
Directe buitenlandse investeringen schieten omhoog in Turkije met 
75 procent 
 
Directe internationale investeringen in Turkije trokken aan in 2011 met een uitzonderlijke 
groei van 75 procent. De investeringen in Turkije bereikten 15,9 miljard dollar, volgens een 
rapport van Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties. 
De investeringen stegen 75,7 procent vergeleken met 2010, zei secretaris-generaal Ozlem 
Ozyigit van de International Investors Association(YASED) van Turkije. YASED publiceert elk 
jaar dit rapport voor de Verenigde Naties. 
Het bedrag aan directe internationale investeringen in de wereld steeg met 16,5 procent en 
steeg uit boven de 1,5 triljoen dollar in 2011. Ozyigit zei dat er nog steeds tijd is om terug te 
keren naar het niveau van voor de crisis. In 2007 was het 1,98 triljoen dollar. Volgens de 
voorspelling van de Verenigde Naties zal het cijfer dit jaar 1,6 triljoen halen. 
 
Het doel van Turkije is om boven 15 miljard dollar uit te stijgen in 2012. Turkije wil graag 20 
miljard dollar halen wat het cijfer was van voor de crisis zei Ozyigit. 
"Primair wensen wij te zien dat Turkije 20 miljard dollar haalt en stabiel hoger 
investeringsniveau in lijn met het constante economische potentieel van Turkije in de 
omliggende regio en in de wereld," zei Ozyigit. 
Het totale deel directe investeringen in de wereld van Turkije steeg van 0,7 procent naar 1 
procent in 2011. Terwijl het deel totale directe investeringen onder 173 ontwikkelde landen 
steeg naar 2 procent van 1,4 procent zei Ozyigit. 
In 20120 trokken opkomende economieën voor het eerst meer dan 50 procent van de totale 
directe internationale investeringen in de wereld. Een trend die doorzet in 2011. 
 
Verschuiving kapitaalinkomen Turkije 
 
"Dit betekent dat kapitaalinkomen verschuift naar opkomende economieën en dat 
opkomende economieën meer aan belang toenemen door de economische ontwikkeling in 
de EU en de VS na de economische crisis," zei Ozyigit. 
Globale directe internationale investeringen liggen 23 procent onder hun piekniveau van 1,98 
triljoen dollar in 2007, zei Akin Kozanogly, bestuurslid van YASED. "Dit bedrag zal opnieuw 
bereikt worden in 2014, volgens de meest optimistische scenario's," zei hij. 
Turkije nam de 29ste plaatst in beslag op de lijst van landen met directe internationale 
investeringen in 2012 en steeg naar de 23ste plaats in 2011. Onder opkomende economieën 
stond Turkije 12de in 2011 omhoog van de 16de plaats het jaar daarvoor. 
De vier landen die de meeste directe internationale investeringen trokken in 2010 hielden 
hun plaatsen vorig jaar, volgens het rapport. De VS nam de eerste plaats in beslag met 
226,9 miljard. China stond tweede met 124 miljard, gevolgd door België en Hong Kong. 
Italië, Indonesië, Luxemburg en Chili kwamen in de top 20 binnen in 2011. 
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