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ــة  ــن فاعلي ــق م ــن التحق ــة ال ميك ــك الفرضي ــظ أن تل ويالح
تأثريهــا يف الســياق الــريك، بالنظــر إىل وجــود مشــاكل أخــرى 
يعانيهــا االقتصــاد الــريك، وأبرزهــا الخلــل املزمــن للمــؤرشات 
ــرية،  ــرة األخ ــم يف الف ــذي تفاق ــالد، وال ــة للب ــة والنقدي املالي
وعــى نحــو زعــزع ثقــة املســتهلكني واملســتثمرين يف االقتصاد 

الــريك.

تدخالت واسعة
ــى  ــاء ع ــأن اإلبق ــه بش ــن توجهات ــوة ع ــان بق ــع أردوغ يداف
أســعار الفائــدة املنخفضــة، مــرراً بأنهــا ســوف تدعــم اإلنتــاج 
واالســتثار يف البــالد، أو مبعنــى آخــر، كــا يشــري االقتصاديون، 
ســوف تســاهم يف حفــز االئتــان وتشــجيع االســتثار، هــذا 
إىل جانــب دعــم حركــة الســياحة والصــادرات. ومتثلــت أبــرز 
تدخــالت الرئيــس الــريك يف املشــهد االقتصــادي للدفــاع عــن 

رؤيتــه عــى النحــو التــايل: 

ــان  ــس أردوغ ــال الرئي ــزي: أق ــك املرك ــادات البن ــر قي 1- تغي
محافــظ البنــك املركــزي، مــراد أويســال، مــن منصبــه يف 
ــال،  ــي إقب ــظ، ناج ــا املحاف ــال بعده ــم أق ــر 2020، ث نوفم
ــدة  ــع ســعر الفائ ــراراً برف ــاذه ق ــب اتخ ــارس 2021، عق يف م
ــذ  ــراً اتخ ــه، ومؤخ ــدالً من ــو ب ــي أوغل ــني كافج إىل 19%، وع
ــة  ــرارات متوالي ــو عــدة ق ــادة أوغل ــريك تحــت قي املركــزي ال
ــن  ــم م ــى الرغ ــل إىل 16%، ع ــدة لتص ــعار الفائ ــض أس بخف
ــك، قــام الرئيــس  ارتفــاع معــدالت التضخــم. وفضــالً عــن ذل
أردوغــان بإقالــة عــدد مــن أعضــاء لجنــة السياســة النقديــة 

ــرات. ــدة م ــريك ع ــزي ال ــك املرك بالبن

2- االدعــاء بتقديــم منــوذج اقتصــادي جديــد: تعهــد الرئيــس 
أردوغــان، مــراراً، باســتمرار خفــض ســعر الفائــدة عــى 
ــو  ــم، وه ــاع التضخ ــة وارتف ــرية الركي ــع الل ــن تراج ــم م الرغ
ــي تشــري إىل أن  ــة، الت ــات االقتصادي ــع النظري ــا يتناقــض م م
تشــديد السياســة النقديــة يُعــد أبــرز آليــات البنــوك املركزيــة 
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ــر مســبوق، فــي ظــل التراجــع المســتمر  ــرة بشــكل غي ــرة األخي تأزمــت أوضــاع االقتصــاد التركــي فــي الفت
ــًا؛ ويأتــي ذلــك إزاء  ــل الــدوالر األمريكــي حالي ــرة مقاب ــرة التركيــة، متجــاوزًا حاجــز الـــ 14 لي لســعر صــرف اللي
تمســك الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، بتوجهاتــه باإلبقــاء علــى أســعار الفائــدة منخفضــة، الــذي 
تواكــب معهــا انخفــاض ســعر صــرف العملــة، معتبــرًا إياهــا الســبيل األمثــل لتعزيــز حركة الصادرات والســياحة 

مــن ناحيــة، ولدفــع معــدالت االســتثمار والنمــو االقتصــادي مــن ناحيــة أخــرى. 

ضعــف الجــدوى: هــل تتمكــن سياســة “ســعر الفائــدة المنخفضــة” مــن إنعــاش االقتصــاد التركــي؟, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1419، 
16 ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ملواجهــة التضخــم، مــرراً ذلــك باعتزامــه تقديــم منــوذج 
اقتصــادي جديــد يدعــم املســتلهكني واملنتجــني.

ويف الوقــت ذاتــه، أرجــع موجــة التدهــور التــي تتعــرض 
لهــا العملــة الركيــة لــــ “مؤامــرات خارجيــة”، وليســت نتيجة 
للسياســات االقتصاديــة غــري الرشــيدة. وتســببت الترصيحــات 
االقتصاديــة للرئيــس الــريك، الســيا تلــك املتعلقــة بسياســاته 
ــدة يف قلــق املســتثمرين وخــروج رؤوس  بشــأن أســعار الفائ
األمــوال يف ظــل حالــة عــدم اليقــني بشــأن آفــاق منــو االقتصاد 

الــريك. 

تداعيات سلبية
تســببت السياســات االقتصاديــة املنتهجــة يف مضاعفــة التأثــري 
ــدالت  ــاع مع ــن ارتف ــالً ع ــة، فض ــرية الركي ــى الل ــلبي ع الس

التضخــم، وذلــك عــى النحــو التــايل:

ــبة  ــرية بنس ــة الل ــت قيم ــة: انخفض ــرة الرتكي ــع الل 1- تراج
ــام الجــاري،  ــة الع ــذ بداي ــي من ــدوالر األمري ــل ال 46% مقاب
و38% منــذ ســبتمر 2021، وحاليــاً يتــم تــداول الــدوالر 
األمريــي عنــد مســتويات تقــارب الـــ 14 لــرية، لتصــل بذلــك 

ــاً. ــتوياتها تاريخي ــرية إىل أدىن مس الل

2- ارتفــاع التضخــم: ارتفــع معــدل التضخم ليصــل إىل %21.3 
يف نوفمــر 2021، وتشــري التقديــرات إىل اســتمرار ارتفــاع 
ــة، وارتفــاع  ــرية الركي معــدالت التضخــم، يف ظــل ضعــف الل
أســعار الســلع عامليــاً. فوفقــاً لوكالــة فيتــش، مــن املتوقــع أن 
ــل  ــام 2021، ليظ ــة ع ــول نهاي ــم إىل 25% بحل ــل التضخ يص
ــي  ــدول الت ــتوى ال ــى مس ــدالت ع ــى املع ــد أع ــك أح بذل

ــة.  ــا الوكال تصنفه

اختبار الفرضيات
كــا ذكرنــا آنفــاً، يزعــم أردوغــان أن انخفــاض ســعر الفائــدة 
ســيدعم االســتثار األجنبــي يف البــالد، كــا ســيزيد مــن 
تنشــيط حركــة  جانــب  إىل  الركيــة،  الصــادرات  جاذبيــة 
الســياحة الوافــدة إليــه، وهــو مــا يتبــني عــدم صحتــه كالتــايل: 

ــعر  ــاض س ــدو أن انخف ــد يب ــادرات: ق ــى الص ــر ع 1- التأث
الــرصف اللــرية الركيــة سيســاهم يف تعزيز تنافســية الصادرات 
ــرية  ــح األخ ــث مين ــاً، حي ــة نظري ــواق الدولي ــة يف األس الركي
ــن  ــدد م ــاك ع ــة، إال أن هن ــوق العاملي ــعرية يف الس ــزة س مي
ــم أداء  ــد تقيي ــار عن ــي تؤخــذ يف االعتب العوامــل األخــرى الت

ــي: ــا ي ــة، وتتضمــن م الصــادرات الركي

أ- تأثــرات مزدوجــة لســعر الــرف: شــهدت الصــادرات 

شكل رقم (1): تطورات الصادرات التركية وسعر الصرف خالل الفترة (2010 - 2020)

Source: World Bank, 2021.
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الركيــة معــدل منــو ســنوي مركــب بنســبة 3% يف الفــرة مــن 
2016 إىل 2020 لتصــل إىل 168.4 مليــار دوالر بنهايــة العــام 
املــايض، وهــي زيــادة طفيفــة عــى أيــة حــال وترجــع لنمــو 
أحجــام التصديــر باألســاس، كــا ينبغــي اإلشــارة هنــا إىل أن 
ــدوث  ــه ح ــب علي ــة، ترت ــة الركي ــعر رصف العمل ــع س تراج
زيــادة أســعار مدخــالت اإلنتاج والســلع الوســيطة املســتوردة، 
ــادة  ومــن ثــم ارتفــاع تكلفــة إنتــاج الصــادرات الركيــة، وزي

أســعارها باألســواق الدوليــة.

ب- التعــايف البطــيء ألســواق الصــادرات الرتكيــة: تتأثــر 
ــني  ــدم اليق ــن ع ــة م ــاً بحال ــة حالي أســواق الصــادرات الركي
االقتصــادي الناجمــة عــن تأثــري تفــي ســالالت متحــورة 
ــري  ــظ أن التأث ــار ياُلح ــذا اإلط ــا. ويف ه ــن كورون ــدة م جدي
ــد 19-”، أدى إىل تراجــع الصــادرات  الســلبي لجائحــة “كوفي
الركيــة بحــوايل 7.6% عــام 2020، عــى الرغــم مــن اســتمرار 

ــرية. ــعر رصف الل ــع س تراج

الشــهور  الركيــة يف  للصــادرات  القــوي  النمــو  ويعــد 
العــرة األوىل مــن العــام الجــاري، حيــث ســجلت نحــو 
181.6 مليــار دوالر وبزيــادة بنســبة 33.9% عــى أســاس 
ســنوي، أمــراً طبيعيــاً، حيــث تعــوض مــا فقدتــه أثنــاء العــام 

ــة.  ــبب الجائح ــايض بس امل

ج- دور الصــادرات يف دفــع النمــو: تظــل مســاهمة الصادرات 
ــى  ــاً ع ــدودة قياس ــادي مح ــو االقتص ــم النم ــة يف دع الركي
املتغــريات األخــرى، حيــث إن مســاهمة الصــادرات يف الناتــج 
املحــي اإلجــايل لركيــا قــد بلغــت 23.4%خــالل عــام 2020، 
مقارنــة مبســاهمة اإلنفــاق االســتهاليك والتــي بلغــت حــوايل 
72% خــالل العــام نفســه؛ مــا يشــري إىل أن التأثــري اإليجــايب 
لالســتهالك عــى النمــو االقتصــادي، يفــوق، التأثــري اإليجــايب 

الناتــج عــن زيــادة الصــادرات.

2- التأثــر عــى الســياحة: يتضــح مــن شــكل )2( أن تراجــع 
ســعر الــرصف خــالل الفــرة )2016 – 2020(، تواكــب معــه 
ــوايل  ــرة بح ــالل الف ــة خ ــياحية الركي ــرادات الس ــاع اإلي ارتف
ــار دوالر،  ــد 29.8 ملي ــام 2019 عن ــا يف ع 59% لتصــل ذروته
ثــم  العامليــة،  الســياحة  منظمــة  لبيانــات  وفقــاً  وذلــك 
تراجعــت بنســبة 65% إىل أقــل مــن 10.2 مليــار دوالر نتيجــة 
ــايض.   ــام امل ــود الســفر والطــريان خــالل الجائحــة يف الع قي

ــأن انخفــاض  ــك، ال ميكــن الجــزم ب وعــى الرغــم مــن ذل
ســعر الــرصف كان الســبب الرئيــي يف تزايــد اإليــرادات 
الســياحية، وذلــك بالنظــر إىل تزايــد أعــداد الســائحني لركيــا 
يف الفــرة املذكــورة، بالغــة ذروتهــا يف عــام 2019 عنــد 51.7 

مليــون ســائح، وبزيــادة بنســبة 67% عــن مســتوى عــام 
 .2016

ويف الوضــع الراهــن، يبــدو مــن املغــاالة الرويــج لوجــود 
عالقــة إيجابيــة قويــة بــني انخفــاض ســعر الــرصف، وانتعــاش 
ــايس  ــاع القي ــر إىل االرتف ــذا بالنظ ــا ه ــياحة لركي ــة الس حرك
ــر  ــى 20% يف أكتوب ــذي تخط ــا وال ــم يف تركي ــدل التضخ ملع
ــة  ــالت وإقام ــف الرح ــاع تكالي ــي ارتف ــذي يعن ــايض، وال امل
الســياح بركيــا، مــا قــد يحــد بشــكل ملحــوظ مــن الحركــة 

ــدة. الســياحية الواف

وباإلضافــة ملــا ســبق، توجــد بعــض العوامــل األخــرى 
التــي تؤثــر عــى حركــة الســياحة إىل تركيــا، حيــث قــد 
ــود  ــاً يف ظــل قي ــة نهائي ــاض قيمــة العمل ــري انخف ــالىش تأث يت
الســفر التــي فرضتهــا الجائحــة، فحتــى وقــت قريــب كانــت 
تركيــا ضمــن القامئــة الحمــراء للســفر بالنســبة لبعــض الــدول 
مثــل بريطانيــا، أو فُــرِض حظــر عــى رحــاالت الطــريان إليهــا 
مــن ِقبــل دول أخــرى مثــل روســيا. ومــع األخــذ يف االعتبــار 
ــرية مــن  ــكلون نســب كب ــدول يُش ــك ال ــن مــن تل أن الوافدي
الســياح الوافديــن إىل تركيــا. ومــن ثــم، ميكــن القــول إن 
ــة املتعلقــة بقيــود الســفر والطــريان، هــي  التطــورات العاملي
ــة يف  ــياحة الركي ــى الس ــرياً ع ــر تأث ــري األك ــل الحوه العام

ــرى. ــل األخ ــالف العوام ــن، بخ ــت الراه التوقي

املبــارش:  األجنبــي  االســتثامر  عــى  املتوقــع  التأثــر   -3
ــة رخيصــة  ــري تســهيالت ائتاني ــريك أن توف ــس ال ــرى الرئي ي
للمنتجــني واملســتثمرين، مــن خــالل اإلبقــاء عــى ســعر 
الفائــدة منخفضــاً، سيســاعد يف تشــجيع االســتثارات، غــري أن 
توفــري االئتــان ليــس العامــل األوحــد بطبيعــة الحــال املؤثــر 
عــى بيئــة االســتثار يف تركيــا، والتــي تعــاين صعوبــات جمــة 

ــايل:  عــى النحــو الت

ــني  ــدم اليق ــة ع ــت درج ــادي: ارتفع ــن االقتص ــدم اليق أ- ع
ــس  ــريك بســبب تدخــالت الرئي بشــأن مســتقبل االقتصــاد ال
الــريك املســتمرة يف السياســة النقديــة، ومــا واكبهــا مــن 
التدهــور املســتمر لســعر الــرصف، هــذا باإلضافــة إىل تدهــور 
معنويــات املســتهلكني وتراجــع قوتهــم الرائيــة؛ مــع ارتفــاع 
معــدالت التضخــم؛ مــا زاد مــن أعبــاء الــركات مــن 
النفقــات والديــون، كــا بــات مــن الصعوبــة اتخــاذ قــرارات 

ــم. ــني القائ ــدم اليق ــل ع ــدة، يف ظ ــتثارية جدي اس

ب- توقعــات ســلبية: مــن املتوقــع أن يُســجل االســتثار 
األجنبــي املُبــارش صــايف تدفــق للخــارج يبلــغ نحــو 5.8 
ــدوق  ــرات صن ــاً لتقدي ــام 2021، وفق ــالل ع ــار دوالر خ ملي
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ــارج إىل  ــق للخ ــايف التدف ــل ص ــى أن يص ــدويل، ع ــد ال النق

ــدوى  ــف ج ــري إىل ضع ــا يُش ــام 2026، مب ــار دوالر ع 11 ملي

السياســات الحاليــة التــي تتبناهــا تركيــا يف جــذب املزيــد مــن 

ــة. ــنوات القادم ــالل الس ــة خ ــتثارات األجنبي االس

ــاء  ــأن اإلبق ــة ب ــة القائل ــول إن الحج ــن الق ــاً، ميك وختام

عــى ســعر الفائــدة منخفضــاً، ســوف يصــب يف صالــح دعــم 

منــو االقتصــاد الــريك وتنشــيط االســتثارات غــري ممكنــة يف 
ــة  ــة الهيكلي ــاكل االقتصادي ــر إىل املش ــريك، بالنظ ــياق ال الس
التــي يعانيهــا االقتصــاد ومنهــا تصاعــد الضغــوط التضخميــة، 
ــن  ــاج، وم ــالت اإلنت ــترياد مدخ ــى اس ــرية ع ــاد الكب واالعت
ــك  ــي أن تل ــزان التجــاري، ومــا يعن ــم اســتمرار عجــز املي ث
السياســية تفــرض عــى االقتصــاد الــريك خســائر تفــوق كثــرياً 

ــرة. ــبها املنتظ ــم مكاس حج

شكل رقم (2): تطور اإليرادات السياحية وسعر الصرف في تركيا خالل الفترة (2010 - 2020)

Source: UNWTO, World Bank, 2021.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

اإليرادات السياحيةسعر الصرف

22.6
25.1 25.3

28.0
29.6

26.6

18.7

22.5
25.2

29.8

10.2



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


