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أتثريات اخنفاض قيمة العملة الرتكية

تأثيرات انخفاض قيمة العملة التركية
أحمد حسن علي *

تسبّب تفاقم اخلالف بني الوالايت املتحدة وتركيا بتوتر العالقات بني البلدين يف حالة مل
تشهدها البالد إال عام  1974حينما اجتاحت القوات الرتكية مشال قربص ،واقرتبت العالقات
بني البلدين حليفي الناتو -حينها وحىت اآلن -من نقطة االهنيار.
لقد ّأدت جمموعة من العوامل إىل األزمة احلالية يف تركيا ،وبدأ أتثر العملة بشدة بفعل
االنقالب الفاشل ض ّد الرئيس رجب طيب أردوغان يف عام  ،2016حيث تطورت األمور
السياسية بعد االستفتاء املثري للجدل يف  2017الذي منح على إثره أردوغان صالحيات واسعة.
واندلعت األزمة احلالية اليت تسارعت من خالل تغريدة للرئيس األمريكي دوانلد ترامب
عن استمرار احتجاز القس األمريكي أندرو برونسون ،بتهمة اإلرهاب والتجسس لصاحل الوالايت
املتحدة ودعم االنقالبيني ،منذ سنتني تقريباً بعد محلة اعتقاالت واسعة النطاق يف تركيا إثر فشل
االنقالب العسكري.
لكن األثر الكبري انعكس بسبب املخاوف املتفاقمة من إدارة الرئيس أردوغان للشؤون
االقتصادية يف تركيا ،الذي أعيد انتخابه يف متوز مع سلطات شبه مطلقة .وإن املشكالت يف تركيا
ميكن أن تزعزع استقرار اقتصاد الدول اليت تقع على احلدود مثل العراق وسوراي وإيران.
وعلى الرغم من أن اقتصاد تركيا هو يف املرتبة السابعة عشرة يف العامل لكن مشكالهتا تزداد
سوءاً ،والسيما أن احلرب التجارية اليت بدأها ترامب تربك التجارة العاملية ،وتضعف التحالفات
الدولية ،وهتدد النمو االقتصادي يف مجيع أحناء العامل.
وتنبع خماوف املستثمرين األجانب يف تركيا من أن تؤدي احلكومة الشعبوية ألردوغان إىل
انتهاج سياسات اقتصادية غري مسؤولة تقوض استقالل البنك املركزي الرتكي ،وخيشى املراقبون
كذلك أن متنع تلك السياسات من اختاذ اخلطوات الضرورية لوضع االقتصاد على أسس أكثر
استقراراً.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وكانت األسواق تتداول اللرية الرتكية بسعر  4.7للدوالر قبل متوز لكنها اخنفضت بعد
االنتخاابت الرائسية إىل  ،5.5مث استمرت يف االخنفاض حىت هناية آب .وحينما شعر ترامب أبن
الضغوط السياسية واإلعالمية على تركيا تؤيت أكلها بعد أن أصدر عقوابت ضد وزيري العدل
والداخلية يف تركيا العتقال القس األمريكي ،أعلن فرض عقوابت اقتصادية مبضاعفة التعريفات
اجلمركية على الصلب الرتكي املستورد إىل مخسني يف املئة وعلى األملنيوم إىل عشرين يف املئة؛ وقد
ّأدت هذه العقوابت األمريكية إىل جعل الصلب الرتكي األغلى يف السوق األمريكية ،مما شكل
انتكاسة للصادرات الرتكية من الصلب (.)1
وأاثرت املواجهة شبه الشخصية بني الزعيمني األمريكي والرتكي تساؤالت يف حال كان
الرئيسان سيخوضان مزيداً من الرد ورد الفعل وما يتبعها من فوضى على نطاق أوسع ،وقد بدأ
اخلالف الشخصي بينهما يظهر يف شكل صراع دبلوماسي آخذ يف االتساع يركز بنحو كبري على
شخصنة األمور السياسية.
لقد وجه أردوغان انتقادات مباشرة إىل الوالايت املتحدة يف قضية تنسيق االنقالب العسكري
عرب الداعية الرتكي فتح هللا غولن من منفاه يف بنسلفانيا ،وطالب بتسليمه وهو ما رفضه املسؤولون
األمريكيون.
وكلما زاد الرئيس ترامب من حدة خطابه زاد الرئيس أردوغان أيضاً من هلجته ،ومل يبد أي
عالمة على الرتاجع ،وهاجم القوى األجنبية اليت اهتمها بتدبري األزمة االقتصادية يف تركيا ،وتعهد
بعدم الرضوخ للضغوط الغربية .وقال أردوغان« :إن أولئك الذين يعتقدون أهنم يستطيعون أن
جيعلوان نركع ابلتالعب االقتصادي ،مل يفهموا هذه األمة على اإلطالق ،ال ميكنهم استخدام لغة
التهديد ولغة االبتزاز ضد هذه األمة»(.)2
أراد ترامب من خالل الضغوط السياسية واالقتصادية عقد اتفاق مع أردوغان إلطالق سراح
القس .يف املقابل ،وافقت الوالايت املتحدة على إعادة مصريف تركي كبري -عمل يف خلق بنك
الرتكي -مسجون لديها بتهمة خرق العقوابت األمريكية على إيران ،إلمتام ما تبقى من عقوبته يف
تركيا .وأُطلق سراح معتقل تركي يف إسرائيل بطلب من الرئيس األمريكي.
ويبدو أن هناك حماوالت دبلوماسية تركية لرفع العقوابت األمريكية ضد خلق بنك الرتكي
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اململوك للدولة بسبب ما اعتربهتا الوالايت املتحدة «آتمراً» النتهاك عقوابت أمريكية ضد إيران،
بيد أن عدم اإلفراج عن القس األمريكي أصاب احملاداثت حبالة من اجلمود وسط تشدُّد الرئيسني
َ
يف مواقفهما.
ومضى الرئيس الرتكي أكثر صرامة ودعا األتراك إىل بيع الذهب والدوالر وشراء اللرية لتعزيز
العملة الرتكية ،قائال« :أولئك الذين لديهم دوالرات ،ويورو ،وذهب حتت الوسائد ،جيب أن يذهبوا
ويغريوها يف مصارفنا ابللرية الرتكية ،فهذا هو الكفاح الوطين»(.)3
ّأدى هبوط اللرية إىل قلق األسواق املالية ألنه أاثر الشكوك حول االستثمار يف األوراق
املالية الرتكية ،وارتفع العائد على السندات الرتكية ذات العشر سنوات بنحو حاد ليصل إىل أكثر
من  ،20%وهو ما يعين أن التجار يطالبون بعائدات أعلى بكثري ملا يعدونه استثماراً ينطوي على
خماطر متزايدة .وامتد القلق إىل شكوك حول استثمارات املصارف اآلسيوية واألوروبية اليت استثمرت
بنحو كبري يف تركيا ،وشاركت يف اخنفاض أسواق األسهم حول العامل (.)5
وقد عكس االخنفاض احلاد يف قيمة العملة املخاوف بشأن السياسات االقتصادية ألردوغان،
الذي اعتمد على االستثمارات يف البناء .وإن االحندار األكثر حدة يف اللرية منذ إعادة انتخاب
السيد أردوغان تغذيها املخاوف من أنه صار معزوالً أكثر من أي وقت مضى ويتبع سياسات
اقتصادية ال تفيد املستثمرين ،مثل رفضه رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وختفيف الضغط
على اللرية ،وذهبت احلكومة الرتكية أبعد حينما أعلنت عن توجهها اقتصادايً إىل الدول املؤيدة
لرتكيا ،مثل روسيا وإيران على الرغم من العقوابت األمريكية ضدمها.
توجه تركيا إىل احملور الروسي
يف السنوات األخرية ،أصبحت تركيا أقرب إىل روسيا وإيران -وكالمها يعانيان من العقوابت
األمريكية ،-وحني العودة إىل التأريخ القريب يف العالقات األمريكية-الرتكية ،جند أهنا كانت وثيقة
يف عهد ابراك أوابما الذي وصف تركيا بـ»الدميقراطية اإلسالمية العظيمة ،وأمنوذج ابلغ األمهية
لبلدان إسالمية أخرى يف املنطقة»(.)5
وحتولت العالقة بني الدول الثالث (تركيا وروسيا وإيران) إىل تفاهم يف حل الصراع السوري
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الذي دخل عامه الثامن ،وكنتيجة هلذا التفاهم أصبحت معظم أجزاء سوراي حتت سيطرة الرئيس
بشار األسد الذي ما زالت الوالايت املتحدة تسعى إىل إسقاطه .ويبدو أن أساس اخلالف بني
األمريكيني واألتراك بدأ حول كيفية التعامل مع األكراد ،إذ ع ّدهتم الوالايت املتحدة حلفاء يف
احلرب على تنظيم داعش ،فيما اشتكى األتراك من عدم التزام القيادة األمريكية بتعهداهتا حول بقاء
األكراد إىل الشرق من هنر الفرات.
وردت تركيا على عدم التزام الوالايت املتحدة يف مسألة األكراد إىل القيام بعمليات عسكرية
يف سوراي ومالحقة الفصائل الكردية املوالية للوالايت املتحدة .ويف الوقت نفسه سعت إىل التفاوض
مع روسيا لشراء نظام دفاع جوي متقدم من طراز إس ،400-وهو ما عده األمريكيون خطوة تؤثر
على املصاحل الدفاعية االسرتاتيجية للوالايت املتحدة وحلفائها يف حال أخذان ابحلسبان أن تركيا
عضو فعال يف حلف الناتو.
ونقلت جملة فورين بوليسي عن أحد اخلرباء األمريكيني ،أن تركيا إذا استخدمت طائرات
إف 35-األمريكية ويف الوقت نفسه تعتمد على منظومة إس 400-الروسية ،فإن موسكو
ستكون قادرة على مجع معلومات قيمة عن الطائرة اليت تع ّد أحدث طائرة ذات تقنية عالية يف
السالح األمريكي؛ وعلى إثر ذلك ،أعلنت القيادة األمريكية أتخري تسليم الطائرات إىل تركيا (.)6
السياسة املالية والنقدية للحكومة الرتكية
إن إبقاء معدالت الفائدة منخفضة ساعد على متويل برانمج التحفيز املايل اخلاص برتكيا
حول صناعات البناء لتوليد منو مرتفع ،لكن أسعار الفائدة املنخفضة أيضاً تؤدي إىل زايدة التضخم.
وسيؤدي ضعف العملة الرتكية إىل تفاقم مشكلة التضخم املستمرة يف تركيا؛ مما جيعل احلياة
أكثر صعوبة للسكان البالغ عددهم  80مليون نسمة .ومع ارتفاع معدالت التضخم ابلفعل منذ
عدة أشهر ،واجه املستهلكون األتراك ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود واألدوية؛ وابلتايل سوف
تصبح املنتجات املستوردة أكثر تكلفة يف تركيا.
فعلى سبيل املثال -وبينما تستمر اللرية يف خسارة قيمتها مقابل اليورو -فإن الفجوة بني
املبالغ اليت تدفعها شركات األدوية للموردين األوروبيني ،واملبالغ اليت يتلقوهنا من الصيدليات الرتكية
آخذة يف االتساع.
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وفقدت اللرية أكثر من  %40مقابل الدوالر األمريكي منذ بداية هذا العام ،ويظهر
االقتصاد الرتكي ابلفعل عالمات اإلجهاد :فهو يدير عجز احلساب اجلاري ،مقرتانً مبستوايت عالية
من الديون يف القطاع اخلاص ومتويل أجنيب كبري يف النظام املصريف .وبلغ معدل التضخم السنوي
 %15.9يف متوز وهو أكثر من مخسة أضعاف املعدل املتوسط للدول الغنية ،وازداد االقرتاض
احلكومي ابلعملة األجنبية ارتفاعاً خطرياً (.)7
وهناك أيضاً قلق وخماوف لدى املستثمرين األجانب من حدوث اهنيار يف قطاع البناء بعد
سنوات من النمو ،اتركة للمصارف الرتكية ديون متزايدة .وسعت الشركات الرتكية إىل خفض
تكاليف االقرتاض يف السنوات األخرية ابحلصول على قروض ابلعمالت األجنبية .ويشعر املراقبون
ابلقلق من أن الشركات قد تتخلف اآلن عن سداد القروض؛ ألن األتراك يدفعون هلم ابللرية مع كرب
الفجوة بني اللرية والعمالت األخرى مثل الدوالر واليورو.
وحيرتز االقتصاديون من أن تشهد تركيا أزمة كساد وأزمة ديون تتطلب محلة إنقاذ من
صندوق النقد الدويل يف حال عدم استعادة الثقة ابللرية الرتكية قريباً ،فيما يعتقد صندوق النقد
الدويل أن لدى تركيا أقل مستوى من االحتياطيات الكافية القتصادات األسواق الناشئة الرئيسة؛
ما جيعلها عرضة هلجمات املضاربة (.)8
إن سعي تركيا يف الوضع احلايل للحصول على متويل من مصدر خارجي ذات خيارات
حمدودة ،وعلى عكس اليوانن اليت شهدت أزمة مالية ،فإن تركيا ليست عضواً يف االحتاد األورويب
وال تستخدم اليورو؛ وهذا يعين أن البنك املركزي األورويب والدول الغنية يف مشال أورواب رمبا لن تقدم
التمويل (.)9
وهنا قد تتجه تركيا حنو روسيا اليت تواجه مشكالت خاصة هبا أو الصني اليت حتاول هتدئة
التوترات التجارية مع الوالايت املتحدة ،أو قطر أغىن بلد يف العامل من حيث الناتج احمللي اإلمجايل
للفرد .وال خيفى دور تركيا يف دعم قطر على جتاوزها احلصار الذي تقوده اململكة العربية السعودية
والذي دخل عامه الثاين ،ويعتقد املراقبون أن السيد أردوغان سيحاول كل شيء لعدم اللجوء إىل
صندوق النقد الدويل.
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التأثريات احملتملة على األسواق العاملية
يرسم اخلرباء صورة قامتة عن استمرار اخنفاض اللرية الرتكية حمذرين مواجهة األسواق العاملية
تداعيات كبرية ،إذ حياول املستثمرون تقييم أثر األزمة على املصارف األوروبية اليت أقرضت األموال
لرتكيا؛ بسبب عجز احلساب اجلاري الرتكي جنباً إىل جنب مع مستوايت عالية من الديون يف
القطاع اخلاص ومتويل أجنيب كبري يف النظام املصريف (.)10
وكما أشران آنفاً ،فإن معدل التضخم قد وصل إىل معدل سنوي بلغ  %15.9يف متوز،
وارتفع االقرتاض احلكومي ابلعملة األجنبية بنحو كبري ،وشعر املستثمرون ابلقلق من أن الشركات
الرتكية اليت اقرتضت بكثافة من أجل الربح يف طفرة البناء ،قد تكافح من أجل سداد القروض
ابلدوالر واليورو؛ ألن اللرية الضعيفة تعين أن هناك مزيداً من السداد ،ما يؤدي ابلنتيجة إىل تفاقم
املشكلة (.)11
خيص العامل -والسيما لدول املنطقة املرتبطة بعالقات وثيقة مع تركيا -حيذر اخلرباء من
وما ّ
أن هذا األمر قد ال يكون فقط أزمة حملية ،على الرغم من حقيقة أن تركيا متثل  1%من االقتصاد
العاملي .وشهدت األزمة هبوطاً حاداً يف األسواق األوروبية والسيما يف الدول اليت تتعامل فيها
املصارف ابلعملة الرتكية (.)12
وتفيد تقارير رويرتز أبن عمالت األسواق الناشئة اخنفظت مع قلق املستثمرين بشأن
العدوى ،مثال على ذلك اخنفاض عملة جنوب أفريقيا مع الروبل الروسي والبيزو املكسيكي ،وسط
خماوف من أن فشل حكومة السيد أردوغان يف معاجلة أزمتها املالية سيكون هلا أتثري الدومينو على
الدول األخرى الضعيفة ،حيث إن إصرار الرئيس الرتكي على أن بالده ستتمكن من جتاوز احلصار
االقتصادي مل يقدم ما يكفي لطمأنة األسواق املالية ،ووضع بلدان األسواق الناشئة ذات األمهية
االسرتاتيجية يف حالة االهنيار احملتمل.
وبدالً من ذلك ،هاجم أردوغان الرئيس األمريكي لفرضه العقوابت ومضاعفة التعريفات
اجلمركية على واردات الصلب واألملنيوم الرتكية وقال -وهو يواجه ضغوطاً من األسواق لالستجابة
لسقوط اللرية ومعدل تضخم مرتفع« :-حنن معاً يف الناتو ،وأنت تطعن شريكك االسرتاتيجي يف
ظهره»(.)13
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وحىت الوقت احلايل ،مل يقدم الرئيس أردوغان أي تلميح إىل أنه سيطلق سراح القس
األمريكي ،ومل يقدم حىت اآلن أي طلب إىل صندوق النقد الدويل للمساعدة املالية الطارئة ،وقال
إن اللرية ستستقر قريباً على أقصى مستوى معقول.
تصب أحاديث أردوغان الزيت على النار ،ومع مزيد من
وخيشى اخلرباء االقتصاديون من أن ّ
إضعاف اللرية فإن تركيا قد تواجه دوامة هبوطية ،حيث ميكن أن يكون التخلف عن السداد هي
النهاية .حيث إن ديون الشركات املقومة ابلدوالر اليت تبلغ قيمتها  300مليار دوالر جتعلها عرضة
للخطر بنح ٍو ٍ
التعرف على
خاص .وقد بدأ املضاربون يف العمالت يف تقييم الضرر احملتمل ألورواب و ّ
بلدان األسواق الناشئة األخرى اليت استفادت أيضاً من اخنفاض أسعار الفائدة العاملية لرتاكم الديون
ابلعمالت األجنبية خالل مدة ما بعد األزمة املالية (.)14
وخيشى بعض قادة دول االحتاد األورويب من احتمال انتقال مشكالت تركيا املالية إىل االحتاد
األورويب ،إما من خالل خسائر للمصارف اإلسبانية واإليطالية اليت قدمت قروضاً كبرية وإما من
زايدة غري مقبولة سياسياً يف اهلجرة .ودعت املستشارة األملانية أجنيال مريكل الرئيس أردوغان إىل
التخلي عن معارضته لرفع أسعار الفائدة ،مما يسمح للبنك املركزي يف أنقرة برفع تكاليف االقرتاض
الرمسية من مستواه احلايل؛ ومع اقتصاد يالقي صعوابت مجة ،ستحتاج تركيا إىل سياسات اقتصادية
ذات مصداقية وانضباط مايل مع استقالل البنك املركزي لعكس الوضع احلايل (.)15
يتعي
وميكن لتطبيع العالقات مع الوالايت املتحدة أن يقلل أيضاً من حجم اجملهود الذي نّ
على البنك املركزي الرتكي القيام به للسيطرة على الوضع االقتصادي ،لكن هذا ال حيدث على
األرجح يف الوقت احلايل ،ففي ضوء الظروف السياسية واالقتصادية الداخلية،ليس من الواضح إذا
كانت اخلطوات الضرورية ستتخذ الحتواء تداعيات السوق.
وقد أاثر غضب أردوغان على ترامب التكهنات أبنه قد يسحب تركيا من الناتو ويسعى إىل
احلصول على دعم مايل من روسيا والصني وليس من صندوق النقد الدويل ،مث إن حديث الرئيس
الرتكي عن «اإلرهابيني االقتصاديني على وسائل التواصل االجتماعي» ومالحقتهم من قبل السلطة
القضائية والسلطات املالية ابعتبارهم «شبكة من اخلونة» أعطى مزيداً من القلق لدى املستثمرين.
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اخلالصة
ليس من مصلحة االحتاد األورويب أن يرى تركيا غري مستقرة ويف الوقت نفسه ال توجد إرادة
سياسية ملساعدة األتراك ،إذ إن مواقف أردوغان يف السنوات األخرية جتاه أورواب والسيما أملانيا مل
يكن ودايً.
ويف حني خيشى بعضهم يف أورواب من أن األزمة الرتكية ميكن أن هتدد اتفاق الالجئني مع
أنقرة ،يرى آخرون أن تركيا حباجة إىل العملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى وإنه ميكن السيطرة
على أي خطر قادم من تركيا.
ويتوقع االقتصاديون أنه يف حال بقيت تركيا على مسارها احلايل ،فإهنا سوف تطلب نوعاً
من اإلنقاذ املايل من االحتاد األورويب ،لكن آليات اإلنقاذ األوروبية هي لألعضاء فقط .وحىت إن
كان االحتاد األورويب يستطيع مساعدة تركيا فمن املرجح أن يرفض أردوغان الشروط املرتبطة هبذه
املساعدات مثل رفع سعر الفائدة.
وأتيت أزمة تركيا نتيجة لسنوات من السياسات املالية والنقدية املتساهلة تكاد تكون ابلكامل
من صنع الرئيس أردوغان نفسه ،وما جيعل الوضع خطرياً على تركيا هو أن أردوغان هو الوحيد
الذي ميتلك القدرة على إصالح األمور ،ومن غري املؤمل أن يفعل ذلك على املدى القريب.
ويقول املستثمرون األجانب -ومعظمهم من الدول األوروبية -إن الرئيس أردوغان طالب
وشن هجوماً الذعاً
األتراك مبقاطعة أجهزة ( )I Phoneوغريها من اإللكرتونيات األمريكيةَّ ،
للتوصل
على املنتقدين احملليني يف تركيا واصفهم ابخلونة واإلرهابيني االقتصاديني ،بدالً من السعي ُّ
حل وسط يف مواجهته مع إدارة ترامب بشأن سجن القس األمريكي.
إىل ٍّ
والذي يهم هنا -حبسب رأي املستثمرين األجانب -أنه مل يظهر أي استعداد لتأييد خطوات
سياسية صعبة مثل رفع أسعار الفائدة؛ للتحكم يف التضخم ووقف اخنفاض قيمة اللرية ،بل إن وزارة
املالية الرتكية أصبحت حتت سيطرته الشخصية ،وفقد البنك املركزي استقالله؛ وابلتايل خسرت تركيا
مصداقيتها لدى الكثري من املستثمرين.
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أوسع!

والسؤال األهم هو إذا كانت أزمة العملة ستتحول إىل أزمة مالية واقتصادية وسياسية

يعتقد اخلرباء االقتصاديون أن القيادة الرتكية مل تتعامل مع السبب األساس خلفض قيمة
اللرية ،وطاملا مل تُعاجل األسباب فستستمر هذه األزمة .ومع ارتفاع نسبة التضخم إىل ،%15
يتساءل كثريون عن املدى الذي ميكن أن يبلغه أردوغان ،إن الطبقة الوسطى يف تركيا اليت صوتت
لصاحل السيد أردوغان أبعداد كبرية ،ستخسر الكثري من مدخراهتا ابرتفاع التضخم ،وإذا مل يشعر
األتراك بعد أبمل أزمة العملة فإهنم سوف يشعرون بذلك قريباً.
ويف الوقت نفسه ،فإن الشركات اليت استفادت ابحلصول على قروض ابلدوالر واليورو
ستتعوق قدرهتا بشدة على السداد ،وهي عامل رئيس يف تعكري االقتصاد الرتكي يف السنوات
األخرية .وفضالً عن ذلك فإن إعادة متويل القروض أو السعي للحصول على ائتمان جديد سيكون
خيص النفط ألن تركيا دولة مستوردة للنفط ابلدوالر.
صعباً ،وهناك
مصدر آخر للقلق ّ
ٌ

ومن يراجع التأريخ الرتكي خالل األعوام املئة املاضية جيد أهنا مرت بثالث مراحل من
االنتعاش االقتصادي :أوهلا :بني أعوام  1950-1953حينما استفادت تركيا من املساعدات
املالية األمريكية ضمن مشروع مارشال ملواجهة املد الشيوعي ،اثنيها :بني أعوام 1983-1990
حني استثمرت تركيا احلرب العراقية-اإليرانية وحققت إجنازات اقتصادية ،اثلثها :حينما فتحت
األبواب لالستثمارات اخلارجية بني أعوام  2003-2013دولةً انشئةً كبريًة يف االقتصاد العاملي،
لكنها فقدت تلك السمعة اليت جذبت هلا تلك االستثمارات اهلائلة؛ لذا حثت جمموعات األعمال
حلل األزمة ،مبا يف ذلك إهناء النزاع مع واشنطن ورفع
الرتكية احلكومة على اختاذ اخلطوات الالزمة ّ
أسعار الفائدة .ونظراً ملثل هذه الضغوط والتوقعات املخيفة ،يعتقد بعض املراقبني أهنا مسألة وقت
فقط قبل أن يعكس أردوغان مساره التصادمي ،ويسعى يف هناية املطاف إىل احلصول على مساعدة
من صندوق النقد الدويل حيث سيكون الرئيس األمريكي يف انتظاره.
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