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 انخفاض الليرة وحقيقة األوضاع االقتصادية بتركيا
 الصاوي  ظعبد الحاف

ملحوًظا، وكثرت التحليالت (، شهدت الليرة التركية تراجًعا 2018خالل الشهور الثالثة الماضية )مارس ـ يونيو 
بشأن هذا التراجع، بعضها أو أكثرها اعتمد على النقل من مصادر غربية، أو مؤسسات التصنيف االئتماني، دون 
النظر إلى معطيات االقتصاد التركي، وقد يدلل بعض الكتاب على صحة ما نقل من مصادر غربية ببعض األرقام 

 عهد اإلحصاء، وغيرها.من مصادر تركية كالبنك المركزي، أو م
ولكن األمر في ظل هذا الكم الهائل من المشاركات يستلزم ايضاًحا يعتمد على التحليل بين المتغيرات الكلية 
لالقتصاد التركي، دون تهوين أو تهويل، وتأتي أهمية تناول الموضوع من خالل تحليل يعتمد على مؤشرات االقتصاد 

لسياسي الذي تمر به تركيا منذ اإلعالن عن انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة الكلي والرؤية العامة، من الظرف ا
 . 2018يونيو  24في 

فمنذ اإلعالن عن انتخابات مبكرة، وهناك جهود مبذولة بشكل كبير للنيل من االقتصاد التركي، وهي آلية ضغط 
االنجازات االقتصادية والتنموية التي  وحزب العدالة والتنمية، في إطار مواجهة أردوغانعلى الرئيس رجب الطيب 

 .2008وحزبه في كافة االستحقاقات االنتخابية منذ عام  أردوغانتتصدر برنامج 
 

 أواًل: أداء الناتج المحلي
، %7.4بلغ معدل النمو  2017مليار دوالر، وبنهاية  863نحو  2016بلغ الناتج المحلي اإلجمالي لتركيا في 

، فإن مساهمة القطاعات الرئيسة في القيمة المضافة للناتج المحلي بدت على النحو وحسب بيانات البنك الدولي
 التالي:
  2016و 2003في عامي  %61 - %60قطاع الخدمات يحتل المرتبة األولى بنحو من. 
  خالل عامي المقارنة. %7 - %11قطاع الزراعة ساهم بقيمة مضافة نسبتها 
 والمالحظ أن هناك تراجع %31 - %28اهم بقيمة مضافة ثمة تطور ملحوظ بقطاع الصناعة، حيث س .

بمساهمة قطاع الزراعة من حيث مساهمته في القيمة المضافة لصالح قطاع الصناعة. والمسلم به أن قطاع 
الصناعة في تركيا يعتمد بشكل رئيس على الصناعات التحويلية، وليس الصناعات االستخراجية، مما يجعل 

يمة المضافة للناتج المحلي محل اعتبار، حيث إنها تعني استقرار في األداء زيادة مساهمته في الق
 االقتصادي، وخلق فرص عمل مستقرة. 
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ويؤدي الناتج المحلي اإلجمالي بهذه المعدالت اإليجابية من حيث معدل النمو، على الرغم من تراجع االستثمارات 
مليار دوالر  12.3مليار دوالر، مقارنة بـ  10.9، حيث بلغت هذه االستثمارات 2017األجنبية المباشرة في عام 

ت هشاشة االقتصاد التركي، أو أن تراجع قيمة . وبذلك تنتفي مقوال20151مليار دوالر في 17.6، و2016في 
 .العملة يتعلق باقتصاد الفقاعة الذي تعيشه تركيا

 :2016ـ  2006في تركيا  االستثمارات األجنبية المباشرة: حجم 1جدول ـ 

 
العالمي، جاء مواكًبا لتراجع تلك االستثمارات على الصعيد  2017وتراجع االستثمارات األجنبية المباشرة في تركيا 

، بتراجع االستثمارات المباشرة في العالم بمعدل 2017حيث أفاد التقرير العالمي لالستثمار المباشر في العالم لعام 
 . 2تريليون دوالر 1.4نحو  2017، حيث بلغت االستثمارات في عام 2016عما كانت عليه في  23%

 :(أمريكي دوالر مليون ) تركيا إلى شرالمبا األجنبي االستثمار لتدفق الجغرافي التقسيم ـ2 جدول
 *2016 2015 2014 2013 2012 العام المنطقة/
 4,391 7,980 6,369 6,424 7,927 أوربا

 3,777 7,014 5,328 5,296 7,305 المتقدمة األوربية الدول

                                  
 الرابطوكالة دعم وتشجيع االستثمار في تركيا، ( 1)
  .6/6/2018 ،رويترز ،2017في  %23أونكتاد: االستثمار األجنبي المباشر حول العالم يهبط ( 2)

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx
http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1J22Y7
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1J22Y7
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 354 208 318 234 592 )اإلفتا( األوروبية الحرة التجارة رابطة دول
 260 758 723 894 30 األخرى  األوربية الدول

 0 0 42 221 0 أفريقيا
 0 0 0 0 0 أفريقيا شمال

 0 0 42 221 0 األخرى  األفريقية الدول
 458 1,630 334 343 491 أمريكا

 456 1,619 334 342 471 الشمالية أمريكا
 2 6 0 1 16 الوسطى أمريكا
 0 5 0 0 4 الجنوبية أمريكا

 2,008 2,464 1,886 2,899 2,337 آسيا
 1,253 1,317 1,336 2,286 1,593 واألدنى األوسط الشرق  بلدان

 446 460 364 880 940 العربي الخليج دول
 804 850 954 1,406 653 واألدنى األوسط الشرق  في األخرى  البلدان

 755 1,147 550 613 744 األخرى  اآلسيوية الدول
 24 0 0 3 6 القطبية والمنطقة أوقيانوسيا منطقة

 5 0 0 0 0 مصنفة غير
 6,886 12,074 8,631 9,890 10,761 اإلجمالي

 التركية للجمهورية المركزي  البنك المصدر:، مؤقتة حالية قيم )*(
فقد  2018مارس  -وحسب بيانات البنك المركزي التركي عن أداء االستثمارات األجنبية المباشرة للفترة من يناير 

مليون  832مليار دوالر، مقارنة  1.3بلغت االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات االقتصادية الرئيسة بتركيا 
 2018ستحواذ على االستثمارات األجنبية في الربع األول من دوالر، وكان قطاع الخدمات األكثر حًظا من حيث اال

أداء أفضل في مجال  2018. وحسب توقعات "األونكتاد" قد يشهد عام 3مليون دوالر 880بتركيا، حيث حظى بـ 
 .2018االستثمار األجنبي المباشر، وهو ما يتفق وأداء االقتصاد التركي في الربع األول من 

                                  
 الرابط البنك المركزي التركي،( 3)

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2c897137-850e-4d15-9a2a-c0d4735d9986/bop.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2c897137-850e-4d15-9a2a-c0d4735d9986-mdtsMvR
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/2c897137-850e-4d15-9a2a-c0d4735d9986/bop.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2c897137-850e-4d15-9a2a-c0d4735d9986-mdtsMvR
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 االدخار واالستثمارثانيًا: الفجوة بين 
االستثمار هو عصب أي اقتصاد، وكلما اعتمد االستثمار على المدخرات المحلية، كلما كان ذلك أفضل، وجعله 

ائض في منأى من تقلبات أسواق المال والتمويل الدولية، وكذلك يبعده عن المراهنات السياسية للدول صاحبة الفو 
 التمويلية.

عه وقيمته من المقومات المهمة لمعدل النمو االقتصادي، فكلما كان االستثمار في كما يعد االستثمار من حيث نو 
مجاالت تتسم بالقيمة المضافة العالية، كلما كان أفضل، وكذلك يكتسب االستثمار أهميته من كونه يركز على 

، وفي الحالة ةاالستراتيجياالحتياجات االستراتيجية للمجتمع، بما ال يجعله معرض للتقلبات الخارجية ألسعار السلع 
التركية سنتناول طبيعة أداء المدخرات واالستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لنقف على نقاط 

 ضعف وقوة االقتصاد التركي في هذا المجال المهم. 

 
بتركيا كنسبة من الناتج  ومن خالل الرسم البياني نجد أن ثمة تطور إيجابي لكل من االستثمارات المدخرات المحلية

المحلي خالل فترة الدراسة، وهي الفترة التي انطلق فيها حزب العدالة والتنمية لتولي السلطة، فعلى صعيد 
، %22.4بحدود  2003، في حين كانت في عام 2016في عام  %28.2االستثمارات، بلغت نسبتها من الناتج 

، مع األخذ في االعتبار أن قيمة الناتج المحلي ارتفعت %6أي أن هناك زيادة في أداء االستثمار تصل إلى 
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مليار دوالر، بعد أن  863.7إلى  2016، حيث وصلت قيمة الناتج في 2003بمعدالت أكبر مما كانت عليه في 
 .2003، وهو ما يعني أن الناتج تضاعف قرابة ثالث أضعاف ما كان عليه في 20034مليار في  311.8كانت 

طور معدالت االستثمار كنسبة من الناتج، سار في معدل طبيعي، باستثناء عامين، األول في كما يالحظ أن ت
، بسبب أنه كان العام التالي لألزمة المالية العالمية، التي %23، حيث وصلت نسبة االستثمار من الناتج 2009

حيث وصلت نسبة  2011هو اضرت بكافة االقتصاديات العالمية ومن بينها االقتصاد التركي. والعام الثاني 
 .%31.2االستثمار من الناتج 

وبطبيعة الحال في ظل تنامي معدالت االستثمار، أن تتزايد معدالت نمو االقتصاد التركي، وهو ما كان ملحوًظا 
 طول الفترة.

، أي أن هناك 2016في عام  %24.4إلى  2003عام  %19.9وعلى صعيد االدخار وجدنا أنه تطور من نسبة 
كانت  2016في نسبة المدخرات المحلية، مع األخذ في االعتبار أن قيمة الناتج في  %5تحسن تقدر بنحو  نسبة

كما ذكرنا من قبل، وهو ما يعني أن المدخرات من حيث القيمة ارتفعت  2003ثالثة أضعاف ما كانت عليه 
بية أخرى، وهي أن دخول األفراد بمعدالت كبيرة. ويعكس ارتفع نسبة المدخرات لدي المجتمع التركي قيمة إيجا

 والمؤسسات شهدت تحسًنا مكنهم من زيادة معدالت ادخارهم.
وفيما يخص الفجوة بين المدخرات واالستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، نالحظ أنها كانت في أقل 

. %8.8بلغت الفجوة حيث  2011، وفي أعلى معدالتها كانت في عام %2.5عند نسبة  2003معدالتها في عام 
 وفي الغالب يتم سد هذه الفجوة عبر االقتراض المحلي أو األجنبي.

والذي شهد أكبر نسبة للفجوة بين المدخرات  2011ولكن الملفت للنظر من بيانات المذكورة، أنه في عام 
الفجوة بين المدخرات  واالستثمارات، لم تنخفض قيمة العملة التركية، بل كانت أقوى مما هي عليه في فترات تراجع

 1.8بلغت  2011واالستثمارات فيما بعد. حيث تشير أرقام البنك المركزي التركي إلى أن قيمة الدوالر بنهاية عام 
 .5ليرة فقط

 

                                  
 .يانات البنك الدوليقاعدة ب( 4)
 البنك المركزي التركي( 5)

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/statistics/exchange+rates/indicative+exchange+rates
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/statistics/exchange+rates/indicative+exchange+rates
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 ارتفاع الديون الخارجيةثالثًا: 
هل ان ننظر ثمة توقعات بأن تراجع قيمة العملة التركية يرجع إلى ارتفاع قيمة الديون التركية الخارجية، وهو ما يستأ

 (3)جدول في هيكل هذا الدين، ومدى تأثيره على سعر العملة. 

 
ين قفز من ومن خالل بيانات تطور الدين العام الخارجي بتركيا، كما هو موضح في الرسم البياني، نجد أن الد

مما  %55مليار دوالر، وبنسب تصل إلى  162، بزيادة قدرها 2016مليار في  453إلى  2010مليار في  291
. لكن البد من اإلشارة إلى أن القطاع الخاص هو صاحب الحصة 2010كانت عليه قيمة الدين الخارجي في 
كان نصيب القطاع الخاص من  2010، ففي عام 2016أو في عام  2010األكبر في هذا الدين سواء في عام 

من إجمالي الدين الخارجي، وقد قفز نصيب  %65مليار دوالر، وبما يمثل نسبة  191الدين الخارجي التركي 
)جدول ـ  من إجمالي الدين الخارجي %69مثل مليار دوالر وبما ي 316إلى  2016القطاع الخاص من الدين في 

4) 
 بةالزيادة/ النس 2016 2010 المقارنة

 %55 مليار 453 مليار 291 الدين العام الخارجي بتركياإجمالي 
 %69 مليار 316 مليار 191 اع الخاص من الدين الخارجينصيب القط

 %31 مليار 137 مليار 100 من الدين الخارجي عاماع النصيب القط
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 2010في عامي  %31و %35عند  ، بحدود يمكن اعتبارها آمنةوبالتالي فالدين العام الحكومي الخارجي لتركيا
 .2016و

 6)القيمة بالمليار دوالر( 2017 – 2010خالل الفترة  تصنيف الدين الخارجي التركي من حيث األجل: 5جدول ـ 

 إجمالي الدين الخارجي العام
الدين قصير األجل كنسبة من 

 إجمالي الدين
الدين طويل األجل كنسبة من 

 إجمالي الدين
2010 29107 26.4 73.6 
2011 305.3 27.2 72.8 
2012 341.9 29.9 70.1 
2013 392.4 33.9 66.1 
2014 405 33.3 66.7 
2015 399.5 26.3 73.7 
2016 408.2 24.8 75.2 
2017 453.2 25.9 74.1 

 

نسبة وثمة مؤشر مهم البد من أخذه في االعتبار عند الحديث عن الدين الخارجي، وهو أجل الدين، فكلما كانت 
الديون قصيرة األجل أعلى كلما كانت المخاطر المالية أعلى، سواء على األداء االقتصادي للمنشأت أو االقتصاد 

، أن نسبة الدين قصير األجل من الدين الخارجي التركي كان بحدود عاليةجدول الكلي. وتبين األرقام المذكورة في ال
 %70نما الديون طويلة األجل كانت بحدها األدنى عن نحو في حدها األعلى. بي %34في حدها األدنى، و 25%

 .%75وفي حدها األعلى 
أفضل  2017. بل هي في 2017و 2010بشكل كبير بين عامي  متقاربةكما أن نسبة الدين قصير وطويل األجل 

ل األجل بنسبة طفيفة. أيًضا العام الذي شهد خلل كبير بين نسبتي الدين قصير وطوي 2010مما كانت عليه في 

                                  
6.of Treasury, DEBT INDICATORS, April 2018, p 14 Under Secretariat  
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تقريًبا، بينما كان  %34أي  %33.9، فنسبة الدين قصير األجل 2013من الديون الخارجي لتركيا، كان عام 
 . وهي نسبة لم تتكرر فيما بعد.%66الدين طويل األجل عند نسبة 

قصير ، أو وجود نسبة للدين ال%65وقد يحاول البعض اللعب على معلومات دين القطاع الخاص وبلوغه نسبة تزيد 
من إجمالي الدين الخارجي، والعبرة في هذه األمور، هي قدرة القطاع الخاص على سداد  %25األجل تصل إلى 

 التزامه من جهة، ومن جهة أخرى طريقة توظيف الدين، بحيث ال توجد حاالت تعثر، أو عجز عن السداد. 
، لم يكن لها تأثير ملموس 2013تركيا في عام والمالحظة هنا أنه عند هذا الخلل في تركيبة وهيكل الدين الخارجي ل

هو  2013على سعر صرف الليرة التركية، فحسب بيانات البنك المركزي التركي كان سعر صرف الدوالر بنهاية 
ليرة، وبذلك تكون الليرة  1.8كان عند حدود  2011. وقد ذكرنا من قبل أن سعر الدوالر مقابل الليرة في 7ليرة 2.1

. وهو تراجع يمكن تفهمه في ضوء مؤشرات اقتصادية تركية وعالمية، %16ار عامين بنحو على مد تانخفض
تاريخ اإلعالن عن  – 2018أبريل  18خالل الفترة  %30ولكن أن تنخفض قيمة الليرة التركية لنحو يقترب من 

أمر غير مبرر، ويرجع ، أي ما يزيد عن شهر بقليل، فهذا 2018مايو  23إلى  -انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة
 أردوغانالرئيس التركي رجب الطيب  الخالف بينبشكل كبير إلى وجود مضاربات، ساعدها توظيف إعالمي لتزكية 

 أردوغانوالبنك المركزين وكأنهما يعيشان حالة من الصراع. وبهذا الخصوص البد من إيضاح مهم، وهو أن من حق 
سة االقتصادية بشكل عام ومكونها لنقدي كباقي السياسات االقتصادية، كمرشح رئاسي أن يعلن عن موقفه من السيا

ولكن هذا ال يعني أن الرئيس التركي يتدخل في سياسة البنك المركزي، بدليل أن البنك في ظل األزمة اتخذ قرار 
 .، واعتباره "أبو الشرور"الفائدةبتخفيض سعر  أردوغانرفع سعر الفائدة، وهو على عكس ما يرغب فيه 

 

 عجز الميزان الجاري رابعًا: 
الميزان الجاري هو عبارة عن صافي تعامالت الدولة في صادرات وواردات السلع والخدمات، ومن األهمية بمكان 
أن يتم قراءة المؤشرات االقتصادية في إطار بعدها الزمني، وكذلك في إطار ارتباط بعها البعض، فثمة كتابات 

زيادة العجز بالميزان الجاري، واعتمدت على سلسلة زمنية قصيرة خالل الفترة أرجعت انخفاض سعر الليرة إلى 

                                  
 البنك المركزي التركي( 7)

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/statistics/exchange+rates/indicative+exchange+rates
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/statistics/exchange+rates/indicative+exchange+rates


 
  

 

 تقارير اقتصادية       9   2018 يونيو 12

  

، ولكن التحليل بهذه الصورة قد يصل بنا إلى نتائج تحتاج إلى إعادة نظر، لذلك رجعنا إلى بيانات 2015-2017
للعجز الجاري،  ، ألنها تتضمن بيانات مختلفة من صعود وهبوط2017 – 2010البنك المركزي التركي خالل الفترة 

وفي ضوئها نعرف مدى تأثيرها على سعر صرف الليرة التركية. بال شك على الصعيد النظري، هناك ارتباط بين 
عجز الميزان الجاري وسعر الصرف، ولكنه ليس العامل الوحيد، وبخاصة إذا كانت هناك عوامل أخرى ترتبط 

 بمسار تدفقات النقد األجنبي للداخل والخارج.

 
خالل بيانات الرسم البياني أعاله نجد ثمة مجموعة من المالحظات التي تفيدنا في التحليل االقتصاد لمدى ومن 

 تأثير زيادة العجز الجاري على انخفاض سعر صرف الليرة التركية، وهي:
ل الفترة، مليار جنيه لم يكن األعلى في أداء االقتصاد التركي خال 47.1، والبالغ نحو 2017أن العجز بنهاية ـ 1

مليار دوالر، ومع ذلك كما ذكرنا من قبل فإن سعر صرف الدوالر  74.4حيث بلغ  2011ولكن بلغ ذروته في عام 
 ليرة. 1.8في ذلك العام كان بحدود 

مليار دوالر، والسنوات التالية لها، نجد  63.6حيث بلغ  2013إذا انتقلنا إلى أداء عجز الميزان الجاري في عام ـ 2
، ومع ذلك وجدنا أن سعر الليرة ينخفض في عام 2015مليار في عام  32.1العجز أخذ في التراجع، أن هذا 
، وحسب الفرضية النظرية أن هناك ارتباط بين المتغيرين صعوًدا وهبوًطا، ولكن 2013عما كان عليه في  2015

 2.1ليرة، مقارنة ب،  2.9بلغ  2015بيانات البنك المركزي التركي تدلنا على أن سعر صرف الدوالر في نهاية 
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مليار  30بنحو  2015و 2013. أي أنه مع انخفاض عجز الميزان الجاري بين عامي 2013ليرة للدوالر في 
 .%38دوالر، انخفضت أيًضا قيمة الليرة أمام الدوالر بنحو 

يد في النتائج ، نجد أن هناك تقارب شد2012و 2017إذا نظرنا إلى أداء عجز الميزان الجاري بين عام ـ 3
 2012المتحققة، ومع ذلك فانخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدوالر شديد التباين، حيث كان سعر الدوالر في في 

ليرات، مما يجعلنا نبحث عن أسباب أخرى، يمكن في  4وصل إلى  2017ليرة، بينما بنهاية عام  1.7بحدود 
 لى تفسير صحيح للظاهرة.ضوئها الوصول إلى أسباب أكثر ارتباًطا وتؤدي إ

 

 يرة التركيةلالعوامل األخرى لتراجع ال: خامساً 
ما من بعض اإليجابيات، فانخفاض الليرة التركية، تم االستفادة منه بشكل ملحوظ في زيادة قيمة  ال يخلو أمر

ء التركي، فقد ، وحسب بيانات معهد االحصاالوارداتالصادرات السلعية التركية، وإن كان له ثمن كذلك على قيمة 
مليار دوالر. بل وعلى مدار الشهور الخمس الماضية من عام  157، نحو 2017بلغت الصادرات السلعية بنهاية 

شهرًيا، عند مقارنتها بأداء الشهور المناظرة من  %10، نجد أن الصادرات السلعية تزيد بمعدل ال يقل عن 2018
 .2017عام 

ة االقتصادية لسعر صرف الليرة، قاصرة على تفسير األوضاع الداخلية ، كانت القراء2018وحتى نهاية أبريل 
واالقليمية على الصعيد السياسي واالقتصادي، وكان مما يطمئن الباحث وال يجعله يفرط في استحضار نظرية 

ليرات للدوالر، ثم عادت  4حتى اقتربت من مالمسة سقف  2017المؤامرة، أن الليرة شهدت انخفاض خالل عام 
 ليرة للدوالر. 3.65ليرة للدوالر، واستقرت خالل عدة شهور عند سعر  3.4لى حدود إ

، وما بعده، مما دعا 2018وعودة إلى العوامل المفسرة لهذا التذبذب القوي في سعر صرف الليرة خالل شهر مايو 
 حظ اآلتي:، يال%17.7ثم  %16.5البنك المركزي للتدخل عبر آلية سعر الفائدة ليرفعها إلى معدالت 

ضربات أداء االقتصاد العالمي، وما ساهم في بروز سياسة الدوالر القوي مرة أخرى، وكذلك رفع سعر الفائدة ـ 1
بالسوق األمريكية، مما أدى إلى رفع قيمة الدوالر أمام العديد من عمالت الدول المتقدمة والصاعدة والنامية على 

 السواء.
الصعيد اإلقليمي والدولي والساعي لتكوين مواقف تتسم باالستقاللية، بعيًدا عن الموقف السياسي التركي على ـ 2

االنحياز لتحالفات أو تكتالت من شأنها تؤثر سلبًيا على الوضع اإلقليمي لتركيا كقوة اقليمية فاعلة، وبخاصة 
ية على الحدود تلك المخططات التي كان تستهدف النيل من االمن القومي التركي، عبر طرح ورقة دولة كرد

 التركية في كل من سورية والعراق.
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، بالحدث البسيط، ولكنها ألقت 2016لم تكن األحداث الداخلية بعد االنقالب العسكري الفاشل في يونيو ـ 3
ول بظاللها السلبية على الحياة السياسية واالقتصادية التركية، وبخاصة في ضوء تداعياتها بعالقات تركيا بد

ة، أكتشف أن لها عالقة بدعم االنقالب الفاشل، ولذلك بدأت الضغوط على تركيا، عبر مسارات إقليمية ودولي
 مختلفة، من بينها المسار االقتصادي.

من تبعات انخفاض قيمة العملة المحلية، ولكن ذلك  وبراءتهاوال يعني ذلك نجاعة السياسات االقتصادية في تركيا، 
ل كبير على مقومات النظام الرأسمالي، وتحيط به خصوصيات سياسية أداء طبيعي في ظل اقتصاد يعتمد بشك

 محلية وإقليمية.
 

 ختامًا: 
ن تخفيف الضغوط السياسية في المحيطين المحلي واإلقليمي، من شأنه أن يخفف الضغوط على الليرة التركية، إ

ية التمويل بالمشاركة، واالستغناء ولكن سيكون من األفضل لصانع السياسة االقتصادية بتركيا التوسع في استخدام آل
التدريجي عن التمويل بالديون، سواء على مستوى مشروعات الدولة أو القطاع الخاص، فرفع سعر الفائدة سيكون 
مفيد لتهدئة المضاربات على سعر صرف الليرة، ولكن في األجلين المتوسط والطويل، سوف يضر باالستثمار، 

ويحد من جهود البنك المركزي في مواجهة  %10ساعد على بقاء التضخم أعلى من الرتفاع تكلفة التمويل، كما سي
 .(8)التضخم

 

                                  
 عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة 8)


