
 های آن کشورترکیه از دید اندیشکده بحران لیر و چشم انداز اقتصاد

 

جدی اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته و کاهش معنی دار ارزش پول  هایبا معضل گذشتههای ترکیه در ماه

رمی درصد ارزش خود را از دست داده و تاثیرات تو 50 نزدیک بههای اخیر تا جایی که لیر در ماه مواجه بوده

 است. شدیدی بر اقتصاد ترکیه داشته

نظر اقتصادی منطقه را دارد، از نقطهکه قابلیت تاثیرگذاری بر امور سیاسی ترکیه و بر اینافزونکاهش ارزش لیر 

در برابر را ای ی کاالهای ترکیهپذیر. کاهش ارزش لیر رقابتاستاهمیت  حائز ایران اسالمی نیز برای جمهوری

تر کرده و درعین حال سفر به این کشور را برای اتباع ایرانی جذاب و کاالهای ایرانی )بویژه پوشاک( افزایش داده

 است. افزایش دادهدر بازار امالک و مستغالت ترکیه را از سوی دیگر قدرت خرید شهروندان ایرانی 

اقتصادی آن، برای اتخاذ رویکردی عالمانه و  موضوع بحران لیر و تاثیرهایمختلف  بررسی ابعاد از این رو

 کارشناسی در مواجهه با همسایه غربی کشورمان ضروری است. 

و همچنین  به موضوع بحران لیر اردوغانهای همسو با اندیشکده رویکردبه تبیین در این نوشتار  از این جهت

-ترکیه پرداخته خواهد شد. در نهایت نگرش یکی از محافل تحلیلی انداز اقتصادو چشم های منتقداندیشکده

 .ای ترکیه به این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفترسانه

 

 
 

 

 



 های همسو با حکومتاندیشکده

 های برنامه اقتصادی جدیدفرصت

)وابسته به حکومت(  «ستا»متعلق به اندیشکده  (Kriter) «کریتر»در نشریه  «ابراهیم گوران یوموشاک»

در اینجا مراد از برنامه  است.رنامه اقتصادی جدید حکومت نگاشتهب هایها و تهدیددر ارتباط با فرصت 1ایمقاله

صورت عامدانه هیابد و ارزش پول ملی بجدید، توسعه مبتنی بر رشد صادرات است که در آن نرخ بهره کاهش می

  .شودپایین نگه داشته می

تر کرده و به کاهش المللی رقابتیدر عرصه بینرا تواند کاالهای ترکیه او معتقد است که کاهش ارزش لیر می

تواند به ورود قابل توجه منابع ارزی خارجی منجر شده . این وضعیت میکندتجاری منفی این کشور کمک  تراز

به در نهایت  همچنینگذاری و اشتغال و سرمایهواسطه نرخ بهره پایین منجر به افزایش تولید، هو در نهایت ب

 . منجر شودکاهش تورم 

)و بر ورود و خروج سرمایه حذف کرده را تاکنون که دولت کنترل خود  1980از دهه یوموشاک معتقد است 

تجاری منفی خود را  ترازاقتصاد ترکیه کوشیده  (کندمیهای بازار آزاد را اجرایی سیاست در عملاقتصاد ترکیه 

تجاری منفی  ترازمبتنی بر  هبه سوی توسع را ترکیه ،توسعه . این مدلِکنداز طریق ورود سرمایه خارجی جبران 

 است. سوق داده

های اقتصادی هایی که ورود سرمایه خارجی به ترکیه کاهش یافته منجر به بروز بحرانچنین وضعیتی در دوره

 از آن جمله است.  2001و  1994های سال بحران ؛شده

 

های را برطرف و بدهی 2001اگرچه حزب عدالت و توسعه توانست بحران اقتصادی سال یوموشاک مدعی است 

تجاری منفی از طریق ورود منابع  ترازکالن ترکیه را پرداخت کند با این حال نقطه ضعف ترکیه در زمینه جبران 

های غربی، این کشورها از نقطه ضعف ترکیه های ترکیه با قدرتتنشخارجی همچنان باقی ماند و با افزایش 

 ثباتی در بازارهای مالی ترکیه دامن زدند. سود جسته و به بی

است که با مقاومت اردوغان در  «برانسون»مربوط به زندانی شدن راهب آمریکایی  مثالترین و جدینخستین 

نشان دهد که مند است لیر رسید. نویسنده عالقه 8.7لیر به  3.7از  2018اش، دالر آمریکا در سال قبال آزادی

مدل مورد نظر حکومت راهکاری برای از بین بردن نقطه ضعف ترکیه در زمینه وابستگی به ورود منابع ارزی 

جای افزایش نرخ بهره، به ه که در آن بمدلی  .است تراز تجاری منفی و رفع عوارض مدیریت به منظور خارجی

 را کاهش داده وتورم افزایش تولید و صادرات، همزمان با  دتوانو در نهایت می شودآن حرکت می کاهش سمت

 . تراز تجاری منفی را از میان بردارد

دهی به کنترل تورم، جای اولویتبه های غالب در عرصه اقتصاداردوغان برخالف دیدگاه مورد نظردر واقع مدل 

رمایه ورود س که در حال حاضرآن باوجودنویسنده معتقد است  کند.افزایش تولید و صادرات حرکت می به سمت
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این مدل  بخت کرونا،دوران پسا درتقاضا در اقتصاد جهانی  دلیل افزایشه، بخارجی به ترکیه کاهش یافته

 اقتصادی زیاد است.

ارزی و نیز  هایحساب لتبدی تشویق شهروندان به دنبالحکومت برای تقویت برنامه اقتصادی جدید خود به

به لیر بوده است. در همین راستا حکومت در قانونی جدید  وعده حفظ ارزش دالری خود ذخایر طالی 

 مبتنی بر لیر را داده است.  خاص هایحساب

رزهای خارجی کنترل قیمت ا را عاملفروش ارزهای خارجی توسط شهروندان یوموشاک با تجلیل از این رویکرد، 

در برنامه اقتصادی جدید اگرچه یوموشاک معتقد است . داندمیذخایر ارزی بانک مرکزی  و نیز عامل افزایش

ید ئاما این کاهش ارزش به معنای تا یافتهپذیری در عرصه جهانی ارزش لیر کاهش برای افزایش رقابت

 دائمی در نرخ ارزهای خارجی نیست.  هاینوسان

 

برنامه دولت برای کنترل نرخ ارز تا حدودی جواب داده و پس از اعالم تضمین حفظ ارزش  ،یسندهبه گفته نو

هفته های داخل کشور در عرض یک های ارزی شهروندان ترکیه در بانکهای مبتنی بر لیر، حسابدالری حساب

ای مبتنی بر لیر )که همیلیارد لیر کاهش یافت و در همین مدت دارایی حساب 162میلیارد دالر به  169از 

 میلیارد لیر رسید.  51ها داده شده( به ضمانت حفظ ارزش دالری آن

های مبتنی بر لیر که دارای ضمانت حفظ ارزش دالری هستند، مدلی جدید نیست مدل حساب ،باید یادآور شد

چندان مطلوبی به بار است. این روش در آن دوران نتیجه کار گرفته شدههو در دوران جنگ سرد در ترکیه ب

چنین زیرا  شدمنجر رفتن آن تا مرز ورشکستگی  های دولت و پیشبه افزایش شدید بدهینیاورده و در نهایت 

  نترل نرخ ارز نبود.مدلی قادر به ک

 

حل عملی چندانی برای ارزهای خارجی تاکید دارد اما راه نرخثبات  ویسنده بر لزوم کنترل تورم و همچنینن

ترین وسیله در افزایش نرخ بهره در دسترس دهد. تجربه جهان نشان دادهبه این هدف ارائه نمی رسیدن

شدت با آن مخالفت همدت برای کنترل تورم است. اقدامی که در محافل نزدیک به حکومت در ترکیه بکوتاه

های افزایش نرخ بهره از استداللشود. اردوغان و برخی سران حزب عدالت و توسعه در توجیه مخالفت با می

 کنند.دینی در زمینه مخالفت با ربا استفاده می

 

 محورتوسعه صادرات

محور پرداخته و مدعی شده که حکومت عدالت و به موضوع توسعه صادرات 2مطلب دیگری در نشریه کریتر

و امروز  اقتصاد را فراهم کردهرگ در عرصه های الزم برای تحولی بززیرساخت همه گذشتهتوسعه در دو دهه 

های نزدیک در اندیشکده .کندتواند به سمت حرکتی انقالبی در مسیر توسعه مبتنی بر صادرات حرکت ترکیه می

                                                           
2 https://kriterdergi.com/yazar/ihsanaktas/uretim-ekonomisi-turkiye-devrimine-donusebilir-mi-1 



گذشته به شدت مورد های ترکیه در ماه اقتصادی صادرات و نیز میزان توسعهبه به حکومت رکوردهای مربوط 

حجم اقتصاد  ،دلیل کاهش شدید ارزش لیربه ،کهاین نادیده گرفته شدهمیان  ای که در ایناما نکته توجه است

اگرچه این کشور در زمینه افزایش رشد  ،در حال کوچکترشدن است 20کشورهای گروه  ترکیه به نسبت با دیگر

 است. اقتصادی و میزان صادرات دستاوردهایی داشته

 

نیز ها در یک سال اخیر بر موضوع افزایش نرخ تورم در سطح جهانی و در توجیه افزایش شدید قیمت برخی

های است که اصرار بر دیدگاهکه بر کمتر ناظری پوشیدهکنند. درحالیافزایش جهانی قیمت انرژی اشاره می

از قواعد انضباطی مالی در عرصه  نکردنپیروی منظور کاهش تورم و نیز غیرعلمی مانند کاهش نرخ بهره به

های گذشته استدالل اند. برخی در ماهافزایش نرخ تورم در ترکیه بوده بخش بسیار مهمی از عواملمرانی حک

جهانی انرژی و مواد غذایی که عامل اساسی تورم را در افزایش قیمت دلیل اینبانک مرکزی ترکیه بهکردند می

احساس  را منظور مقابله با تورمبه آن نیافتن و حتی کاهش نرخ بهره افزایشدر نتیجه لزومی برای  دانستمی

 ییغذامواد بر نرخ فزاینده تورم جهانی در عرصه خوراکی و  «ستا»سسه های موتا جایی که در گزارش. ؛کردنمی

 . شددرصد برآورد می 30نرخ جهانی تورم مواد غذایی در حدود  و در آن بود اشاره شده

 

طور و همین کفایتی و ناکارآمدی حکومتدادن بیاثر جلوهکم ،میان این در از تاکید بر تورم جهانی اصلیهدف 

زمانی مشخص  رد این استدالل،. اما است گذشتههای گیری تورم در ماهدر شکل های متوالی در نرخ بهرهکاهش

آن  پیرو شد ومنجر سابقه قیمت ارزهای خارجی در ترکیه جهش بیاردوغان به کاهش نرخ بهره به شد که اصرار

درصد نیز فراتر رفت. البته این  30از  (درصد قرار داشت 20در مرز  )که پیش از آنتورم ماهانه در این کشور 

زیرا  ها دچار تردیدندآنو سقم صحت کارشناسان در شود که های سازمان آمار ترکیه ارائه میآمار با تکیه بر داده

 کنند.راستای خدمت به اهداف حکومت تحلیل میشده از جانب این نهاد را در آمار ارائه

 



 
 

 برای مقابله با تاثیرات تورم دستمزدها و حقوق کارکنان دولت های خود، راهکار افزایشاندیشکده ستا در گزارش

هم حقوق  ،است. حکومتکردهکردن آن اقدام نسبت به اجرایی حکومت تازگیبه. راهکاری که بودکرده ارائه را

را افزایش داد. با این حال با توجه به روند تورم  درصد( 30) و هم حقوق کارکنان خود درصد( 50) حداقلی

بر این سیاست افزایش  افزونشد. اثر خواهدها تا چند ماه آینده بیموجود در ترکیه این افزایش دریافتی

منصف در میان  نامتفکرزند. برخی دستمزدها در برابر تورم، خود در نهایت به افزایش تورم دامن می

 اند.های نزدیک به حکومت به این موضوع اعتراف کردهاندیشکده

 

معتقد است که ترکیه برای مقابله  ، مانند بسیاری از همکاران خود«کریتر»دیگر نویسنده نشریه  «بالل باغیش»

بر تقاضای داخلی تکیه  ترکه پیش. درحالی3کندمحور حرکت میصادرات ۀدر راستای توسع تجاری منفی ترازبا 

زیرا است. اما این استدالل قابل شبهه و خدشه است تجاری منفی  ترازو به همین دلیل گرفتار موضوع  کردمی

 است. اهداف انتخاباتی نیز صورت گرفته اردوغان در زمینه کاهش نرخ بهره با اخیر سیاست

 

طور همزمان برگزار خواهد کرد و حتی احتمال هانتخابات ریاست جمهوری و مجلس را ب 2023ترکیه در سال 

 ان داده که بهششود. حکومت با سیاست پولی خود ن آن وجود دارد که این انتخابات زودتر از موعد مقرر برگزار

از رونق  تقاضای داخلی و نوعی از این مسیرهای آینده است تا دنبال افزایش حجم اعتبارات و تزریق پول در ماه

 د.کنهداف انتخاباتی خود را دنبال ا راهاز این  وحریک اقتصادی را ت
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 2022رشد اقتصادی ترکیه در سال اند محافل طرفدار حکومت با استناد به مدل توسعه مبتنی بر صادرات مدعی

 میلیارد دالر بود 220بیش از  2021حجم صادرات ترکیه که در سال  بر این باورندها دو رقمی خواهد بود. آن

 . یابدواسطه افزایش تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی افزایش هنیز بمیالدی در سال جاری 

 

از اهداف خود برای  گذشتههای حکومت در ماه معتقدندنزدیک به حکومت مانند بالل باغیش  از محافلبرخی 

چنین رویکردی در  زاییاما آسیب تمرکز کرده تغالشبر افزایش صادرات، تولید و اکنترل تورم دست شسته و 

 مستقیم هایگذاریو چه سرمایه یمنابع مالی خارجی )چه استقراضنیازمند جا نهفته است که اقتصاد ترکیه آن

ن اقتصادی ترکیه که از اعتبارات خارجی ها و فعاالشرکت دولت، بدهی ،کاهش ارزش لیر باو  تاسخارجی( 

 دهد.نهایت بار مالی شهروندان و کلیت اقتصاد ترکیه را افزایش میدر و  یابدکنند نیز افزایش میاستفاده می

 

 حکومت های منتقداندیشکده

با کاهش نرخ بهره و   :4آمده «مته دورداغ»با قلم  (Anka) «اقعن»تحلیلی اندیشکده  هایگزارشیکی از  در

حزب عدالت و  هایاست. گزارش استدالل مقام ترکیه وارد بحرانی اقتصادی شده ،افزایش نرخ ارز و صعود تورم

 یادآوراند را ها در داخل در کاهش ارزش لیر موثر بودههای خارجی و عوامل آنکه قدرت زمینهتوسعه در این 

هدف از چنین کاری واداشتن ترکیه به استقراض از صندوق  ،حکومتی هایاز دید مقامکند شود و اضافه میمی

 های خارجی )غربی( است.ای آن با قدرتهای خاورمیانهنهایت هماهنگ ساختن سیاستالمللی پول و در بین

 

اقتصادی را عامل بروز  بنیادی شدن قوانینپا نهاده نویسنده با لحنی آمیخته با طنز ضمن رد چنین ادعایی زیر

نگرد به موضوع می زادبازار آکه با رویکرد اقتصادی  ویداند. تورم افسارگسیخته و کاهش همزمان ارزش لیر می

ها با های اقتصاد کالن آنسیاستنداشتن دلیل تطابق به شوروی کمونیستیاقتصاد کشورهایی مانند معتقد است 

 قوانین برتر اقتصاد محکوم به فروپاشی بود. 

های مختلفی روشدر نهایت هر کشوری که قوانین برتر اقتصاد یعنی اقتصاد بازار را پذیرفته، معتقد است  دورداغ

های اقتصادی بانک جهانی و صندوق . برنامهاستیافتهمدت اقتصادی و اجتماعی خود برای رسیدن به اهداف بلند

در راستای همان قوانین برتر عرصه  هایی هستند کهاز جمله برنامههای اتحادیه اروپا المللی پول و برنامهبین

 . اندتدوین شدهاقتصاد 

 

 تصادیقوانین برتر اق

نویسنده به وجود هماهنگی میان نهادهای مالی و اقتصادی ترکیه در مدیریت اقتصاد کالن این کشور مانند 

گیری سیستم ریاستی اشاره از شکل پیش ،طور بانک مرکزیسازمان برنامه دولت، وزارت اقتصاد، خزانه و همین
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دنبال ایجاد نظم با همکاری هم به شدهاشارهی اقتصادی نهادها پیش از سیطره نظام ریاستی بر ترکیه،کند. می

 به طور کاملبودند اما با تغییر نظام حکومتی به مدل ریاستی مدیریت اقتصاد کالن  این کشور مالی در اقتصاد

 هافرمان تبدیل به مجری به طور صرف نامبردهنهادهای مالی و اقتصادی  و قرار گرفت یجمهوراختیار رئیسدر 

  شدند. جمهوریو نهاد ریاست یجمهوررئیسورات و دست

ساله توسعه نشان نداده و در زمینه مدیریت های پنجپایبندی چندانی به برنامه گذشتههای حکومت در سال

بدون حساب و کتاب  هایهزینهها و وپاشریختکه  خود را متعهد ندانستهبینی شده پیش نظممنابع مالی و 

 از آن جمله است. گذشتههای در سال جمهورینهاد ریاست

 

 
 

های خارجی، اقتصادی ترکیه مانند وابستگی به واردات، افزایش بدهی هاینویسنده گزارش با برشمردن معضل

این  ریشه معتقد است ،جای صنایعهساز بو صرف منابع در بخش ساختچنین نرخ تورم و بیکاری باال و هم

ناظران  بیشتراو برخالف  .گرددباز می 2002توسعه در سال کار آمدن حزب عدالت و وران بر سرد به هابحران

ریشه دانند، معتقد است مطلوب می 2013تا سال را اقتصادی که رویکرد اقتصادی حزب عدالت و توسعه 

ه واردات، گردد اما معضلی مانند وابستگی بحزب باز میاین ی به مدیریت های اقتصادی کنونبسیاری از معضل

معضلی ساختاری در اقتصاد ترکیه بوده و حتی  ،های خارجی و وابستگی به منابع مالی خارجیافزایش بدهی

 است.عدالت و توسعه وجود داشتهحزب پیش از بر سر کار آمدن 

 

بروز علنی چندانی نداشت و ظهور  علت به این پیش های اقتصادی ترکیه تا چند سالِنویسنده معتقد است ضعف



  شد.وارد ترکیه می از طریق غرب توجهیقابل های خارجیسرمایهراستا با غرب، خارجی همدلیل سیاستکه به

 

از قواعد و اصول اساسی اقتصاد )اقتصاد بازار( در عرصه  پیرویجود را وخروج ترکیه از وضعیت م حلنویسنده راه

های تداوم ذهنیت را خروج از وضعیت موجود ارائه کردهداند. او برنامه جدیدی که حکومت برای اقتصاد کالن می

 و آن را محکوم به شکست با قواعد و اصول اساسی اقتصاد( اختالف)در  دانداردوغان در عرصه اقتصاد کالن می

 . کندقلمداد می

 

 :دانددرست اردوغان را در موارد زیر میاو عناصر ذهنیت نا

که نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و دادگاه قانون باور به این مرکزی، بانک نداشتن استقالل بهباور _ 1

 .های اقتصادی هستنددر برابر ابتکار عمل هاییمانعاساسی 

  .اداره عرصه اقتصاد مانند اداره شرکتی تجاری استکه باور به این_ 2

 استانبولهایی که توجیه اقتصادی ندارند مانند کانال اصرار بر اجرای پروژهباور و _ 3

و برای کاهش تورم باید نرخ بهره را  افزایش تورم استکننده در امل تعیینع باالنرخ بهره  کهباور به این_ 4

 . کاهش داد

 

اش کمک المللی پول برای حل بحران اقتصادیجهانی و صندوق بیناگر ترکیه از بانکنویسنده معتقد است 

 :المللی قرار خواهد گرفتمورد توجه این نهادهای بیند موارد زیر نمان هاییمعضل ،بخواهد

  استشدت به خارج وابسته در ترکیه بهساختار مصرف و تولید  _

 استل عابخش کشاورزی کمتر از ظرفیت خود ف_ 

 افزوده پایین هستندمحصوالت تولیدی دارای ارزش ۀدر عرصه تولید و صنعت عمد_ 

 شود.اقشار تحصیل کرده معضالت مهم اقتصادی و اجتماعی را سبب میآمار باالی بیکاری در میان _ 

 



 

 

 راه حل خروج از بحران

و نیاز است های مالی انقباضی مالی و سیاست نظمبه اعمال  ،کنونیبرای خروج از وضعیت نویسنده معتقد است 

 گرفتنبدون تردید ترکیه را به  ،المللی پول اگر دستورالعملی برای اقتصاد ترکیه صادر کندصندوق بین

برخالف آن چیزی است که  دقیقبه طور کرد. چنین دستورالعملی های مالی انقباضی دعوت خواهدسیاست

دلیل نزدیک شدن اما به ؛ یعنی کاهش نرخ بهرهورزیدهشدت بر اجرای آن اصرار هب گذشتههای اردوغان در ماه

  بود.ی از جانب اردوغان غیرممکن خواهدگرفتن سیاست مالی انقباضجمهوری احتمال درپیشانتخابات ریاست

 

که تاثیر افزایش نرخ ارزهای خارجی بر افزایش قابل توجه صادرات و کاهش قابل توجه واردات با توجه به این

وش فرطور سوی استقراض خارجی و همیننظر خود بهبر خواهد بود، اردوغان برای تامین منابع ارزی موردزمان

 های دولتی حرکت خواهدکرد. دارایی

خالف برای انتقاد از شده و ابزار مهمی به احزاب ممنجر های زندگی به افزایش هزینهچنین وضعیتی در نهایت 

داد. در نهایت حکومت مجبور خواهد شد بدون افزایش آشکار نرخ بهره به سوی افزایش حکومت خواهد

های مبتنی بر لیر را بدهد )در این چارچوب و وعده حفظ ارزش دالری حساب کندبهره حرکت غیرمستقیم نرخ

 کنند، اقدامانداز به لیر که اگر افراد حقیقی در چارچوبی که حکومت تعیین کرده به پس اعالم کردهحکومت 

 .(اد با ارزش دالر محاسبه خواهدشدکه دارایی این افر دهدمیحکومت تضمین 

 

 آوریجمعحل خروج از بحران اقتصادی موجود را در موارد زیر راه در کنار سیاست مالی انقباضی نویسنده
  :استکرده



و  یذهنیت اقتصادی اردوغان باید به سوی ذهنیت علم ،تجای حاکمیاقتصاد کالن ترکیه به در مدیریت_ 

 گرای اقتصادی حرکت شود. _عقل

باید طبق اصول پیشین خود و با تکیه بر  نگارش بودجه بوده مسئوللت که نهادهایی مانند سازمان برنامه دو_ 

 . کندنیروهای الیق شروع به کار 

نرخ بیکاری را  و و آمار اقتصادی مانند نرخ تورم، درآمد سرانه سیطره سیاست خارج شود از سازمان آمار باید_ 

 .کندصورت دقیق ارائه هب

 . کندصورت مستقل به منظور کنترل تورم عمل هاز استیالی سیاست خارج شده و بار دیگر ببانک مرکزی  _

حکومت و مجلس باید با  و منضبط حرکت های مالیِ البته کابینه و قوه اجرایی نیز باید در هماهنگی با سیاست_ 

 . کندپنج ساله جدیدی را ارائه توسعه برنامه  ،مطالعه کارشناسانه دقیق وضعیت موجود

 

 عامدانه ارزش لیرکاهش 

کاهش ارزش لیر را سیاستی عامدانه از جانب حکومت  «عنقا»گر اندیشکده دیگر تحلیل «ارسین دده کوجا» 

است تا از این  یالمللای و بینرسیدن به نرخ پول ملی رقابتی در عرصه تجارت منطقه ،داند که هدف از آنمی

 کاهشتورمی تصمیم دولت برای  پیامدهای. نویسنده معتقد است 5دیابیش افزاترکیه های صادراتی ظرفیت راه

 ماند. سال میالدی جاری باقی خواهد میانهنرخ بهره و در نتیجه افزایش تورم حداقل تا 

 

وارد اقتصاد ترکیه شد در نهایت  2008 جهانی سال بخش مهمی از ارزی که پس از بحران است، معتقد کوجادده

 ؛هوساز هدایت شدسوی بخش ساختبه پیشرفته فناوریمبتنی بر  و تولیدِ عرصه صنایعگذاری در جای سرمایههب

اقتصاد آن  پیروبه و  هاز خارج وابسته شد ای()کاالهای واسطه در نتیجه تولید در ترکیه هر چه بیشتر به واردات

 . استهپذیر کردارزی آسیب هایترکیه را در برابر نوسان

 

است که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور محصوالت صادراتی آن با قیمتی شناخته شدهدر دنیا این امری 

 ترازتواند می چنین وضعیتی در نتیجه .یابدرسد و نیز واردات در آن کشور کاهش میتر به فروش میپایین

عنوان ابزاری مفید به منظور هتواند در برخی مواقع بتجاری منفی را کاهش دهد. در برخی موارد این روش می

اما این  ش اشتغال مورد استفاده قرار گیردتجاری منفی و تقویت توسعه مبتنی بر صادرات و افزای ترازکاهش 

باشد. اگر کاهش ارزش پول ملی قابل توجه و کشور در برابر این کاهش تواند داشتهرویکرد عوارض جدی نیز می

 فی آن به همان میزان جدی خواهد بود. من هایتاثیر ،پذیر باشدارزش آسیب

 

شدید  هایدر نتیجه نوسان ،نیاز داردکه تولید در ترکیه به واردات مواد اولیه نویسنده معتقد است با توجه به این
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های تولید موثر باشد. عالوه بر این اثرات تورمی این افزایش نرخ ارزهای تواند در افزایش جدی هزینهنرخ ارز می

های انقباضی وادارد که نتیجه آن افزایش رکود و تواند در نهایت بانک مرکزی را به اتخاذ سیاستخارجی می

 کاهش رشد اقتصادی خواهدبود. 

های خارجی بخش عمومی اقتصاد منجر شده و توازن بودجه تواند به افزایش بار بدهیکاهش ارزش پول ملی می

ها آن زیراشوند کاهش ارزش لیر می جانبهای فراوانی از تهای خصوصی نیز متحمل خساررا برهم بزند. شرکت

ها زایش میزان بدهی آننیز استقراض خارجی قابل توجهی دارند و افزایش نرخ ارزهای خارجی به معنای اف

میلیارد دالر است که با هر یک لیر افزایش نرخ دالر  446بدهی ناخالص خارجی ترکیه در حدود  .خواهد بود

 کند.میلیارد لیر افزایش پیدا می 446 این کشورهای خارجی بدهی

 

های دارایی .یابدمیدهندگان ترکیه افزایش فشار بر مالیات ،در واقع با هر افزایش نرخی در ارزهای خارجی

مالکیت  بهراحتی هشوند و ممکن است بدلیل کاهش ارزش لیر دچار افت ارزش میموجود در داخل ترکیه به

که بر مبنای را تواند رقم تولید ناخالص داخلی . کاهش ارزش لیر میدرآیندهای کشورهای دیگر اتباع و شرکت

 کاهشبندی اقتصاد ترکیه در میان اقتصادهای مختلف را شود کاهش داده و رتبهارزهای خارجی محاسبه می

 دهد. 

 

شود و به فقیرترشدن اتباع ترکیه در افراد منجر میاین کاهش تولید ناخالص داخلی به کاهش درآمد سرانه 

روانی نامطلوبی نیز دارد و در نزد افکار عمومی داخل و خارج  هایانجامد. کاهش ارزش لیر تاثیرسطح جهانی می

  .گذارداثر میگذاران به اقتصاد ترکیه اعتماد سرمایهبر شود و همین امر عنوان ضعف اقتصادی تعبیر می به

 

ای قابل توجه باشد اما باید تواند گزینهرزهای خارجی برای کاهش واردات میافزایش نرخ اه معتقد است نویسند

به ساختار تجارت خارجی هر کشور و کاالهای وارداتی آن کشور توجه شود. در کشوری مانند ترکیه که به 

تواند به افزایش قیمت کاالهای وارداتی و افزایش می خارجی افزایش نرخ ارزهای ،واردات به شدت وابسته است

 تورم بیانجامد. 

درصد به صادرات خود افزوده و  33 حدود 2020امبر نوبا  همسنجیدر  2021 )آبان(امبرنواقتصاد ترکیه در ماه 

ما از ا صادرات ماهانه ترکیه تاکنون بودهاست. این حجم از صادرات باالترین میزان میلیارد دالر رسیده 21به رقم 

 است. درصد افزایش یافته 26 حدود ،2020امبر سال نونسبت به ت ترکیه در این ماه طرف دیگر واردا

از آن  پیش. باید توجه داشت که در سال استهمیلیارد دالر رسید 26ت ترکیه به حجم واردا 2021 نوامبردر ماه 

بزرگ دنیا کاهش چشمگیری داشت. واردات حجم صادرات اقتصادهای  ،های کروناییبه دلیل وجود محدودیت

 220)در برابر صادرات  استمیلیارد دالر رسیده 242درصدی داشته و به  22رشد  2021ترکیه نیز در سال 

درصد از واردات  80نزدیک به  است.ر این میان بسیار موثر بوده. افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل دمیلیاردی(



ترکیه برای توسعه و گر آن است که دهد. این وضعیت نشانای تشکیل میای واسطهکیه را مواد خام و کاالهتر

 دارد. نیاز تغال به افزایش واردات شفزایش صادرات و نیز افزایش نرخ اا

 

نویسنده معتقد است افزایش نرخ ارزهای خارجی باعث افزایش نرخ کاالهای وارداتی و در نتیجه افزایش نرخ 

که افزایش نرخ ارزهای خارجی منجر به افزایش نرخ  کنداستدالل مید. نویسنده شوادراتی میکاالهای ص

 . آوردمیها را بوجود های جدی در عرصه تعیین قیمتخدمات نیز شده و حتی آشفتگی

فزایش نرخ ارزهای خارجی که از ا پذیرندتاثیر نمیرژی نهای ااز قیمت یهایحوزه ،فصربه طور معتقد است  وی

شدت ه ای بواد غذایی نیز به دلیل وابستگی به واردات مواد اولیه و کاالهای واسطهمحتی بخش  ؛شوندمیمتاثر 

 گیرند. حت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار میت

 

های ده عنقا معتقد است اصرار حکومت بر کاهش نرخ بهره در شرایطی که شاخصکنویسنده گزارش اندیش

کاهشی که در نرخ بهره مشاهده  عمدهزیرا  سود مردم ترکیه نخواهد بودست به اقتصادی در حال بدتر شدن ا

به بازار خرید و فروش دوباره  خرید خانه و رونق بخشیدنافزایش ورود سرمایه به عرصه  به در نهایتشود می

 اند.نزدیک به حکومت هعمدبه طور که  شودمنجر میشده توسط کارآفرینانی های نوساز ساختهخانه

ارز باال، تولید، صادرات، برنامه جدید اقتصادی مورد ادعای اردوغان از اجزای نرخ بهره پایین، نرخ  وی، از نگاه

 است. مجری اصلی این برنامه نیز بانک مرکزی ترکیه است. گذاری و اشتغال تشکیل شدهسرمایه

 

در آن صنایع ترکیه به بود که ر و کاهش نرخ بهره را تجربه کردهنیز تجربه سقوط ارزش لی 2018ترکیه در سال 

از  هی در میزان سود خود داشتند.افزایش قابل توج ،بودکه نرخ های کاالیشان بدست آورده پذیریدلیل رقابت

 سوی دیگر در آن دوره نیز نرخ باالی تورم در اقتصاد ترکیه مشاهده شد. 

 

ست بیش از آن که مهار تورم مورد توجه رسد در مدل اقتصادی که حکومت به دنبال عملی کردن آن انظر میه ب

 مورد توجه است. یباشد، رشد اقتصاد

مثبت در عرصه اشتغال آشکار شود. حکومت  هایتاثیر ،ساله این رشدامیدوار است با تداوم بیش از یک حکومت

خ ارزهای ربا افزایش نزیرا  افزایش یابدها نیز گذاریسرمایه ،قتصادیبا تداوم رشد ان امیدوار است همچنی

 یافت.افزایش خواهد های موجود در ترکیهورود سرمایه برای خرید دارایی ،خارجی و کاهش ارزش لیر

 

ماه زمان نیاز است.  6 تا 3آمیز بودن برنامه اقتصادی جدید به برای فهم موفقیتکه است  بر این باورنویسنده 

بود. اگر این و نرخ ارزهای خارجی ضروری خواهد تورم، نرخ بهره، اشتغال،های برای این منظور توجه به شاخص

توان ادعا کرد که برنامه اقتصادی جدید می ،تری یافتندمجدد وضعیت نامطلوببه طور ماه آینده  6ها تا شاخص

 .است شکست خورده



و استقراض خارجی بوده  که تولید و تجارت خارجی کشور به واردات وابستهاو معتقد است با توجه به این

در نتیجه استراتژی مبتنی بر نرخ بهره پایین و نرخ ارز  ،گیردتوجهی نیز با ارزهای خارجی انجام گرفته و میقابل

 باال در نهایت محکوم به ناکامی است. 

متوسط های نسبی اقتصاد ترکیه را از میان برده و طبقات متوسط و چنین سیاستی مزیتاست  دعیم نویسنده

واسطه شدت همیزان افزایش نرخ ارزهای خارجی بسیار شدید بوده و ب کندتاکید میکند. او به پایین را فقیرتر می

 . آن خواهد بود هایفایدهآن بیشتر از  ضررهایباالی آن 

رزان ر اسیاست نرخ بهره پایین و کاهش شدید ارزش لیر مانند برخی کشورهای شرق آسیا مزیت نسبی نیروی کا

را در زندگی در ترکیه برای بخش مهمی از جامعه  یکه چیزی جز کاهش استانداردها را به ارمغان خواهد آورد

 .پی نخواهد داشت

 

تر سرمایه برای تملک تواند به ورود هرچه بیشکاهش ارزش لیر میاند اگرچه منابع نزدیک به حکومت مدعی

شدید ارزی در یک کشور در نقطه مقابل  هایاما نباید فراموش کرد که نوسان ترکیه منجر شود رها ددارایی

 . برداز بین میریزی اقتصادی را ثبات قرار داشته و امکان برنامه

گذاری به این نتیجه برسد که دارایی خریداری شده از جانب او پس از مدتی با کاهش ارزش روبرو اگر سرمایه

توان از امکان جذابیت در شرایطی میبه طور صرف خواهد شد.  تردیدخود دچار در خرید  شکبی ،خواهد شد

 ها در کشوری سخن گفت که پس از کاهش ارزش پول ملی، وضعیت ارز به ثبات قابل قبولی برسد. خرید دارایی

 

 هاخش رسانهب

 الگوی مالزی

سیاست کاهش نرخ  هابرخیکه  6شده( اشاره Perspektif) «پرسپکتیو»سایت های تحلیلی در یکی از گزارش

از  بهره، کاهش ارزش پول ملی و توسعه مبتنی بر صادرات را که مورد ادعای حکومت است با الگوی چینی

 در راستای خروج از بحرانکه  1997های مالزی در سال سیاست اآن را ب نیز برخی. کنندتوسعه مقایسه می

 . هندد، مورد قیاس قرار میمالی شرق آسیا بود

 

افزایش نرخ ارزهای خارجی اقدام به  وجود باهای ارتودکس اقتصادی و برخالف دیدگاه 1998مالزی در سال 

و بر افزایش تولید متمرکز شد. دولت موانعی جدی در برابر خروج سرمایه از کشور ایجاد  کردکاهش نرخ بهره 

از  جلوگیریبه سیاست نرخ بهره پایین و ثابت نگاه داشتن نرخ ارزهای خارجی و نیز  2005کرد. مالزی تا سال 

در  مالزیداد. قرار  خود اردر دستور ک طور جدیهب تولید و افزایش صادرات را موضوعد و اخروج سرمایه ادامه د
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تجاری مثبت مواجه بوده اما سوال اساسی برای تحلیلگر سایت  ترازبا  1999از سال  نتیجه چنین رویکردی،

 بود؟ ل مالزی برای ترکیه جوابگو خواهدمد آیا پرسپکتیو از این قرار است که

 

ر ترکیه برخی موانع ساختاری وجود دارد. تورم باالی موجود د در برای موفقیت این روشنویسنده معتقد است 

. از مورد تاثیر قرار دهدصورت منفی هشده کاالها موثر باشد و صادرات را بتواند بر افزایش قیمت تمامترکیه می

ممکن است به افزایش واردات بیانجامد و در  ،ستهای مالی انبساطی که محرک تقاضاطرفی دیگر سیاست

 ای نرسد. تجاری به نتیجه ترازایت هدف حکومت برای مثبت شدن نه

 گذشتههای ماهدر طور افزایش جدی در قیمت جهانی انرژی وابستگی جدی ترکیه به واردات انرژی و همین

دهد. وابستگی جدی ترکیه به واردات کاالهای واسطه در ترکیه کاهش میرا پذیری کاالهای تولیدی توان رقابت

  برای تولید محصوالت رقابتی است. این کشورنقاط ضعف  از تولید محصول صادراتی یکی دیگربرای 

 

های موجود در کشور را ندارد. از سوی از خروج سرمایه جلوگیریترکیه مانند مالزی توانایی و قابلیت باالیی برای 

در عرصه صادرات به دنبال کاهش پذیری و به منظور رقابت به طور عمدیشود حکومت که ادعا میدیگر با این

نبال با تزریق ارز به بازار به د دیده شده که بانک مرکزیهای گذشته بارها هفته دربا این حال  ،ارزش لیر بوده

 است. ت قلمداد شدهحکومعنوان موفقیت هو هر کاهشی در این زمینه ب کاهش نرخ ارزهای خارجی بوده

 قبلهای که ترکیه در سالویکرد دولت دارد. همچنین با توجه به ایناین امر خود نشانی از تناقض در ر

پیشرفته نداشته و صنایع آن از تولید کاالهایی با ارزش  هایفناوریهای قابل توجهی در زمینه گذاریسرمایه

توجهی از رفاه و توسعه در کوتاه مدت در نتیجه امکان رسیدن ترکیه به سطح قابل هستندافزوده باال عاجز 

  ماند.در دام درآمد متوسط گرفتار خواهدو ترکیه در آینده کوتاه مدت همچنان  نخواهد بود ممکنچندان 

 



 
 (2020تا  2002از سال  )درآمد سرانه ترکیه به دالر

 

 گیرینتیجه

، نیم نگاهی به شده آراستهگرایانه و حتی اسالمی محوری که با شعارهای ملیبرنامه اقتصادی جدیدِ صادرات

در ترکیه ثابت  قبلاما تجربه دو دهه  از جامعه ترکیه داردکارانه بخش بزرگی گرایانه و محافظهاحساسات ملی

تصاد و وضعیت موضوع اق ،کننده در افزایش و کاهش آرای حزب عدالت و توسعهترین عامل تعیینمهمکرده 

 است.  وندانرفاهی شهر

شباهت دارد. در آن دوران نیز  2018داده در سال به بحران ارزی رخ هاییجهتران ارزی موجود در ترکیه از بح

حکومت به سوی سیاست کاهش نرخ بهره و تحریک تقاضای داخلی از طریق سیاست مالی انبساطی حرکت 

اما  منجر شدکرد. اگرچه کاهش ارزش لیر در آن دوران به افزایش صادرات و نیز افزایش آمار گردشگران خارجی 

تر شدن قدرت جز کاهش درآمد سرانه و کمهای بهای اقتصادی دولت نتیجهتدر نهایت تورم حاصل از سیاس

  خرید شهروندان ترکیه نداشت.

 

تواند با در پیش گرفتن نیز نشان داد که این کشور می 2008تا  2002تجربه اقتصادی ترکیه در سال های 

زا درآمد سرانه و های تورما سیاستسیاست مالی منضبط و حفظ ارزش لیر به رشد اقتصادی قابل توجه برسد و ب

 ی و رشد تولید و صادرات نگرداند.رفاه شهروندان را قربانی توسعه اقتصاد

میلیارد دالر به  36صادرات ترکیه از  ،لیر بوده 1.5نرخ دالر در حدود  2008تا  2002های که در سالدرحالی

دالر رسید. این نشان  11000دالر به  3600سرانه از طور همزمان درآمد همیلیارد دالر افزایش یافت. و ب 132



 دتوانهای حساب شده میکاهش تورم و توسعه قرار ندارد و با سیاست میان انتخاب ترکیه در دوراهیدهد که می

  .سوی رشد اقتصاد و تولید حرکت کند در عین کنترل تورم به

چه که برنامه اقتصادی جدید حکومت )توسعه صادرات محور( توان آننمیاین سطور باور دارد نویسنده  از این رو

ها در عملکرد اقتصادی ریزی شده تصور کرد. تناقضش برنامهشود را تماما حساب شده و از پیخوانده می

 چه که در کنترل نرخ ارز مشاهده شد، دلیلی بر این استدالل است. مانند آن حکومت

 

گیری تورم افسارگسیخته و گسترش فقر در جامعه، و شکلتدبیری حکومت در عرصه اقتصاد بی آشکار است که

عبارت است از تاکید بر توسعه  روایتاین  ؛کنونی کردهبرای توجیه وضعیت  روایتیحکومت را وادار به تولید 

شهروندان این کشور  را نیز برای هاییها و مشکلهزینه است در این راه ممکن ترکیه که رشدادرات محور و ص

  .کندایجاد 

پایگاه حامیان خود را برای پذیرش وضعیت موجود اقناع و مخالفانش  ،حکومت امیدوار است از طریق این روایت

ریزی سهمی را نیز برای برنامه اما در این میان باید کنترل کندو  منزویترکیه  توسعهرا با اتهام مخالفت با 

ارزش لیر به  قائل بود. به این معنا که بخشی از وضعیت موجود و کاهش موجودگیری وضعیت ی در شکلپیشین

ت و جذب ارزهای خارجی صورت ای در جهان و افزایش صادراپذیری کاالهای ترکیهمنظور افزایش رقابت

 است.گرفته

 
 میزان صادرات سالیانه ترکیه به میلیارد دالر( قرمزو نمودار  2008تا  2002نرخ دالر از سال  آبی)نمودار 



 

یافت. عرصه با کاالهای ایرانی افزایش خواهد ایتوان رقابت کاالهای ترکیه ،روانداز پیشرسد در چشمنظر میه ب

لوازم ، و قطعات خودرو ارت است از پوشاک، لوازم خانگی،عب داردتمرکز ای که صادرات ترکیه بر آن عمده

 . بهداشتی

تواند تولید داخل ای که میترین حوزهروابط تجاری ایران و ترکیه، عمدهبا توجه به تصویر کلی از اقتصاد ایران، و 

ین عرصه نیز های جدی در اکه امکان نظارت. با توجه به ایندر ایران مورد چالش قرار دهد، پوشاک استرا 

 یابد.دیک حجم واردات پوشاک از ترکیه افزایش رسد در آینده نزمحدود است به نظر می

 

رویه تواند مانع از ورود بیقاچاق و تعزیرات صنفی است که می های مقابله باروش ،حل در این میاننخستین راه

ای به ایران شود. از سوی دیگر کاهش ارزش لیر جذابیت سفر به ترکیه را در نزد بخشی از پوشاک ترکیه

های آینده )در صورت عدم بروز مشکالت خاص مانند رسد ماهزایش خواهد داد و به نظر میان افشهروندان ایر

 . شودبدتر شدن وضعیت کرونا( آمار گردشگران ایرانی در ترکیه به آمار پیش از شیوع کرونا نزدیک 

و کاهش است عنوان مقصدی ارزان برای زندگی شهروندان طبقه متوسط ایرانی  ترکیه همچنان ،از سوی دیگر

ور، تداوم حضور و نیز شروع کسب وکار در ترکیه برای خرید مستغالت در این کش تواند انگیزه آنانارزش لیر می

 افزایش دهد.  را


