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 .1مقدمه
 SWOTمخفف چهار عبارت قوتها ( ،)Strengthsضعفها ( ،)Weaknessesفرصتها ( )Opportunitiesو
تهدیدات ( )Threatsاست .گـام اول در مراﺣـﻞ برنامهریزی تعیین رسالت ،اهداف و مأموریتهای یک سازمان
اسـت؛ پساز آن میتوان از ﻃریـﻖ تﺤﻠیـﻞ SWOTـ که یﮑی از ابزارهای تدوین استراتژی است ـ برای سازمان
مورد نظر استراتژی ﻃراﺣی کـرد کـه متناسـﺐ بـا مﺤـیﻂ آن باشد .اساسا با استفاده از این تﺤﻠیﻞ این امﮑان
ﺣاصﻞ میشود کـه اوالً بـه تﺠزیـه تﺤﻠیـﻞ مﺤیﻂهای داﺧﻠـی و ﺧارجی پرداﺧته و ثانیاً تصمیمات استراتژیﮑی
اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای مﺤیطی متوازن سازد .قواعد ﺣاکﻢ بر ماتریس تﺤﻠیﻠی SWOT

شامﻞ این موارد است که:
_ چﮕونه میتوان با بهرهگیری از نﻘاط قوت ﺣداکﺜر بهرهبرداری را از فرصتها انﺠام داد()SO
_ چﮕونه با استفاده از نﻘاط قوت میتوان اثر تهدیدات را ﺣذف یا کاهش داد()ST
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_ چﮕونه باید با بهرهگیری از فرصتها نﻘاط ضعف را تبدیﻞ به نﻘطـه قـوت کـرد یـا از شـدت نﻘـاط ضعف
کاست()WO
_ چﮕونه باید با کاهش دادن نﻘاط ضعف تأثیر تهدیدات را کاهش داد یا تأثیرشان را ﺣذف نمـود()WT
در این مﻘاله با استفاده از تﺤﻠیﻞ  SWOTابتدا به معرفی کشور ترکیه و نﻘاط قوت این کشور میپردازیﻢ ،سپس
سیاستهای تﺠاری این کشور را مدنظر قرار میدهیﻢ و فرصتها و چالشهای موجود برای کشورهای همسایه
ازجمﻠه کشورمان ایران را موردبررسی قرار میدهیﻢ.
 .2تحلیل  SWOTوضعیت اقتصادی ترکیه
کشور ترکیه دارای هفت منطﻘه آب و هوایی متفاوت است .شرایﻂ جغرافیایی ،فرهنگ  ،آدابو رسوم و همچنین
مناظر ساﺣﻠی شناﺧتهشده آن موجﺐ جذب توریست به این کشور میشود .ترکیه با 47میﻠیون جمعیت یﮑی از
پرجمعیتترین کشورهای منطﻘه است و نیروی کار این کشور بسیار جوان هستند بهﻃوریکه نیمی از جمعیت
ترکیه زیر22سال هستند .فضای کسﺐوکار در ترکیه بسیار رقابتی است و نساجی و تولید پوشاک ،یکسوم مشاغﻞ
این کشور را تشﮑیﻞ میدهد .این کشور در جنوب شرق اروپا و جنوب غربی آسیا واقعشده است .موقعیت جغرافیایی
ترکیه به دلیﻞ همسایﮕی با کشورهایی ازجمﻠه قبرس و یونان از غرب (که با بﺤران یورو روبهروست) ،سوریه در
جنوب شرق(درگیر جنگهای ﺧانمانسوز هستند) ،در شرق ایران و عراق (که مصیبت جنگها را به دوش
میکشند) و در شمال شرقی با ارمنستان و گرجستان همسایه است .اقتصاد ترکیه تا سال  2002با بدترین دوران
رکود اقتصادی روبهرو بوده است اما از سال  2002به بعد با رشد اقتصاد روبهرو شد ،که مهﻢترین دلیﻞ آن را
میتوان وضعیت کشورهای همسایه و استفاده بهینه این کشور از وضعیت پیشآمده دانست.
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)SO( .1-2
کشور ترکیه به سبﺐ موقعیت ژئوپﻠیتیک ﺧود توانسته است تا از قابﻠیتهایی ﺧوبی برای رونﻖ اقتصادی ﺧود ایﺠاد
کند .که مهﻢترین موارد شامﻞ گردشﮕری ،سیاست تﺠاری و نساجی است.
 گردشگریترکیه از منابع نفت و گاز برﺧوردار نیست اما با تﮑیه بر زیرساﺧتهای کشور ﺧود و رقابتی کردن صنعت و ﺧدمات
و بهﺧصوص تنوع سازی و توسعه روزافزون در صنعت گردشﮕری و تعیین اهداف گسترده در این زمینه به بهبود
رشد اقتصادی ﺧود میپردازد.کشور ترکیه در سال  2022یﮑی از مﺤبوبترین مﻘاصد توریستی جهان لﻘﺐ گرفت
و  33میﻠیون گردشﮕر را جذب کرد .فرودگاهها ،بزرگراهها و سایر زیرساﺧتها همﮕی در وضعیت بسیار ﺧوبی
هستند و شبﮑه قطار سریعالسیر بینشهری ،آنﮑارا را به دیﮕر نﻘاط کشور مرتبﻂ میسازد.
ترکیه در سال  2004با شعار «پیش بهسوی ترکیهای شادتر در 200امین سال پایهگذاری جمهورمان» تا سال
 ،2023اهداف بسیاری را جهت توسعه پایدار و سالﻢ گردشﮕری تدوین کرد .هدف این ﻃرح ،توجه به سایر انواع
عالوه بر گردشﮕری ساﺣﻠی مانند گردشﮕری سالمت ،ورزشهای زمستانی ،کوهنوردی ،مسافرتهای ماجراجویانه،
گردشﮕری جﻠﮕهای و اکو توریسﻢ ،گردشﮕری کنفرانسی و نمایشﮕاهی ،کشتیهای تفریﺤی کروز و گردشﮕری
قایﻖهای بادبانی ،گردشﮕری گﻠف و ...است  .پیشبینی میشود در سال  ، 2023ترکیه  33میﻠیون گردشﮕر
جذب کند و درآمدی بالغبر 63میﻠیارد دالر از گردشﮕری بینالمﻠﻠی کسﺐ نماید و سرانه درامد از هر گردشﮕر
بینالمﻠﻠی 2330دالر شود .
ﺣدود  20درصد تولید ناﺧالص مﻠی ترکیه را توریسﻢ تشﮑیﻞ میدهد و ﺣدود دو میﻠیون نفر نیروی کار ترکیه (6
درصد) در این رشته مشغول به کار بودهاند .با توجه به نﻘشی که رونﻖ اقتصادی در گسترش پایﮕاه اجتماعی ﺣزب
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عدالت توسعه داشته ،پسرفت اقتصادی و رکود در این عرصه عمالً بهنوبه ﺧود ،تضعیف موقعیت ﺣزب ﺣاکﻢ را در
پی ﺧواهد داشت.
 سیاست تجاری کشور ترکیهباروی کار آمدن دولت اردوغان در سال  ،2002برنامهریزی بﻠندمدت دولت برای شﮑوفایی اقتصاد کشور ترکیه در
دستور کار قرار گرفت و اولین گام بازسازی ساﺧتار بیثبات و بﺤرانزده سیستﻢ بانﮑی ترکیه بود.دولت ترکیه با در
دست گرفتن بودجه ،در بخشهای زیرساﺧتی ،آموزشی ،بهداشتی  ،مدیریت پسماندها و فنّاوری به سرمایهگذاری
پرداﺧت و همچنین باال بردن کیفیت آموزشی برای زنان و دﺧتران ،در اولویت اصﻠی دولت قرار گرفت.
 صنعت نساجینساجی و پوشاک در ترکیه نهتنها یﮑی از صنایع مهﻢ برای آنها به شمار میرود بﻠﮑه آنها به یک صادرکنندهی
برتر جهانی نیز تبدیﻞ کرده است و این صنعت بزرگترین بخش اقتصادی ترکیه مﺤسوب میشود .صنعت نساجی
و پوشاک این کشور ششمین تأمینکننده بزرگ جهان و سومین تأمینکننده عمده در اتﺤادیه اروپا است .بعد از
وسایﻞ نﻘﻠیه ،پوشاک از بهترین مﺤصوالت صادراتی ترکیه است که  2.7درصد از کﻞ صادرات کشور را شامﻞ
میشود .در بین پوشاک صادراتی ،سهﻢ پوشاک تهیهشده از بخش بافندگی ﺣﻠﻘوی برابر با  6.6میﻠیارد دالر (3.3
درصد از کﻞ صادرات) ،و سهﻢ پوشاک تهیهشده از بخش بافندگی تاری پودی برابر با  3.0میﻠیارد دالر ( 3.6درصد
از کﻞ صادرات) در سال  2024است .نﻘاط قوت صنعت نساجی و پوشاک ترکیه شامﻞ منابع انسانی واجد شرایﻂ
و تﺤصیﻞکرده ،ظرفیت ﻃراﺣی ،انباشت دانش  ،سرمایهگذاری در فنآوری ،ظرفیت تولید پویا و انعطافپذیر ،دقت
عمﻞ باال در مورد کیفیت ،سالمتی و مﺤیﻂزیست است.
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 ارتش قوی ،اقتصاد قویکشور ترکیه به سبﺐ دارا بودن قدرت نظامی قوی و همچنین اقتصاد رو به رشد میتواند زمینههای مناسبی را
ازلﺤاظ ثبات و امنیت در منطﻘه ایفا کند و دغدغههای ﺧود را کاهش دهد .موقعیت ژئوپﻠیتیک این کشور اجازه
میدهد که با اقوام مختﻠف و مذاهﺐ مختﻠف بهویژه مسیﺤیت و اسالم در ارتباط باشد که بهعنوان نﻘطه مﺜبت
مﺤسوب میگردد .عالوه بر آن نزدیﮑی به کشورهای تولیدکننده انرژی نفت و گاز میتواند ترکیه را در موقعیت
بهتری برای توسعه صنایع ﺧود ایﺠاد کند .ازآنﺠاکه موقعیت ژئوپﻠیتیک ترکیه اجازه میدهد تا از یکسو با جهان
اسالم در ﺧاورمیانه و از سوی دیﮕر با جهان مسیﺤیت در اروپا در تعامﻞ باشد فرصت بسیار مناسبی برای
تبدیﻞشدن به دروازه ورود تمدنها و ایﺠاد زیرساﺧتهای الزم جهت افزایش تبادالت و تأمین کاالهای آنها را بر
عهده بﮕیرد .از سوی دیﮕر جهان صنعتی با توجه به نیاز مبرم برای تأمین انرژی از ﺧاورمیانه به نﻘش ترکیه واقف
است و این مسئﻠه میتواند به افزایش جایﮕاه و درآمد ترکیه منﺠر شود.
)ST( .2-2
-

واردات کاال

باید گفت عﻠیرغﻢ تواناییهای ترکیه در صادرات و افزایش درآمد اقتصادی ﺧود این کشور با واردات متنوع کاالها
از توان رقابتی با جهان برﺧوردار نیست و بهعنوان بخش ضعیف آن در نظر گرفته میشود .در تﺤﻠیﻞ تﺠارت ترکیه
با جهان واردات این کشور در بخش صنعت با  ،%70.4بخش معدن و مﺤصوالت معدنی با ،%30.4بخش شیمیایی
و پتروشیمی و سﻠولزی با  ،%70.2بخش نساجی و صنایعدستی با  ،%4بخش کشاورزی با  %4.7و بخش صنایع
غذایی با  %2تشﮑیﻞ میدهند که این مﺤصوالت رتبه اول تا ششﻢ واردات ترکیه را از جهان است.
مهﻢترین کاالهای وارداتی کشور ترکیه از جهان شامﻞ آهن و فوالد به ارزش  2632673هزار دالر ،تﺠهیزات برقی
و الﮑترونیﮑی به ارزش  24436442هزار دالر ،وسایﻞ نﻘﻠیه زمینی غیر از ﺧودرو به ارزش  23606327هزار دالر،
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جواهرات و سنگهای قیمتی به ارزش  23223622دالر ،ماشینآالت و راکتور هستهای و  ...به ارزش 30232263
دالر ،مﺤصوالت شیمیایی به ارزش 3367032دالر است.
 فقر در منابع انرژیترکیه هرچند فاقد منابع انرژی بهﺧصوص گاز است و از این نظر کشوری فﻘیر به شمار میرود و برای تأمین انرژی
ﺧود مﺠبور است این ماده ﺣیاتی را از کشورهایی ازجمﻠه روسیه و ایران تأمین کند اما ترکیه در منطﻘهای است
که تﻘریباً همهی همسایﮕانش صاﺣبان اصﻠی منابع نفتی در جهان هستند و اگر ترکیه بتواند در انتﻘال و ترانزیت
نفت و گاز با همسایﮕان ﺧود مشارکت کند ،میتواند ﺧود را بهراﺣتی در سود آنها شریک کند .قرار گرفتن ترکیه
میان مناﻃﻖ نفتی موجﺐ میشود که هنﮕام انتﻘال انرژی از راه این کشور به اروپا ،ترکیه نیز در سود آن سهیﻢ
باشد.
 کشمکشهای داخلی و منطقهایازنظر هانتینﮕتون ،یک تفاوت آشتیناپذیر وجود دارد و آنهﻢ تفاوت سبک غربی نهادهای سیاسی جمهوری ترکیه
و بنیادهای تمدنی و فرهنگ اسالمی است.این تفاوتها در بسیاری از مواقع نیز ﺧطرناک بوده و موجﺐ درگیری
و ﺧونریزی شده است و این عوامﻞ موجﺐ عدم یﮑپارچﮕی و عدم تمرکز هرچه بیشتر ترکها در مسائﻞ اقتصادی
ﺧواهد شد .مسئﻠه اکراد و همچنین ناآرامیهای منطﻘه ﺧاورمیانه میتواند به تسهیﻞ صادرات ترکیه مشﮑالتی
ایﺠاد کند .از همین رو باید گفت که وجود جنگ در منطﻘه ﺧاورمیانه سبﺐ کاهش برﺧی اقالم صادراتی به دیﮕر
کشورها ﺧواهد شد.
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 مهاجرتاز دالیﻠی که میتواند کشور ترکیه را دچار مشﮑالت اقتصادی کند مهاجرت از داﺧﻞ به ﺧارج و همچنین سرازیر
شدن مهاجران از سوی کشورهای دیﮕر به سبﺐ جنگ ،بﺤران اقتصادی و شرایﻂ نامطﻠوب داﺧﻠی دیﮕر کشورها
است.برای مﺜال بسیاری از شهروندان افغانستان که بهصورت غیرقانونی وارد ترکیه شدهاند در گفتوگو با «آناتولی»
عوامﻞ اصﻠی ترک کشورشان را مسائﻞ امنیتی ،بیﮑاری و فﻘر و دیﮕر مشﮑالت اقتصادی دانستند.
 جذب سرمایهگذاری خارجیترکیه قادر است تا با جذب سرمایهگذاری ﺧارجی به سبﺐ توسعه روابﻂ سیاسی ﺧود تهدیدات ناشی از عدم
سرمایهگذاری ﺧارجی را کاهش دهد .رئیس آژانس پشتیبانی و گسترش سرمایهگذاری ترکیه اظهار داشت که ﻃی
 23سال اﺧیر ﺣدود  200میﻠیارد دالر سرمایهگذاری ﺧارجی در کشور صورت گرفته است که بخش اعظمی از
سرمایهگذاریها از اروپا است .از پتانسیﻞهای مﺜبت برای اقتصاد ترکیه سرایه گذاری ﺧارجی ﺧواهد بود .به لﺤاظ
ارزش معامالت در  20سال اﺧیر ،فعالترین بخش با  4/30میﻠیارد دالر بخش انرژی بوده است .بعد آن نیز بخش
ﺧدمات مالی با ﺣﺠﻢ  2/23میﻠیارد دالر قرار دارد و بخشهای دیﮕر با بیشترین تعداد معامالت در ﺣوزه انرژی
،غذا ،نوشیدنی است .باید توجه داشت که در ﻃی  20سال گذشته تﺤت تأثیر سرمایهگذاری گروه  BBVAکشوری
که بیشترین سرمایهگذاری را به ترکیه کرده  ،اسپانیا است .در این دوره اسپانیا درمﺠموع با  22معامﻠه به ارزش
 3/2میﻠیارد دالر در صدر قرار گرفت.
)WO( .3-2
چﮕونه باید با بهرهگیری از فرصتها نﻘاط ضعف را تبدیﻞ به نﻘطـه قـوت کـرد یـا از شـدت نﻘـاط ضعف کاست؟
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 بحرانهای منطقهایاگرچه بﺤرانهای منطﻘهای سبﺐ ایﺠاد ا امنی در همسایﮕی ترکیه شده است اما بازسازی و همچنین مسئﻠه بﺤران
مهاجرت باعث میشود که ترکیه بتواند نﻘش برجستهای را ایفا کند و باعث گسترش همﮑاریها با ﺧود شود.
همچنین وجود برﺧی ناامنیها در همسایﮕی سبﺐ میشود که این کشور بﺤرانهای داﺧﻠی را بدون دغدغه سرکوب
کند که نمونه آن کودتای ترکیه و همچنین بمباران مواضع کردها است .همچنین این کشور میتواند بهعنوان
کشور مهمی برای دور زدن تﺤریﻢها عﻠیه برﺧی کشورها مﺤسوب شود که بهمنزله نفوذ سیاسی و اقتصادی این
کشور در بﺤرانها ﺧواهد بود.
 اختالف قدرتهای بزرگاگرچه اﺧتالف قدرتهای بزرگ میتواند به زیان کشورهای دیﮕر منﺠر شود اما درصورتیکه کشورها قادر باشند
تا از این اﺧتالفات به نفع ﺧود بهرهبرداری کنند از فرصت پیشآمده میتوانند بهره زیادی ببرند برای مﺜال واشنﮕتن
نﮕران است که روسیه با فروش دفاع ضد موشﮑی اس 300-به ترکیه در شﮑاف انداﺧتن میان ناتو به پیشرفتهایی
دستیافته است.
 تغییر سیاست خارجیکشور ترکیه میتواند با تغییر سیاست ﺧارجی ﺧود به دنبال کسﺐ منافع دیﮕری پیش برود .وجود زمینههای
موافﻘت و همراهی اجتماعی در این موضوع بسیار مهﻢ است .برای مﺜال بر اساس نتیﺠه نظرسنﺠی شرکت تﺤﻘیﻘاتی
« »Optimarترکیه 32 ،درصد از سؤال شوندگان ،نزدیﮑی ترکیه و روسیه را پدیدهای مﺜبت ارزیابی کرده و تنها
 22درصد ،این مسئﻠه را منفی دانستهاند 23 .درصد نیز نظر ﺧاصی دراینباره نداشتند .این در ﺣالی است که در
پاسخ به این سؤال که «آیا شما آمریﮑا را دشمن ترکیه میدانید؟»  42درصد پاسخ مﺜبت داده 23 ،درصد نظر
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ﺧاصی نداشته و تنها  3،7درصد مخالف این دیدگاه بوده و پاسخشان منفی بود .این مسئﻠه به معنای این است که
اگر دولت ترکیه درصدد تغییر موضع سیاست ﺧارجی ﺧود برای تأمین منافع ﺣداکﺜری باشد میتواند از پشتوانه
اجتماعی برﺧوردار باشد.
)WT( .4-3
چﮕونه باید با کاهش دادن نﻘاط ضعف تأثیر تهدیدات را کاهش داد یا تأثیرشان را ﺣذف نمـود؟
 عدم وابستگی به آمریکاتﺤوالت داﺧﻞ آمریﮑا نیز برای ترکیه میتواند ﺧطر داشته باشد .ازآنﺠاکه ﺧزانهداری آمریﮑا به افزایش نرخ بهره
ادامه میدهد ،این سیاست سرمایهگذاران را تشویﻖ میکند که پول ﺧود را از بازار اقتصادهای نوظهور ﺧارج کنند.
اگرچه تاکنون تأثیر این اقدام چندان قابﻞتوجه نبوده ولی میتواند برای کشورهایی مانند ترکیه که از بسیاری
جهات آسیﺐپذیرند ،یک ﺧطر بالﻘوه جهت وﺧیﻢتر شدن وضعیت باشد .عالوه بر آن سیاستهای ترامپ نیز باعث
تأثیرپذیری اقتصاد ترکیه از آمریﮑا میشود .ترکیه در سال گذشته میالدی ﺣدود یک میﻠیارد دالر آلومینیوم و
فوالد به آمریﮑا صادر کرده است که نزدیک به یکدهﻢ کﻞ صادرات فﻠزات ترکیه در این سال به شمار میرود.
آقای ترامپ امروز گفته است با دستور او تعرفه واردات آلومینیوم از ترکیه به  20درصد و تعرفه فوالد به  30درصد
افزایش مییابد .او پیشازاین از ابزار تعرفه عﻠیه چین ،اتﺤادیه اروپا و کانادا نیز استفاده کرده است.

گزارش ویژه « :23بررسی SWOTاقتصادی ـ سیاسی کشور ترکیه» | موسسه آینده پژوهی جهان اسالم WWW.IIWFS.COM

11

گزارش ویژه شماره 23

 بحران نقدینگیترکیه پس از ورشﮑستﮕی بزرگسال  ،2000قدرت منطﻘهای مهمی در سطح سیاسی-اقتصادی شده اما ﺣﻘیﻘت
تﻠخ این است که پشت این شﮑوفایی ضعف اقتصادی همهجانبهای مخفیشده است .در نﮕاهی کﻠی به اقتصاد
ترکیه ،مﻘدار پرداﺧتیهای ترکیه ما را به اندیشیدن درباره پرداﺧتیهای فرانسه و نه چین ،وامیدارد بهﻃوریکه
کمبود بودجه جاری این کشور به رقﻢ بیسابﻘه  42.3میﻠیارد دالر در ماه ژوئن گذشته رسید و این رقﻢ ﻃبﻖ
اعتراف وزیر دارایی ترکیه در ﺣال افزایش است .در بﻠندمدت این وضعیت غیرقابﻞکنترل است یعنی روند مصرفی
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افراد و شرکتها بسته به ﺣمایت ﺧارجی است یعنی به میزان اعتمادی است که سرمایهگذاران ﺧارجی در این
کشور دارند .کارشناسان معتﻘدند که ترکیه در سال  2022به  200میﻠیارد دالر سرمایه ﺧارجی نیاز ﺧواهد داشت.
از این زاویه ،میتوان تالش وﺣشیانه ترکیه برای سیطره بر سوریه و سیطره بر بازارهای منطﻘه از ﻃریﻖ این کشور
را مشاهده کرد.
 پرداخت و کاهش بدهیهاترکیه در تﺠارت بینالمﻠﻠی با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده و وارداتش بیشتر از صادراتش است .بهعبارتدیﮕر،
ﺧرج کشور بیشتر از دﺧﻠش است .دولت باید این کسری را یا از ﻃریﻖ سرمایهگذاری ﺧارجی و یا با اﺧذ وام جبران
کند .البته این وضعیت بهﺧودیﺧود غیرمعمول یا ﺧطرناک نیست .ولی کسری تراز بازرگانی ترکیه بسیار زیاد
است و سال گذشته معادل پنج و نیﻢ درصد درآمد مﻠی یا تولید ناﺧالص داﺧﻠی بوده .عالوه بر این بدهیهای
ﺧارجی ترکیه دارای دو ﺧصیصهای است که آسیﺐپذیر بودن اقتصاد کشور را افزایش میدهد .اول اینکه موعد
بازپرداﺧت بخش قابﻞتوجهی از این بدهیها در آینده نزدیک است -وامهایی که باید بازپرداﺧت شود تا مﺠدداً
وامهای تازهای گرفته شود .بنا بر تخمین آژانس سنﺠش اعتبار فیتچ ،کﻞ نیازهای مالی ترکیه در سال جاری
معادل  230میﻠیارد دالر است .دوم اینکه بسیاری از شرکتهای ترکیه وامهایشان را با ارزهای ﺧارجی گرفتهاند
و چنانچه ارزش پول مﻠی ترکیه کاهش یابد -همانﻃور که شاهد آن هستیﻢ -بازپرداﺧت این بدهیها گرانتر تمام
ﺧواهد شد.
 استفاده از انرژیهای نو به خاطر ضعف ذخایر انرژیاگرچه موقعیت ژئوپﻠیتیک ترکیه اجازه میدهد تا این کشور ازلﺤاظ تأمین منابع انرژی دغدغه کمتری داشته باشد
اما عوامﻠی چون تﺤریﻢها و یا فشارهای بینالمﻠﻠی میتواند این کشور را تهدید کند .به نسبی که کشور ترکیه به
سمت صنعتی شدن ﺣرکت میکند یا فصﻞهایی از سال چون زمستان که نیاز مبرم به منابع انرژی ﺧواهد داشت
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از همین رو برای پوشش این ضعف ﺧود میتواند به سمت انرژیهای نو و ارزان چون انرژی هستهای پیش برود.
این مسئﻠه به ﺧاﻃر روابﻂ مناسﺐ این کشور با کشورهای دارای فناوری هستهای میتواند سریعتر انﺠام گیرد.
 سرمایهی حمایت مردمیباید گفت که مهﻢترین پشتوانه دولت ترکیه در مواقع بﺤران اقتصادی مردم ترکیه هستند که با ﺣمایت از اقتصاد
کشورشان میتوانند برای گذر از بﺤرانهای اقتصادی به دولت یاری برسانند .برای مﺜال استانهای ترکیه شاهد
مردمی بودند که برای فروش دالر و ﺧرید لیر در صفها ایستادهاند و فروشندهها و رانندههایی که هرکدام به نﺤوی
به دعوت اردوغان ،برای ﺣفظ ارزش پول مﻠیشان در تﮑاپو هستند .این به معنای ای است که دولت ترکیه از
سرمایهی بزرگی به نام ﺣمایت مردم برﺧوردار است.
 .3جمعبندی
اقتصاد ترکیه با درآمد مﻠی بیش از  223میﻠیارد دالر به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعالم شد .سازمان
همﮑاری های اقتصادی اروپا افزود  :ترکیه در سال  2002میالدی با داشتن درآمد مﻠی بیش از  273میﻠیارد دالر
بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت .این گزارش ﺣاکی است ،ترکیه با  7پﻠه صعود کشورهایی مﺜﻞ نروژ،
استرالیا ،دانمارک و لهستان را از این ﺣیث پشت سر گذاشته است و در مسیر توسعه اقتصادی قرارگرفته است.
دولت آنﮑارا در راستای اهداف سال  2023و چشﻢ اندازه  200سالﮕی جمهوری ترکیه در نظر دارد به هدف 300
میﻠیارد دالر صادرات در سال برسد که به نظر می رسد هدف بﻠند پروازانه ای است .مهﻢترین دالیﻞ موفﻘیت این
کشور را میتوان در اتخاذ سیاستهای دولت ترکیه در داﺧﻞ و سیاست ﺧارجی دانست .این کشور با شناسایی
نﻘاط قوت و ضعف ﺧود تالش داشته است تا در عرصه اقتصادی توانمندیهای ﺧود را بﮑار بﮕیرد و از سازوکارهای
الزم برای پوشش ضعفهای ﺧود و افزایش نﻘاط قوت ﺧود بهره بﺠوید.
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