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*النقاط الرئيسة: 

• اليت 	  ،2019 عام  للبالد يف  االقتصادية  املشكالت  إدارة  أجل  الرتكية من  احلكومة  تكافح 
سببتها العوامل اخلارجية. 

• بسبب الرايح االقتصادية املعاكسة، تسعى تركيا إىل احلد من بعض التوترات مع احلكومات 	
الغربية مثل الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب، لكنها لن تتخلى عن أهداف أمنها القومي، مبا 

يف ذلك األنشطة العسكرية يف العراق وسوراي.

•  من أجل التأثري الذي ميكن أن حيدثه االقتصاد الراكد برتكيا يف املدة اليت تسبق االنتخاابت 	
يف آذار 2019، فمن املرجح أن يسعى احلزب احلاكم إىل زايدة املرونة يف حتالفاته السياسية.

لقد حتملت تركيا صعوابت اقتصادية ضخمة يف عام 2018، وستستمر هذه احملن يف السنوات 
املقبلة؛ فقد وصل التضخم االقتصادي إىل مستوايت قياسية، إذ بلغ نسبة 25% يف أيلول بعد 
شهر من اخنفاض قيمة عملتها إىل مستوى غري مسبوق بنحو 7 لريات تركية للدوالر؛ مما أاثر 
خماوف املستثمرين. ومل يتمكن املستهلكون من التعبري عن اليأس إال مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

األساسية؛ إذ عاجلت احلكومة هذه األزمة ابلسخرية واالستخفاف هبا. 

ولكن بفضل جمموعة كبرية من الضوابط املفروضة على األسعار والعملة، وكذلك بعض الزايدات 
الذكية ألسعار الفائدة من البنك املركزي، خرجت تركيا من أزمة صيفها دون أن تعاين من اهنيار 
اقتصادي كلي. بيد أن املشكلة يف اقتصادها هي أن مجيع مسببات ذلك االهنيار ما تزال قائمة، مما 
يعين أنه من املمكن أن جتتمع مرة أخرى بنحٍو أكثر سوءاً يف عام 2019. ويدرس الرئيس رجب 
طيب أردوغان إمكانية توسيع اسرتاتيجية محلته لتحقيق أقصى قدر من املكاسب اليت حققها حزب 
العدالة والتنمية )AKP( يف االنتخاابت احمللية اليت جرت يف آذار، للفوز يف االنتخاابت املقبلة.

استمرار مشكالت تركيا االقتصادية مع دخولها العام الجديد

مركز ستراتفور للدراسات االستراتيجية واألمنية األميركي
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العوامل اخلارجية اليت تشكل االقتصاد الرتكي

تبدو آفاق النمو الرتكي يف العام 2019 سيئة بسبب املشكالت املتعددة، مبا فيها مستوايت 
االقتصاد  يف  العجز  وزايدة  األجنيب،  االستثمار  وندرة  العملة،  وضعف  العالية،  الشركات  ديون 
احلايل، والتضخم املرتفع، وتراجع قطاع التصدير. وقد اخنفض سقف توقعات وكالة فيتش للتصنيف 
بنسبة  سيكون  النمو  أبن  سابقاً  فيتش  توقعت  إذ  االقتصادي،  تركيا  منو  بشأن  موديز  ومؤسسة 
4.1% لعام 2019 لكنها عدلت توقعاهتا إىل 3.6% بعد اخنفاض سعر اللرية. غري أن احملللي 
يف بلومبريغ كانوا أكثر تشاؤماً، إذ اخنفضت توقعاهتم يف النمو يف تركيا من 3.5% هذا العام إىل 

0.8% للعام املقبل.

قيمة السندات الرتكية اليت جيب سدادها، قبل الربع

إن أحد اجلوانب املهمة يف صورة ديون الواقعية يف تركيا هو العدد الكبري للسندات -ومعظمها 
مقومة ابلدوالر األمريكي أو ابليورو- اليت يتعي عليها سدادها يف العام املقبل.
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لقد جنحت حكومة حزب العدالة والتنمية يف السيطرة على الديون احلكومية منذ توليها السلطة 
يف عام 2002، لكّن قطاع الشركات الرتكي تراكمت عليه ديون كبرية على مدى السنوات اخلمس 
عشرة املاضية. وسيتعي على تلك الشركات دفع ديون تقدر بنحو 200 مليار دوالر، أو ربع 
يزيد من  املقبل، وستسدد معظمها ابلدوالر األمريكي؛ مما  العام  الناتج احمللي اإلمجايل لرتكيا يف 

صعوبة استمرار الشركات يف سداد ديوهنا كلما اخنفضت اللرية. 

الديون  تضاعف  إىل  أدت  الراكد هي عوامل خارجية  اقتصادها  القوى إلدارة  بعض  أن  بيد 
والتضخم واخنفاض قيمة العملة، فكان أحد العوامل اخلارجية -اليت كانت للحكومة يد يف صنعها- 
البالد منذ  ابتعد بعض املستثمرين عن  املباشر، وقد  هو االخنفاض الكبري يف االستثمار األجنيب 
لذلك،  ونتيجة  القاسية؛  الطوارئ  حالة  فرض  إىل  أدت  اليت  عام 2016،  االنقالب يف  حماولة 
تراجعت مستوايت االستثمار األجنيب املباشر من 18.7 مليار دوالر يف عام 2015 إىل 10.8 
مليار دوالر يف عام 2017. وحتسنت )كمية رأس املال املتدفقة إىل األسواق املالية الرتكية( يف 
أسواقها املالية يف السنوات األخرية ، ولكن هذا يرجع بشكل كبري إىل أن البالد تُعد سوقاً انشئة 

ذات خماطر عالية وعملة ضعيفة.
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مؤشرات االقتصاد الرتكي 

ومن بي التحدايت االقتصادية اليت ستواجهها تركيا عام 2019 هي زايدة التضخم، وارتفاع 
سيكون  معاً  التحدايت  تلك  األجنبية. وابشرتاك  العملة  احتياطيات  وتقليص  الديون،  معدالت 

االقتصاد الرتكي اهلش أكثر عرضة للتأثريات اخلارجية يف عام 2019.

*من البياانت يف سبتمرب 2018   2018 البياانت تقديرية
املصدر: البنك املركزي الرتكي

يعدُّ عجز رصيد احلساب اجلاري الرتكي -الذي يبلغ 46 مليار دوالر- قضية رئيسة تعكس 
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ضعف االقتصاد لتقلبات العملة، إذ اخنفضت قيمة اللرية بنحٍو كبري يف أيلول عام 2018 لدرجة 
ألن  فقط  وذلك  الشهر؛  خالل  اجلاري  احلساب  يف  بفائض  وجيزة  ملدة  تتمتع  تركيا كانت  أن 

الواردات أصبحت مكلفة جداً لدرجة أن أنقرة مل تستورد ما حتتاجه.

لكن التضخم -الذي حفزه اخنفاض اللرية، فضاًل عن العوامل اخلارجية اليت حّولت االهتمام 
لعام  الرتكية  االقتصادية  األنشطة  قائمة  على  مهمة  أكرب  سيكون  األجنبية-  األسواق  بعمالت 
2019. لكن احلكومة ستواجه أيضا صعوبة يف اتباع اسرتاتيجيات إدارة التضخم مثل ختفيض 
اإلنفاق املايل وحتفيز املنافسة؛ ويف هناية املطاف سيكون معدل التضخم وأتثريه يف القوة الشرائية 
مبقدمة اهتمامات املستهلكي حينما يتوجهون إىل صناديق االقرتاع يف آذار 2019 للتصويت يف 

االنتخاابت البلدية.

وتعدُّ الصادرات الرتكية للدول الغربية عاماًل خارجياً رئيساً آخر، يتأثر بعالقات تركيا مع روسيا 
على الرغم من عضوية أنقرة يف حلف الناتو، فضاًل عن تصرفاهتا يف الشرق األوسط. وقد غطت 
تركيا وكياانت غربية مثل الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب أسوأ خالفاهتما يف الوقت احلايل، لكن 
ال يوجد ضمان أبن اخلالف لن يعاود الظهور يف املستقبل القريب؛ مما يُعّقد جهود أنقرة للتصدير 

إىل أورواب. 

اإلصالح السياسي

ومهما كانت حدة الرايح االقتصادية املعاكسة، فإن احلكومة الرتكية سرتفض تغيري رأيها عن 
امتالك أردوغان  إدارة االقتصاد اهلش. ومع  الذي سيقلل من قدرهتا على  القضااي، األمر  بعض 
السيطرة الكبرية على مجيع جوانب احلكم -مبا يف ذلك قضااي االقتصاد اليت ال تقع ضمن جمال 
خربته- فقد فشلت اسرتاتيجية اإلدارة االقتصادية يف كسب ثقة املستثمرين اخلارجيي. وقد حددت 
أنقرة خطة اقتصادية متوسطة األجل مدهتا ثالث سنوات للحد من اإلنفاق، ومعاجلة التضخم، 
ودعم اللرية؛ لكن فريقها االقتصادي مل يصل بعد للمهمة الشاقة املتمثلة يف تنفيذ التغيريات اهليكلية 
املوعودة. وإن التعهدات خبفض اإلنفاق تتناقض مع اسرتاتيجية أردوغان املفضلة املتمثلة ابإلنفاق 
لتحفيز النمو. ويرتأس الفريق االقتصادي زوج ابنة أردوغان -وزير املالية واالقتصاد- الذي يؤكد 

على العالقات الوثيقة واملبهمة اليت تربط الرئيس الرتكي بفريق اإلدارة املالية.
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لكن بغض النظر عن مدى هشاشة االقتصاد الرتكي، ستواصل أنقرة حتقيق أهداف سياسية 
معينة، إذ ستحتفظ بقواهتا العسكرية يف مشال العراق ومشال غرب سوراي يف سعيها إىل حتقيق هدفها 
األساس يف جمال األمن القومي، املتمثل يف منع ظهور دولة كردية يف الشرق األوسط، مبا أن تركيا 
تعتقد أن ذلك سيزيد من الطلب على احلكم الذايت الكردي يف الداخل ويهدد وحدة أراضي البالد؛ 
حىت لو كان ذلك من شأنه أن يفرض ضرائب على خزائن البالد أو يزعزع ثقة حلفائها اإلقليميي 

والغرب.

التغيريات يف  الرتكية أن حتدث بعض  التحدايت االقتصادية، إبمكان احلكومة  ولكن بسبب 
القطاع السياسي قبل االنتخاابت احمللية املقبلة، اليت ستحدد الفائز مبناصب رؤساء البلدايت يف 
30 منطقة، وكذلك اآلالف من املناصب احمللية األخرى. على الرغم من أن االستطالعات احمللية 
ليس هلا التأثري نفسه على اجتاه البالد كانتخاابت عامة ورائسية، بيد أهنا تقدم مقياساً لثقة الشعب 

جتاه األحزاب السياسية على املستوى احمللي.

لقد حتالف أردوغان مع حزب احلركة القومية )MHP( يف االنتخاابت األخرية؛ مما أدى إىل 
فوز يف استفتاء دستوري عام 2017 عزز من سلطاته بنحو كبري، فضاًل عن فوزه يف االنتخاابت 
العامة هلذا العام. وقد دافع أردوغان عن األمن القومي يف محالته، وهو موضوع يستهوي انخيب 

حزب العدالة والتنمية وحزب احلركة القومية على حد سواء.

وإن األتراك احلضريي -بصرف النظر عن أكراد البالد- مل يكونوا مقتنعي بتوجهات أردوغان؛ 
البالد -إسطنبول وأنقرة- رفضوا االستفتاء على الدستور يف  الناخبي يف أكرب املدن يف  فأغلبية 
عام 2017، يف حي أن هامش فوز حزب العدالة والتنمية يف املراكز الرئيسة يف عام 2018 مل 
يكن كبرياً كما يف االنتخاابت السابقة. وعلى وفق استطالعات الرأي األخرية اليت أجرهتا منظمة 
)Mediar( السويسرية فقد صرّح 18% من انخيب حزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت السابقة 
أهنم لن يصوتوا للحزب يف االنتخاابت احمللية املقبلة. وفضاًل عن ذلك، يعتقد 78% من األتراك 
أبن البالد متر أبزمة اقتصادية، ويعتقد 58% أن احلكومة هي املسؤولة عن سوء إدارة االقتصاد. 
وملا خيّص حزب العدالة والتنمية وأردوغان -الذي وسم نفسه يف السابق أبنه الرجل الذي قاد تركيا 
من األزمة االقتصادية يف أوائل عام 2000- فتشري نتائج االستطالع إىل أنه قد يفقد بعضاً من 

أتثريه على الشعور القومي العام.
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حتالفاته  تتجاوز  سياسية  اسرتاتيجية  -أردوغان-  الرباغمايت  السياسي  يتبع  أن  املرجح  ومن 
السياسية املعتادة. وقد يلجأ الرئيس إىل احلد من التوتر مع األكراد بعد ثالث سنوات من احلرب، 
وإعادة توجيه نفسه إىل حد ما حنو املركز السياسي. وسيثبت حزب العدالة والتنمية مرة أخرى براعته 
التأرخيية، وإن أردوغان اآلن يعلم أبن عليه أن يكون مرانً يف إدارة أي تيار سياسي ميكن أن يوفر 
له الدعم الذي حيتاجه. ولكن حىت مع املشكالت االقتصادية املتزايدة اليت تلوح يف األفق وعدد 
املنافسي الذين حياولون إسقاطه، فإن القليل من األشخاص قد يراهن على عدم فوز أردوغان مرة 

أخرى.

املصدر:

https //:worldview .stratfor .com /article /turkey -enters -
-2019its -economic -woes -are -never -far -away ?utm _
s o u r c e =T w i t t e r &u t m _m e d i u m =s o c i a l &u t m _
campaign=article


