
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -رق كشور وزارت امور خارهج رد شمال و ش  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 معاونن محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري خراسان رضوي

 رياست محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان رضوي

 رياست محترم اتاق بازرگانی ، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي

 رياست محترم اتحاديه صادركنندگان صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوي

 رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي

آيا تركيه در بحران »گزارش واصله از سفارت جمهوري اسالمی ايران در آنكارا تحت عنوان  ارسالموضوع: 

 «اقتصادي به سر می برد؟

 با سالم؛

 بحران در تركيه آيا» عنوان تحت آنكارا در ايران اسالمي جمهوري سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراماَ        

 .گردد مي ارسال مقتضي برداري بهره و مالحظه جهت «برد؟ مي سر به اقتصادي

 
                                         

 غالمعباس ارباب خالص   

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
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 دارد  :پيوست



 سمه تعالیاب

 ؟بسر می بردبحران اقتصادی در آیا ترکیه 

اقتصاد ترکیه و  کی به بررسی وضعیت ،آقای مافی یغیلمبا انتشار گزارشی به قلم  س و پول ترکیهروب سایت بو

 که ترجمه آن به شرح ذیل است: پرداخته  ؟یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد آیا اینکه

درصد بوده است.  2.6منفی  2019هه نخست سال اقتصادی ترکیه در سه مارشد اعالم منابع رسمی،  سبراسا

دومین بار است که اقتصاد  یبود و این برادرصد  3منفی  نیز 2018سال  یاقتصاد ترکیه در سه ماهه پایانرشد .

وضوع نگاه می کنیم شاهد یک وقتی از این منظر به م صورت پی در پی با رشد منفی مواجه شده است.ه ترکیه ب

اقتصادی به رکود  افولاقتصادی می باشیم، اما وجود نرخ تورم،  نرخ بیکاری و نرخ بهره باال وضعیت را از  افول

از سطح قابل  رتفراز و نشیب های شدیدی که فرا تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی،اقتصادی تغییر می دهد.  

بعنوان  ارزش پول ملی کاهش وخدمات  ، بخش های تولید، کاال ل و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در وقب

 پایه های اصلی اقتصاد می گردد.

رم، بیکاری، بهره، کسری تراز واما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ باالی ت

عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طوالنی، با عنایت و  ، کاهش ارزش پول ملی جهپرداختی، کسری بود

 . در ذیل مورد بررسی قرار داده ایم 2019الی  2017برای سالهای به این تعریف شاخص های اقتصادی ترکیه را 

 2019ماهه  6 2018 2017 شاخص های اقتصادی

 -2.6 2.3 7.4 رشد اقتصادی

 دالر 507هزار  و  8 دالر 346هزار و  9 دالر 537هزار و  10 درآمد سرانه

 15.7 20.3 11.9 نرخ تورم

 24.78 19.7 13.4 نرخ بهره

 14.7 13.5 10.4 نرخ بیکاری

 5.89 5.29 3.78 دالر  ارزش برابری  لیر/

 55.3 69.5 65.1 شاخص اعتماد مصرف کننده

ورم)نارنجی رنگ( نشان داده شده ت) آبی رنگ( بیکاری )سیاه رنگ( و اقتصادی ذیل نیز منحنی رشد منحنیر د

 خوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است.ه است. در هر سه منحنی ب

 

 

 



 

 اطالعات ذیل را دراختیار ما قرار می دهد: باال و منحنی در جدول

 ست.در حال کاهش اعت قابل مالحظه ای درآمد سرانه با سر -1

نه ترکیه اقتصاد به عبارت دیگر . کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک شدن اقتصاد منجر شده است -2

 بلکه در حال کوچک شدن است. ،دیگر رشد نداردتنها 

با کوچک شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به سرعت در حال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری  -3

 درصد در آینده نزدیک غیر ممکن است. 9و یا  8نظیر به ارقام سالهای قبل 

یر و برای کشورهای در حال توسعه به غدرصد  4و یا  3متوسط نرخ  تورم برای کشورهای توسعه یافته  -4

درصد است که از سطح  20درصد می باشد اما این رقم برای ترکیه  5 – 4از چند کشور مشکل دار 

 متوسط جهانی بسیار باالتر است.

نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد  شهکشورهای دنیا در صدد کاسایر که  حالیر د -5

 صعودی داشته است. 

درصد کاهش  31خیر اه ام 5طی ه دارد. ارزش لیر در برابر دالر ل ملی همچنان اداموکاهش ارزش پ -6

قرار می دهد. اول اینکه،  ل ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت تاثیرارزش پو شهداشته است.  کا

مردم آن کشور دیگر به دنبال پس انداز با پول های ملی خود نخواهند بود بلکه به سمت پس انداز با 

هی خارجی از جنس دالر ارزهای خارجی از جمله دالر پیش خواهند رفت. دوم اینکه، شرکتهایی که بد

تالش کنند تا نسبت به گذشته لیر بیشتری شکالت جدی مواجه خواهند شد این شرکتها باید دارند با م

 کسب کنند.

مواجه  شهبا کانصیب خود را برده است و  کشورقتصادی اعتماد مصرف کننده نیز از روند اشاخص  -7

 موجود امیدی به اصالح شرائطمدت کوتاه ن می دهد که مصرف کننده حداقل درنشااین شده و 

 اقتصادی ندارد. 

منحنی های باال متوجه یک بی ثباتی اقتصادی و یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور در واقع با مشاهده تابلو و 

 هستیم که در واقع این همان بحران اقتصادی است.  

باالی  به دلیل وجود نرخ اما اقتصادی  افولباید گفت، یک  ؟تسدر پاسخ به این سوال که نام این بحران چی

 بهتصادی افول اقوضعیت  شدید ارزش پول ملی دیگر از شهو کا بهره باالباالی نرخ  ،بیکاریباالی  تورم، نرخ 

 رکود اقتصادی تغییر یافته است. وضعیت

؟ نیز باید شودهمچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی سبب برون رفت از بحران اقتصادی در کوتاه مدت می 

انی به برون رفت از بحران اقتصادی می نماید. باید از بی شک بازنگری در سیاست های داخلی و خارجی کمک شایگفت، 



شد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و رداشته و تاثیری بر که بیشتر جنبه شعاری  بی ثمر اقتصادیپی در پی برنامه های 

 جامعهکه با توجه به واقعیات اقتصادی برنامه های اقتصادی عملگرا سمت به  مقابل و در  برداشتدست  بیکاری ندارد،

سیستم های تشویقی اقتصادی باید مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد نه براساس رانت  تدوین شده است، پیش رفت.

بسیار  به مقوله پس انداز توجه ویژهاهمیت صرفه جویی در دستگاههای دولتی و و منفعت رسانی به گروه های خاص، 

 خودداریجدا ، که تعادل بازار را برهم می زند نظرهاییباید از اظهار نیزمقامات دولتی همچنین حائز اهمیت می باشد. 

 نمایند.  

اینگونه برداشت می شود که اجرای موارد فوق الذکر می تواند در کوتاه مدت و میان مدت بر شاخص اعتماد مصرف 

 کننده و فضای روانی حاکم بر جامعه تاثیر مثبتی بگذارد.

 (26/4/98)  آنکارا –بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ایران ترجمه و تنظیم: 
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