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وعــى الجانــب اآلخــر، ويف ظــل املوقــف املتــوازن ألنقــرة يف 
ظــل األزمــة، وتجنــب االنخــراط يف فــرض عقوبــات اقتصاديــة 
عــى روســيا، ســتتمكن األوىل مــن الحفــاظ عــى إمــدادات 
النفــط والغــاز الروســية مــن دون تأثــر، كــا يرجــح أن 
ــرب،  ــيا والغ ــن روس ــاري ب ــيط التج ــا دور الوس ــب تركي تلع

ــة أجــل دعــم اقتصادهــا. مــا يشــكل فرصــاً محتمل

تحديات اقتصادية
فرضــت األزمــة الروســية – األوكرانيــة عــدداً مــن التحديــات 

أمــام االقتصــاد الــريك، وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- تباطــؤ النمــو االقتصــادي: يهــدد الغــزو الــرويس ألوكرانيــا 
بتعميــق األزمــة االقتصاديــة يف تركيــا، يف ظــل ارتفــاع أســعار 
روســيا  مــع  التجــارة  وتعطيــل حركــة  والغــذاء  الطاقــة 
ــا. ومــن شــأن األزمــة أن تُســهم يف تقويــض خطــط  وأوكراني
ــادة الصــادرات.  ــم عــى زي ــو االقتصــادي القائ ــز النم تعزي

2- ارتفــاع التضخــم: كانــت أســعار الوقــود واملــواد الغذائيــة 

مرتفعــة بالفعــل يف تركيــا، فقــد بلــغ معــدل التضخــم نســبة 
ــر 2022. وشــهدت أســعار الســلع األساســية  54.4% يف فرباي
مزيــداً مــن االرتفــاع عقــب األزمــة. ويحســب االقتصاديــون، 
ــط،  ــعر النف ــدار 10 دوالرات يف س ــاع مبق ــع كل ارتف ــه م فإن
مييــل التضخــم يف تركيــا لالرتفــاع بـــ 1.5%. ولــذا، يُرجــح بنــك 
ــا  ــم يف تركي ــدل التضخ ــى مع ــاكس” أن يبق ــان س ــد م “جول

فــوق مســتوى الـــ 60% معظــم فــرات عــام 2022.

ــل الســياح القادمــن  3- تأخــر تعــايف القطــاع الســياحي: مثّ
مــن كل روســيا وأوكرانيــا حــوايل 27% مــن إجــايل الســياح 
الوافديــن إىل تركيــا عــام 2021، وبعــدد 4.7 مليــون و2.1 
ــوايل  ــدر بح ــة تق ــاً حص ــون مع ــوايل وميثل ــى الت ــون ع ملي
15% مــن اإليــرادات الســياحية الركيــة. وبــال شــك، ســتؤدي 
ــايف  ــال بشــأن تع ــط اآلم ــة لتثبي ــة الروســية – األوكراني األزم
ــث أدت إىل توقــف الحجــوزات  ــريك، حي قطــاع الســياحة ال
تراُجــع  إىل  باإلضافــة  وأوكرانيــا،  روســيا  مــن  الســياحية 

ــرى. ــة األخ ــدول األوروبي ــن ال ــوزات م الحج

العدد 1506، 29 مارس 2022

فــرض التدخــل العســكري الروســي فــي أوكرانيــا منــذ فبرايــر الماضــي تحديــات جديــدة أمــام االقتصــاد 
التركــي، تتضمــن تصاعــد الضغــوط التضخميــة وارتفــاع عجــز الحســاب الجــاري، وســط زيــادة فاتــورة واردات 
الطاقــة والســلع الغذائيــة، فضــًا عــن تباطــؤ نمــو بعــض القطاعــات الصناعيــة مثــل المنســوجات واألغذيــة، 

ممــا قــد يســفر عــن تباطــؤ النمــو االقتصــادي فــي هــذا العــام. 

ــدد 1506، 29 مــارس  ــتقبل, الع ــي باألزمــة الروســية – األوكرانيــة؟، تقديــرات المس ــاد الترك ــف ســيتأثر االقتص ــات: كي فــرص وتحدي
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ويتمثــل أســوأ الســيناريوهات يف أن تــؤدي األزمــة الراهنة 
لخســارة تركيــا لعائــدات ســياحية تــراوح بــن 5 – 6 مليــارات 
ــارات دوالر،  ــائر إىل 10 ملي ــذه الخس ــع ه ــد ترتف دوالر، وق
إذا مــا تــمَّ حســاب التأثــر املضاعــف للســياحة عــى بعــض 

األنشــطة االقتصاديــة األخــرى. 

4- تباطــؤ حركــة التجــارة الخارجيــة: مــن املتوقــع أن تــؤدي 
األزمــة لتباطــؤ الصــادرات الركيــة لــكل مــن روســيا وأوكرانيــا، 
الســيا يف ظــروف الحــرب واالختناقــات اللوجســتية، مــع 
غلــق بعــض موانــئ البحــر األســود. ومــن املحتمــل أن تكــون 
ــراً  ــر تأث ــة األك ــات الجلدي ــوجات، واملصنوع ــادرات املنس ص
بســبب األزمــة. ومــع بدايــة الحــرب، توقــف الصــادرات 
الركيــة متامــاً إىل أوكرانيــا، بينــا انخفضــت الصــادرات الركية 

ــرويس بنحــو النصــف.  للســوق ال

ويف العــام املــايض، بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــن 
ــا  ــكل م ــي تش ــار دوالر، وه ــو 34.8 ملي ــيا نح ــا وروس تركي
ــواردات  ــادرات وال ــايل الص ــن إج ــبته 2.6% و10.7% م نس
الركيــة عــى الرتيــب. فيــا بلــغ حجــم التبــادل التجــاري مــع 
ــبة 1.3% و%1.7  ــام 2021، بنس ــار دوالر ع ــا 7.4 ملي أوكراني

ــوايل. ــى الت ــة ع ــواردات الركي ــن إجــايل الصــادرات وال م

5- ارتفــاع فاتــورة واردات الطاقــة: ســيؤدي االرتفــاع الحــاد 
يف أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي الناجــم عــن الحــرب 
األوكرانيــة إىل زيــادة فاتــورة الــواردات الركيــة مــن الطاقــة. 
وتشــر التقديــرات إىل أن كل ارتفــاع ألســعار خــام برنــت بـــ 
ــة  ــواردات الركي ــورة ال ــادة فات ــه زي 10 دوالرات، ســينجم عن
ــارات دوالر. ويشــار إىل أن  ــا يصــل إىل 6 ملي ــة مب ــن الطاق م
ــا  روســيا حافظــت عــى إمداداتهــا مــن النفــط والغــاز لركي
دون انقطــاع رغــم األزمــة، ويــأيت هــذا يف ظــل حفــاظ أنقــرة 
عــى موقــف متــوازن مــن طــريف الــراع، وتجنبهــا االنخــراط 

ــا.   ــات عليه يف فــرض عقوب

ــدوث  ــع ح ــن املتوق ــاري: م ــاب الج ــز الحس ــاع عج 6- ارتف
اتســاع يف عجــز الحســاب الجــاري يف ظــل تباطــؤ منــو 

الصــادرات الركيــة، فضــالً عــن ارتفــاع فاتــورة بعض الــواردات 
خاصــة الطاقــة والغــذاء. وقــد ســجل العجــز الجــاري أعــى 
مســتواه عنــد 7.1 مليــار دوالر يف ينايــر 2022، وفقــاً لبيانــات 
البنــك املركــزي الــريك، وهــو مرشــح ملزيــد مــن االرتفــاع بعــد 

الحــرب األوكرانيــة. 

ــه  ــن توقعات ــان” م ــي يب مورج ــك “ج ــف بن ــد ضاع وق
لعجــز الحســاب الجــاري يف تركيــا إىل 2.5% كنســبة مــن 
الناتــج املحــي اإلجــايل عــام 2022، بــدالً مــن 1.5%، وذلــك 

ــريك. ــاد ال ــى االقتص ــرب ع ــرات الح ــوء تأث يف ض

ــي  ــاع الصناع ــة: كان القط ــى الصناع ــلبية ع ــرات س 7- تأث
الــريك اســرد معظــم طاقتــه اإلنتاجيــة بعــد جائحــة كورونــا، 
عــى الرغــم مــن أنــه تأثــر منــذ بدايــة العــام بأزمــة انقطــاع 
إمــدادات الغــاز اإليــراين لركيــا. وقــد أظهــرت نتائــج مــؤرش 
ــذي ســجل 50.4  ــر 2022، وال مــدراء املشــريات لشــهر فرباي
نقطــة، تباطــؤ اإلنتــاج للشــهر الثالــث عــى التــوايل، وانخفاض 

الطلبــات الجديــدة للشــهر الخامــس عــى التــوايل. 

ــادة  ــا سيتســبب يف زي ــرويس ألوكراني ــدو أن الغــزو ال ويب
معانــاة القطــاع الصناعــي، يف ظــل ارتفــاع تكاليــف مدخــالت 
اإلنتــاج، وتباطــؤ املبيعــات، خاصــة بالنســبة للصناعــات 

ــة: التالي

ــد  ــاً أح ــا مع ــيا وأوكراني ــل روس ــوجات: متث ــة املنس أ- صناع
الــريك مــن  الرئيســية لتريــف اإلنتــاج  أهــم األســواق 
ــد تســببت  ــة ق ــرات إىل أن األزم املنســوجات. وتشــر التقدي
يف إلغــاء طلبــات مــن املالبــس تجــاوزت قيمتهــا 200 مليــون 
دوالر خــالل األســبوع األخــر مــن شــهر فربايــر 2022، ومــن 
ثــم فــإن اســتمرار حالــة الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا يُنــذر 
بتفاقــم الخســائر التــي قــد يواجههــا املصنعــون يف هــذا 

ــاع. القط

ب- الصناعــات الغذائيــة: تشــر التقديــرات إىل أن األزمــة 
الراهنــة مــن شــأنها التأثــر ســلباً عــى الصناعــات الغذائيــة، 
ــع حــدوث نقــص جــزيئ يف بعــض الســلع  ــث مــن املتوق حي
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ــيا  ــن روس ــا م ــتوردها تركي ــي تس ــراتيجية والت ــة االس الزراعي
ــة. ــة الركي ــا، والتــي تعتمــد عليهــا الصناعــات الغذائي وأوكراني

وتحصــل تركيــا عــى 80% مــن وارداتهــا مــن الحبــوب مــن 
ــوايل  ــدان ح ــكل البل ــا يُش ــام 2021، ك ــا يف ع ــيا وأوكراني روس
ــاد الشــمس. وقــد  ــة مــن زيــت عب ــواردات الركي 70% مــن ال
تســببت الحــرب يف اختناقــات لوجســتية يف تصديــر زيــت عبــاد 
ــاً  ــا، مــا دفــع لصعــود أســعاره محلي الشــمس الخــام إىل تركي

بشــكل كبــر. 

ــات  ــى الصناع ــة ع ــك األزم ــات تل ــاوز تبع ــيتوقف تج وس
الغذائيــة الركيــة عــى إمكانيــة إيجــاد أنقــرة مورديــن إضافيــن 

الســتراد القمــح والزيــوت وغرهــا مــن الســلع الزراعيــة.

فرص محتملة
 منــذ بدايــة الحــرب األوكرانيــة، حافظــت تركيــا عــى موقــف 
متــوازن بــن طــريف الــراع، مــع تجنــب فــرض أيــة عقوبــات 
ــة  ــري الخارجي ــن وزي ــات ب عــى روســيا، وعقــدت أول محادث
الــرويس ونظــره األوكــراين يف مدينــة أنطاليــا الركيــة، فضــالً عــن 
ــة  ــن لتهدئ ــرويس بوت ــس ال إجــراء اتصــاالت مكثفــة مــع الرئي
األزمــة، وهــو مــا تحــاول أنقــرة اســتثاره اقتصاديــاً وذلــك عــى 

النحــو التــايل:

ــف  ــأيت موق ــية: ي ــة الروس ــدادات الطاق ــى إم ــاظ ع 1- الحف
أنقــرة مدفوعــاً برغبتهــا يف الحفــاظ عــى عالقتهــا االقتصاديــة 
مــع روســيا، ودعــم اســتمرار إمــدادات النفــط والغــاز والســلع 
الغذائيــة للســوق الــريك، ومــن ثــم تجنــب البحــث عــن بدائــل 

أخــرى بتكاليــف مرتفعــة.

2- لعــب دور الوســيط التجــاري: تشــر بعــض الرجيحــات 

إىل أن املوقــف املتــوازن لركيــا تســتثمره رشكاتهــا، مــن خــالل 
ــرب، أي  ــيا والغ ــن روس ــاري ب ــيط التج ــدور الوس ــالع ب االضط
اســتراد الســلع الروســية عــرب ســوق ثالــث وهــو الســوق الريك.

3- جــذب االســتثامرات الهاربــة مــن روســيا: ميثــل انســحاب 
العديــد مــن الــركات األمريكيــة واألوروبيــة مــن روســيا بعــد 
ــك  ــذب تل ــا لج ــة لركي ــا، فرص ــة عليه ــات غربي ــرض عقوب ف
الــركات، ونقــل بعــض مقارهــا وأنشــطتها لركيــا، غــر أن 
ــتثارات  ــروج االس ــد خ ــية بتقيي ــة الروس ــراءات الحكومي اإلج

ــر.  ــل بشــكل كب ــذا العام ــن ه ــد تحــد م ــة ق األجنبي

ــذه  ــذب ه ــن ج ــا م ــت تركي ــال متكن ــه يف ح ــظ أن وياُلح
االســتثارات، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يُســهم يف تعزيــز 
تدفقــات االســتثار ألجنبــي املبــارش إىل تركيــا، والتــي ســجلت 
صــايف تدفــق للداخــل بلــغ 516 مليــون دوالر يف ينايــر 2022، 

ــريك. ــزي ال ــك املرك ــات البن ــاً لبيان وفق

4- تعزيــز الــدور كمعــر للغــاز الطبيعــي: تحــاول تركيــا 
ــا  ــى دوره ــد ع ــادة التأكي ــة يف إع ــرب األوكراني ــتغالل الح اس
كمعــرب آمــن لنقــل تدفقــات الغــاز مــن آســيا الوســطى ورشق 
املتوســط إىل القــارة األوروبيــة وقــد بحثــت أنقــرة مــع الجانــب 
اإلرسائيــي بعــد انــدالع الحــرب األوكرانيــة إمكانيــة مــد خــط 
ــك  ــا، وذل ــروراً بركي ــل م ــا وإرسائي ــن أوروب ــط ب ــب يرب أنابي
ــية  ــات جيوسياس ــن تحدي ــط م ــذ الخ ــه تنفي ــا يكتنف ــم م رغ

ــة.  ــة مختلف واقتصادي

ويف املحصلــة النهائيــة، ميكــن القــول إن الحــرب األوكرانيــة 
ســتفرض أعبــاء جديــدة عــى االقتصــاد الــريك يف املــدى القصر، 
خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء، وهــو األمــر الــذي 
سيســفر عــن تباطــؤ النمــو االقتصــادي، وهــو مــا قــد يفــوق 
التأثــر اإليجــايب للفــرص التــي تتيحهــا األزمــة لالقتصــاد الــريك. 
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