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  غافلگیری اقتصادیـ  ششم فصل
  آندرو مانگو

  ترجمھء اختصاصی برای سکوالریسم نو

 شدند که در زندگی طبقۀ محققین متوجه تغییرات خاصیبیست و يکم،  از اوايل قرن

در مقاله ای پیرامون  ،»ر آياتاسنج«، جامعه شناس ترک. متوسط مرفه ترکیه بوجود آمده بود

می  خوانده» هسیت«که به سبک فرانسوی ھا  ،آنکارا جموعه ھای ساختمانی نوساز در حومۀم

ساکنان سیته که ادعا می شود در بین شان تفاوت ھای فرھنگی به «: نوشته است شوند،

ماکنی اگرچه ھنوز ھمگان در ا. حداقل رسیده است نماد احترام گذاشتن به خلوت يکديگرند

نوعی تشخص و  در نظر مردم اما فکر ساکن يک سیته بودن ھمچون سیته زندگی نمی کنند،

برخی از  می کوشند از ساکنان سیتهدر عین حال، . را با خود به ھمراه دارد بودن متمدن

و  مثل نوکیسه ھا( پائین تر از خودبا طبقات  ابتذال ھمزيستیھمچون خصوصیات زندگی شھری، 

را می توان در جزيیاتی نشانه ھای تشخص ساکنان سیته . ، را اجتناب کنند)اسالمیست ھا

بیانگر سلیقه و  ھمگی تزيینات خانه ھا يافت کهو نوع اتومبیل، لباس پوشیدن،  ھمچون نحوۀ

ن عنصر محرکه از اين نظر بايد گفت که در واقع مھم تري. محسوب می شومدھويت خاص آن ھا 

  .»ھا استمصرف ساکنان آن در اين شھرک ھا نحوۀ

بول ھمین پديده را در استان ،که يکی از محققین مستقل ترکیه است نیز،» رفعت بالی«

  : به صورت زير توضیح می دھد

 ، بلکه به نحوۀبزرگ و وياليي داشتن نیست خانۀمدرن تنھا  زندگی در سیتۀويژگی مھم «

اکتفا به خريد خانه در اين شھرک ھا تنھا  سیته ساکنان . زندگی ساکنان آن مربوط می شود

 را می توان تنھا بهکه آن  شوندصاحب ارزشی اضافی نیز می با سکونت در آن بلکه  نمی کنند

سیته برای تجار و مديرانی که . دانستناملموس و نامريي از امتیازات ويژه  مجموعه ای صورت

و متشخص  محیطی پاکیزه. توری محسوب می شوديک شھر خودکفای مینیا ،فرصت اندکی دارند

مرکز  که در آن ھا ھمه گونه فعالیت ورزشی ممکن است، و نیز يک مراکز ورزشی ويژه ایبا 

آن ھا می توانند اوقات فراغت  .شوداجتماعی که شامل سینما، رستوران، و کلوب شبانه می 

  .»اين گونه اماکن بگذرانندخود را در 

يک بحران اقتصادی بزرگ کتاب ھای اين دو نويسنده زمانی منتشر شد که ترکیه با اما 

اين  ـ فقط آنان نوشته شده بود که دو کتاب مزبور در شرح حالـ  ھا و ساکنان سیته روبرو بود

 ،در چنان وضعیتی ھموز کار خود را از دست نداده بودند و، در نتیجه،خوش شانسی را داشتند که 

نويسندگان مزبور مجبور شدند . انتخاب نوع خاصی از زندگی اولويت خود را از دست داده بود

طالعات مندرج در اين دو کتاب که م دھندتوضیح  را تھیه کرده ومقاالت تکمیلی جديدی  بزودی

  . است و جنبه ای دائمی نداشته شرح يک مرحله گذار رفاھی بوده صرفًا
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اقتصادی و  شرايط آيندۀپیش بینی  ، اساسًا کارانتشار اين دو کتاب در واقع، ھمزمان با

رد اما يک مو. ترکیه دو چندان بود در مورد جرياناين  شدت مشکل شد واجتماعی در سراسر دنیا 

شاھد مراحل رشد سريعی بود که ترکیه، در طول نیمۀ دوم قرن بیستم، ھمواره . منفرد نبود

ھای مشکالتی را که در آينده  هو اگرچه می توان نشان بوسیلۀ بحران متوقف می شدند، مداومًا

تعیین شدت و مدت بحران ھای مزبور اغلب قابل پیش  از ھم اکنون دريافت اما رخ خواھند داد

  . نیست بینی

 اين کشوريعنی سالی که جمھوری ـ  2023یه در سال ترک«می توان پرسید که  ،مثًال

اين  »در مقايسه با بقیۀ دنیا چگونه خواھد بود؟ نخستین صدسالگی خود را جش می گیرد

میان در استانبول تشکیل شد به  2002ماه مارچ پرسش در يک کنفرانس بین المللی که در 

مدير اجرايي صندوق پول  ،»ويدی کی کنز«مجلس شام پايانی کنفرانس  سخنران. گذاشته شد

 می گفت که درآمد سرانۀاو . نمی نمودبه اين پرسش چندان درخشان  او پاسخ. بود ،بین المللی

يک چھارم قدرت خريد متوسط  ،محاسبه می شود اين کشورکه بر اساس قدرت خريد پول  ،ترکیه

نیز  و در مقايسه با قدرت خريد پول اين سه کشور رتقال و اسپانیاست،منھای يونان، پاروپا  اتحاديۀ

سخن خود را با اين فرض ادامه داد که سه  کشور  »کی کنز«. می رسدآنھا به يک سوم  تنھا

با  اما،. در صد به رشد خود ادامه خواھند داد 3 ی معادلمزبور در طی بیست سال آينده با نرخ

اقتصاد ترکیه بسیار بیشتر است  نسبت به آن سه کشور عیت ترکیهتوجه به اين که نرخ رشد جم

 قصد حتیو اگر . درصدی نیازمند است 9نرخ رشد  يک ھا رشد کند بهبرای اينکه بتواند پا به پای آن

در درآمد سرانه جلوگیری شود بايد نرخ رشد موجود شکاف  وسیع تر شدنآن باشد که از  فقط

کیه پرداخت و توضیح نرخ رشد تر خنران سپس به بررسی تاريخچۀس. اشددرصد ب 4ترکیه ساالنه 

اما، در . )درصد سرانه 3/2معادل (در سال بوده است %  8/4نرخ رشد ترکیه  1980 داد که در دھۀ

. در صد تقلیل يافته است 3/1و درآمد سرانه نیز بهکاھش يافته  3/%1 به نرخ رشداين  1990 دھۀ

نی که جمھوری زما: عه می گرفت امری گريزناپذير به نظر می رسیدنتیجه ای که او از اين مطال

  . ھمچنان از کشورھای جنوب اروپا بسیار عقب مانده تر خواھد بود ساله شود 100ترکیه 

مطالعات آماری ريیس صندوق بین المللی پول جای چون اين در ابتدا به نظر می رسید که 

 %2به زير  نیزاروپا  رانس به زودی نرخ رشد خود اتحاديۀکنف اما پس از اين. و چرا باقی نمی گذارد

آمار مربوط به رشد اقتصادی «در مورد ترکیه می توان پرسید که  ،در عین حال. در سال سقوط کرد

ھاد آمارگیری کارآمدی است درست است که ترکیه دارای ن »دانست؟دقیق بايد تا چه حد  ترکیه

در . دنمی شونمنعکس و ثبت  لیت ھای اقتصادی در جايیری از فعاله آن است که بسیااما مسئ

اقتصاد « حجم که می زدتخمین ا، مدير اتاق بازرگانی آنکار ،»سینان آیگون« ،2003اگوست 

حد  ، بهنیز نام می برند »سیاهاقتصاد «و  »اقتصاد خاکستری«که از آن با نام ھای  ترکیه،» پنھان

خود از محل مالیات  ھایدولت ترکیه دو سوم درآمد ،لذا ،و بالغ می شوداقتصاد ترکیه  کل دو سوم

ه تا او معتقد بود که پول سیاھی که در ترکیه گردش می کند بین پنجا. ھا را از دست می دھد
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عملیات ساختمانی در ترکیه به صورت  %40و توضیح می داد که . صد بیلیون دالر ارزش دارد

الکتريسته از شبکه توزيع دزديده می شود، يک سوم از تولید  %5/23 نی انجام می شود،غیرقانو

ده کتاب  يکی، از ھر »سی دی«و از ھر سه  ه گذاری ھا صرف رشوه دادن می شود،از سرماي

حتی خود . دنبه صورت مجانی کپی می شو ھاتای آن 58کامپیوتری  چھار تا، و از ھر صد برنامۀ

مقررات حسابداری را به ھم زده  از بودجۀ خود ھمۀ م بزرگی در بیرونصرف اقال بعلت ،دولت نیز

  .است

نمی توان در مورد فعالیت ھای  ند و واقعًا ھمالبته اين اقالم ممکن است اغراق آمیز باش

اين وضعیت يک نکته را آشکار می  ،با اين ھمه. اقتصادی سیاه جز به حدس و گمان متوسل شد

با . دنواقعیت را در خود منعکس می کنھا بخشی از تن سازد، و آن اين که آمار اعالم شدۀ رسمی

فنون نمونه  ،مثًال. دست يافت نیز به برخی از اطالعات کم و بیش قابل اعتماداين ھمه می توان 

يا ظرفیت . می توانند ارقام قابل اتکايي را به دست دھندبرداری در مورد تولیدات کشاورزی 

  . ھا ارقام شناخته شده ای ھستندبه وسیلۀ آنو میزان انرژی تولید شده کارخانجات برق 

در مورد آمار مربوط به تجارت خارجی بايد به اين نکته توجه داشت که صادر کنندگان کاال از 

از سوی  ،يک سو ارقام صادرات خود را باال می برند تا از حداکثر تخفیف مالیاتی استفاده کنند و

تغییراتی که  ،با اين ھمه. در جايي ثبت نمی شوند صادرات قاچاق طبعًااطالعات مربوط به  ،ديگر

بحساب نمودار خوبی برای ارزيابی عملیات اقتصادی کشور  منعکس استدر جمع اقالم ثبت شده 

 وقتی که جريمۀ و يا ،درآمد خزانه داری کشور باال رفت 2003ھنگامی که در سال  ،مثًال. می آيد

ی پرداخت مالیات ھا میزان گمانه زنی در مورد امکان ،مالیات ھای عقب افتاده بخشوده شد

اگر ھمین دانستنی ھای تلويحی را حتی نکته در آن است که . به دست آمد نیز در گذشته نشده

ورت فروکاسته ای به صمسلمًا وسعت اقتصاد ترکیه را  ،جمع بندی ھای حاصلهنیز  در نظر بگیريم

که وجود اقتصاد  قرار می گیردمورد توافق ھمگان اين نکته  صرفًا نمودار می سازند و، در نتیجه،

  . سیاه دولت ترکیه را از اقالم بزرگ مالیاتی محروم می سازد

نیز محسوب در برابر بحران  ترکیه اما ھمین اقتصاد سیاه عامل مھمی در مقاومت اقتصاد

ديد قوا سرعت قابل توجھی تج با ،پس از ھر بحران ،که اقتصاد کشورآن می گردد و موجب  شده

د تا مشکالت اقتصادی مردم در آمارھای نھمچنین درآمدھای اعالم نشده موجب می شو .کند

  . رسمی صورتی غلو شده به خود بگیرد

المللی پول، بانک جھانی و شرايط صندوق بین  که ناگزير است بھر حال دولت ترکیهالبته 

 گونهاينکه و برای اين کار ناگزير است  اجرا کندرا  برای عضويت خود در اين تشکالت اروپا اتحاديۀ

يک انسان  ،مثًال ند و،اين ناھنجاری ھا مختص ترکیه نیست لبتها. ناھنجاری ھا را مرتفع سازد

 فعالیت ھای اعالم نشدۀستون فقرات اقتصاد ايتالیا را شناس آمريکايي توضیح داده است که 

ادامۀ اينگونه فعالیت  ايد اذعان داشت کهبا اين ھمه ب. واحدھای کوچک خانوادگی بوجود می آورند

 می سازد واقتصادی کشور را مشکل  کار پیش بینی نحوۀ توسعۀ ھای اعالم نشده در ترکیه
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نادرست از آب  ،شان خشک شود قبل از آن که مرکب ،پیش بینی ھای برآمده از آمار رسمی

  . درمی آيند

و  ی ھای بھترين اقتصاددانان نیستینالبته اقتصاد سیاه تنھا عامل بی معنا کردن پیش ب

ھمچنین بايد . در اين زمینه سیاست داخل و خارج ترکیه نیز به صورت غیر قابل پیش بینی موثرند

به تدريج جزيي  1980 ی گیرند و ترکیه نیز از دھۀبه تغییراتی که در سطح اقتصاد جھانی صورت م

موجب ناگھانی قیمت نفت  رحله ای ودو م باال رفتن 1970 در دھۀ. است توجه کرد از آن شده

را » پلنگ آسیايي«اگرچه بحرانی که رشد  ،سپس. پیدايش مشکالت عديده ای برای ترکیه شد

به شدت به اقتصاد  1998مشکالت روسیه در  ،متوقف کرد تاثیر چندانی روی ترکیه نداشت اما

ين نوع تجارت به فروش ا. سودی را متوقف ساخت ی پر» تجارت چمدانی«ترکیه لطمه زد چرا که 

ی مصرفی ترکیه به مسافران آمده از کشورھای اتحاد جماھیر شوروی سابق ھاکاال ثبت نشدۀ

  . گفته می شود

ھمچون ديگر کشورھای  ،اقتصاددانان دست چپی اعتقاد دارند که ترکیه نیزدر اين میان، 

تواند در مقابل آزادسازی که ب نبوده استدارای اقتصادی به قدر کافی قدرتمند  ،در حال توسعه

سرمايه به  تاکه تورگوت اوزال اجازه داد در واقعیت ھم، پس از آن. بازارھای مالی مقاومت کند

خروج ناگھانی سرمايه از کشور موجب ) 1989(صورت آزاد از کشور خارج شده و يا به آن وارد شود 

و خارج ترکیه در حرکت بیشتر پولی که بین داخل . مشکالت اقتصادی عديده ای شد پیدايش

اين عده در واقع ترک . خوانده می شوند» خارجی ھای سیبیلو«است در دست کسانی است که 

ھايي ھستند که از طرق قانونی پول خود را از کشور خارج می کنند و سپس گاه گاه آن را به 

ین گفته می ھمچن. داخل کشور برمی گردانند تا بتوانند از وام ھای دولتی تضمینی سود ببرند

عجله کرده و بھتر آن بوده  1996گمرکی اتحاديه اروپا در  ود که ترکیه در پیوستن به معاھداتش

اجازه می داد تا تعرفه  ترکیهوارد توافقی در مورد تجارت آزاد می شد که به  ،به جای آن ،است که

د پذيرفت که ورود تجار باي اما، متقابٌال،. ھای گمرکی مربوط به کشورھای ثالث را خود تعیین کند

با صنايع اروپايی مھارت  آنھا سرمايه ای در سطح جھانی و نیز رقابت ھای رقابتصحنۀ ترک در 

  . را باال برده است انھای آن

اين واقعیت اشاره به با  ،مثًال ،میزان جذب شدن ترکیه به داخل اقتصاد جھانی را می توان

ن کشور حدود نیمی از تولید ناخالص ملی آن را تجارت خارجی اي 2002نشان داد که در سال 

در  زير پنج بیلیون دالر بود 1981ر سال بعد اين نسبت افزوده شد و صادراتی که د. تشکیل می داد

بیلیون دالر به  14واردات ترکیه از زير  ،زمانی در ھمین فاصلۀ. بیلیون دالر رسید 50به  2003ال س

   .بیلیون دالر افزايش يافت 70حدود 

به  صادرات ترکیه. ترکیه به کاالھای کارخانه ای مربوط می شود خارجی بیشتر تجارت

واردات اين کشور عبارتند . و وسايل سرامیک عبارتند از پارچه، لباس، وسايل برقی خانگی، خارج

در دھۀ فعلی ترکیه . و نفت ،از ماشین آالت و تجھیزات مربوط به آن ھا، برخی از کاالھای مصرفی
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اين کاال ھا را . شده است ، نیزقطعات اتومبیل، و به خصوص قطعات موتور آن يل به صادر کنندۀتبد

. ھا بوجود آمده اندکمپانی ھای خارجی و شرکای ترک آن ی تولید می کنند که به وسیلۀکارخانجات

و صاحبان صنايع ترکیه از لحاظ  ايش داردرو به افزسرمايه گذاری ھای مشترک  گونهاينروند 

شرکت ھای خارجی نیز . به شرکای خارجی خود تکیه می کنند ،و گاه سرمايه ،تکنولوژی

اين  شته باشدھا به خودشان تعلق دايجاد کارخانجاتی که مالکیت کل آنعالقمندند که به جای ا

اين خود يکی از داليل آن است که میزان سرمايه . کارخانجات را با شرکای ترک خود بوجود آورند

  . تقیم در ترکیه ھنوز به سطح بااليي نرسیدهگذاری مس

در اين واقعیت جستجو کرد که ترکیه بايد اما دلیل اصلی کمبود اين گونه سرمايه گذاری را 

چیره  کشور نسبت به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ھای موجود ھنوز نتوانسته است بر نگرانی

  . شود

خانواده ھای «شرکت ھای متعلق به اقتصاد اصلی کشور را  ،ھمچون ايتالیا ،در ترکیه نیز

برخی از اين شرکت ھای خانوادگی تبديل به نھادھای مختلف بزرگی . می گرداندند »بازرگان

و شده اند که در امر تولید کارخانه ای، بانکداری، بیمه، بازاريابی، و خدمات گوناگونی فعالیت دارند 

خشی از دارايي اين شرکت ھا گاه ب. در زير چتر شرکت ھای مختلف بزرگ اداره می شوند ھمه

ھمیشه خانواده ھای بنیانگذار آن ھا کنترل  ھای خود را به صورت سھام می فروشند اما تقريبًا

ھنگامی که يکی از خانواده ھا دارای حتی . شرکت ھا را در دست خود محفوظ نگاه می دارند

گرفته می  ستگان آن ھا به کاردامادھا و واب ،اوالد مستقیم مناسب برای گرداندن شرکت نباشد

ازدواج ھايي که در اين خانواده ھا صورت می گیرد اغلب ناظر بر تداوم  ،در نتیجه ،و شود

  . استعدادھای مديريتی است

از مھمترين حمايت کنندگان فعالیت ھای فرھنگی  ،»صابونچی«و  »کوچ«دو شرکت بزرگ 

مدارس و مجموعه ھای ھای متعلق به خود را برپا کرده و به  گاهآن ھا دانش. محسوب می شوند

که مھمترين و بزرگترين شرکت داروسازی ترکیه  »اکزاسیواشی«شرکت . فکری کمک می کنند

است که برگزارکننده ی  »بنیاد فرھنگی استانبول«سر محسوب می شود قدرت اصلی در پشت 

که تولید کننده  ،»بروسون«شرکت . فستیوال ھای موسیقی، ھنری و فیلم محسوب می شود

چاپ کتاب ھای ھنری را  خرجان يک ارکستر سمفونیک است و ھای صنعتی است، پشتیبلوله 

حمايت کنندگان مالی  ،که اغلب به شرکت ھای مختلف بزرگ تعلق دارند ،بانک ھا نیز. می پردازد

  . گالری ھای نقاشی و عکاسی و ناشران کتاب ھای ھنری می باشند

ھزاران شرکت کوچک خانوادگی به  ،رکیهدر سراسر ت ،بیرون از جھان شرکت ھای بزرگ  

که اغلب در  دبه چشم می خور »نواحی صنعتی«آن در بیشتر حضور آن ھا . فعالیت مشغولند

روزگاری به خاطر  ،در غرب ترکیه ،»بورسا«. خارج از شھرھای استان ھا ساخته شده اند

يل به مرکز صنايع اما اکنون تبد ؛ش شھرت داشتا کارخانجات حوله سازی و چشمه ھای آبگرم

محل تولید تختخواب و ديگر وسايل  ،در مرکز آناتولی ،»قیصری«شھر . اتومبیل سازی شده است
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، »آنه آژ«کارخانجات منطقه ی . مبلمانی است که اغلب آن ھا به خارج از ترکیه صادر می شوند

جات و البسه که مرکز آن آدانا است، بیشتر به تولید منسو،»چوکوروبا«و دشت  ،اطراف ازمیر

موجب شده است که برای آناتولی شرقی  »گپ«طرح بزرگ موسوم به  اجرای تدريجی .مشغولند

  . با سرعت بیشتری پیش برود »غازيان تپه« ۀصنعتی منطق ۀتوسع

؛ ھستند يشخورا بیشتر مديون ارزانی تولیدات  ھاتولید کنندگان ترکیه توفیق خود در بازار  

که با آن روبرو ھستند رقابت با تولیدکنندگانی است محصوالتشان از مھمترين چالشی اکنون  اما

در اين مورد مقام اول به چین و مقام دوم به ھندوستان تعلق . محصوالت آن ھا نیز ارزان تر است

ی از لحاظ ئتولید کنندگان ترکیه برای باقی ماندن در بازار رقابتی ناچارند از يک سو به بازارھا. دارد

اما اين تنھا صنايع . ر روی آورند و از سوی ديگر میزان کارآمدی خود را افزايش دھندکیفی باالت

گوجه فرنگی  تولیدکنندگان حتی. تر به خطر افتاده اند ترکیه نیستند که در مقابل رقبای ارزان

ارزانتر  اکنون مورد تھديد صادرات به بازار می فرستند،ايتالیايي  یاز رقبا ارزانتر آن راکه  نیز، ترکیه

به خطر بازارھای داخلی ترکیه را ھمچنین اعمال تعرفه ھای عمومی اروپايي . چین قرار گرفته اند

که به موازات آن بايد به نحوه ی رفتار تبعیض آمیز اروپا با کشورھای در حال توسعه  ؛انداخته است

  .اشاره کردنیز 

از آنجا که در ابتدای کار  .در توسعه ی اقتصاد ترکیه نقش مھمی بازی کرده استدولت   

نخستین کارخانجات ترکیه را دولت به  1930 ۀدر دھ ،بخش خصوصی دارای سرمايه زيادی نبود

و اغلب بانک  ، و راه آھن نیز در دست دولت بودھمچنین معادن، خدمات. وجود آورده و اداره کرد

ولت ھای ترکیه قول داده اند د ۀيبا ھمتا امروز تقر 1950 ۀاز دھ. ترکیه به دولت تعلق داشت ھای

قتصاد مورد و اگرچه در واقعیت ھم خصوصی سازی ا دولت در اقتصاد بکاھند حضور که از سھم

 دولتی ۀھمچون تکیه بر وام ھای کم بھر ـ ديگری ءاما اين اقتصاد به انحا تشويق قرار داشته است

از کارخانجات بوده و  و دولت ھمچنان صاحب بسیاری  است بوده به دولت  ترکیه وابسته ـ

و  حقوق بگیرانبخش دولتی از وفور  اين .مسئولیت تولید سرويس ھای گوناگونی را بر عھده دارد

قتصاد کارآمدی آن را کاھش می دخالت سیاستمداران در کار ا ،کمبود سرمايه گذاری رنج می برد

ین مجموعه به ھر حال اما ھم. و حسابداری نھادھای دولتی نیز چندان قابل اعتماد نیست ؛دھد

بر حسب  ،يای گوناگونی رابخشی از زندگی کشور محسوب می شود و توانسته است که مزا

نیازمندان و اشخاص نه  یندولت ب ۀبه ھزين ،اولويت ھای تعیین شده به وسیله ی سیاستمداران

ای خود که دولت با کمبود پول روبروست به بانک ھ ھم در مواقعی. چندان نیازمند توزيع کند

به دھقانان، تجار کوچک، سرمايه گذاران خصوصی، صادرکنندگان و ديگران وام  تادستور می دھد 

ھايي را اعطا کنند که در آن توانايي و حتی عالقمندی وام گیرنده به بازپرداخت آن مورد نظر 

 ھای جهکه خزانه داری کشور نمی تواند آن را از طريق بود ،زيان ھای ناشی از اين عمل. نیست

به اين  بحساب گذاشته می شوند؛» زيان ھای عوارضی«دولتی تامین کند معموال تحت عنوان 

معنی که زيان ھای به بار آمده از جانب نھادھای دولتی به عنوان عوارض بسته شده به وسیله 
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بحران ايجاد در . کندآن ھا چشم پوشی می  دريافت از سپس دولت دولت بر آن ھا تلقی شده و

پیش  آمد و جمھوری ترکیه در تاريخ خود نظیر آن را تجربه نکرده  2001ی شديدی که در سال مال

  . نقش عمده ای را بازی کرده بودند اين  زيان ھای ناديده گرفته شده ،بود

دار به به نجات ترکیه آمد و در مقابل دولت ترکیه را وا صندوق بین المللی پول در آن سال  

يان دادن به دخالت که برقراری مقررات بانکی سخت گیرانه تر، پا ،کرد اعمال اصالحات مختلفی

که طی نیم قرن گذشته  ـ خصوصی سازینیز گسترش و  ،دارایي ھا و عملیات ۀسیاسی در ادار

ی بخش دولت 2002با اين ھمه در سال . از آن جمله است ـ پشتی ادامه يافته بود با حرکتی الک

. و پانزده در صد از نیروی کار کشور را در استخدام خود داشت هاشتھنوز سه میلیون حقوق بگیر د

آن چه در مورد کوشش برای خصوصی سازی دارايي ھای دولتی قابل ذکر است به اين واقعیت 

برمی گردد که خصوصی سازی در مقايسه با سال ھای قبل نه تنھا از حجم استخدام ھای 

خصوصی سازی در ترکیه به روند انحالل در واقع، . اال برددولتی کم نکرد بلکه آن را پنج در صد ھم ب

و به ھمان میزان  شباھت دارد در انگلستان ھانری ھشتم در دورانصومعه ھای کشیشان 

چرا که به کمک ھای از بیرون رسیده خاتمه می دھد و در عین حال اربابان دزد  ،است بوبنامح

  . قبل از ديگر مردمان از مزايای آن استفاده می کنند

ند ه اتنھا مشغول تولید شکری بوداعتقاد دارند که اين نھادھا نه کارخانجات دولتی مديران 

می توان . نده انقاط روستايي نیز بودد بلکه حامل تمدن به ووارد می شبه کشور که در گذشته 

ف ھمین امر در مورد خطوط راه آھن غیر اقتصادی، فرودگاه ھای بی مصراعتقاد داشت که 

نیز و  ھستندسر راھشان قادر به دزديدن از آن ھا  که مردم یاستانی، خطوط انتقال انرژی برق

از  دن تمدنانگستر ،برای صاحبان بخش خصوصی ،اما. صادق استبسیاری از خدمات ديگر 

رايانه ھای دولتی در کشورھای پیشرفته نیز  اگرچه در عین حال و اولويت چندانی برخوردار نیست

  . تحت فشارند تا آن ھا را قطع کنند ھستند که کشورھای فقیر اما ايند نوجود دار

د ترکیه در سراسر تاريخ خو. است مشھود کشاورزی ترکیه در نمونه ی اعالی اين وضعیت  

تولیدات  مازاد بلکهمی توانسته شکم مردم خود را سیر کند نه تنھا از اين مزيت برخودار بوده که 

ھمچون چغندر برای  ـ دولت در معرفی محصوالت کشاورزی جديد. نمايدب نیز کشاورزی اش را صادر

ری و ھمچنین ھر کجا که برای محصوالت کشاورزی خريدا. پیشفدم بوده است ـ چایيا  شکر، و 

اما اين سیستم در بسیاری . نھاده استمی يافت نمی شده دولت به عنوان خريدار قدم به میان 

و  هکويي که با کمک دولت تولید می شدتنبا ،مثًال. از موارد نتايج ناھنجاری به بار آورده است

مديران  صاحبان مشاغل سیاسیيا . همی شد زاندهسو هبازاری برای خريد آن وجود نداشت

را از مزرعه داران  چای نازلبا کیفیت انجات دولتی چای را وادار می کردند تا برگ ھای کارخ

با اين ھمه بايد تصديق کرد که . ندبه دور ريخته می شد اما اين برگ ھا بعدًا ؛خريداری کنند

معرفی فن . ر مناطق روستايي کشور شده استاقدامات دولت موجب باال رفتن سطح زندگی د

از  ، نیزرايانه برای تامین سوخت و کود اعطای و ،دادن وام برای خريد تراکتور ،شاورزیآوری جديد ک
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رايانه ھای  ،بر اثر اصرار نھادھای مالی بین المللی ،اما اکنون. کارھای مفید دولت بوده است

 .کشاورزی کنار گذاشته شده و به جای آن رايانه ھای وابسته به درآمد مورد توجه قرار گرفته اند

رو  کمک ھاکل اين گونه  ، بدينسان،حال آن که دولت از محاسبه اين گونه رايانه ھا عاجز است و

دسترسی آن ھا به منابع مالی ادعا می کنند که  نیز کشاورزان ترکیه. به کاھش نھاده است

در بین سال . داشته استبر اوضاع بدون شک حذف رايانه ھا تاثیر قاطعی . تقلیل يافته است

دولتی به  ھای و رقم کمک جم از حجم رايانه ھا کم شده استيک پن 2002تا  1999ھای 

در صد از بودجه دولت بوده  3/1تنھا  ـ مناطق روستايي نیز جزو آن است ۀکه توسع ان ـکشاورز

  . است

برای  که سفت، ترکیه در سراسر تاريخ خود به خاطر داشتن غالت و به خصوص گندم  

در اما . است بوده ايتالیايي بسیار خوب محسوب می شده مشھور »رونیماکا«و » پاستا«تولید 

طی دھسال آخر قرن بیستم میزان زمین زير کشت که تقريبا معادل ھجده میلیون ھکتار است و 

  . میلیون تن در سال می رسد ثابت مانده است 14میزان تولید غالت که به حدود 

به طور سنتی غذای خود را به دو دسته ترک ھا . مھمترين غذای مردم ترکیه استنان 

نام  »قاتق«که اين دومی  ؛دوی آن چه که با نان خورده می شديگريکی نان و  :ندنمی ک تقسیم

قیمت و وزن يک عدد نان يکی از نکات مھم و مورد توجه توده ھای . به معنی غذای مکمل رد،دا

نانوايي «بوجود آوردن آن چه ارد و ايجاد استانداغلب شوراھای شھرھا می کوشند با . مردم است

با اين ھمه  .مجانی بازار نان را کنترل کنند خوانده می شود و نیز از طريق توزيع نان» ھای مردمی

و يا کشاورزان نان تولید  نان ھدر رفته زياد استاغلب اين شکايت به گوش می رسد که مقدار 

  . وانات خود می کنندشده از طريق کمک ھای دولتی را صرف سیر کردن شکم حی

اما می توان گفت . اکنون از خارج وارد می شود ،و به خصوص گندم نرم ،برخی از غالت

تا   1994 در بین سال ھای بیلیون دالر 6/3، با ارزشی معادل کیهکه میزان صدور و ورود غالت به تر

  . تقريبا برابرند ،2001

صادرات .  ندگان مواد غذايي استترکیه يکی از صادرکنبه طور کلی می توان گفت که 

بیلیون  14فاصله زمانی فوق حدود ھمان حدود نوزده بیلیون دالر و واردات آن در کشاورزی ترکیه 

به  ،رفته رفته اين بیم در ترکیه ايجاد شده است که ببعد 2003سال  ازبا اين ھمه . دالر بوده است

ر تبديل به يکی از وارد کنندگان غذايي اين کشو ،خصوص بر اثر قطع تدريجی کمک به کشاورزان

  . بشود

ترکیه يکی . بخش اعظم صادرات مزارع ترکیه را میوه جات و سبزيجات تشکیل می دھند

که به طور متوسط به يک  ،بخش اعظم تولیدات مزارع ترکیه. از تولید کنندگان اصلی فندق است

ی ساحل دريای بخش مرکز درتر تولید فندق بیش. به خارج صادر می شود ،میلیون تن می رسد

خوانده می شود يکی از » یرلیکفیسکو ب«تحاديۀ تولید کنندگان فندق که و ا سیاه انجام می گیرد
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 يتخت فندق ترکیه در سواحل منطقۀپا. گروه ھای فشار قدرتمند در عرصه سیاسی کشور است

  . گیرسون در کنار دريای  سیاه قرار دارد

خودکفايي  ، دولت سیاست سنتی خود در زمینۀننده ی تجاریبا پیدايش فشارھای آزادک  

 و بموازات آن دو تغییر شکل می دھتقلیل را به کناری می نھد و رايانه ھا  را محصوالت مزارع

 شده به وسیله ی بازار تطبیق دھد کشاورزی ترکیه به تدريج می آموزد تا خود را با شرايط ديکته

  . ت و سبزيجات و گل ھای غیر فصلی بزنددست به تولید میوه جا ،مثًال ،و

 1993در . تغییرات پیش آمده به صورتی ناگزير به تقلیل نیروی کار نیز انجامیده استالبته، 

در . ھشت میلیون از نوزده میلیون نیروی کار ترکیه در کشاورزی و ماھی گیری اشغال داشتند

  . يافتمیلیون کاھش  21اين تعداد به ھفت میلیون از  2000سال 

. مزرعه داران ترکیه ھمواره به امر نوآوری روی خوش نشان داده اند ،برخالف نظر عمومی  

به  ،ھمچون سیب زمینی و وتنباکو ،در قرون گذشته در امر پذيرش محصوالت کشاورزی نوينآنھا 

نوين کشاورزی در امر  ھای به استفاده از فن آورینیز و در سال ھای اخیر . سرعت عمل کردند

بذر کوشا بوده و اين کار را در شرايطی انجام داده ، استفاده از تراکتور، و بھبود رسانیآبیاری، کود 

دولت  در اين زمینه از . اند که حتی فاقد اطالعات الزم برای استفاده حداکثری از آن ھا بوده اند

فت که توسعه اما می توان گ. ايجاد مزارع نمونه و آموزش فنون کشاورزی استفاده کرده است

ی ھمچون با اين ھمه طرح ھای بزرگ. خدمات کشاورزی نسبت به نیاز موجود کافی نبوده است

  . در اين زمینه موثر بوده است) »گپ«موسوم به (توسعه آناتولی جنوب شرقی  پروژۀ

ھمچون کود، سوخت ـ  ھزينه ھای تولید باال بودن امروزه مھم ترين مساله کشاورزان

ھمچنین اعمال محدوديت ھای جديدی در مورد وام ھای . است ـ دفع آفات تراکتور و مواد

  . نیز بر مشکالت افزوده استکشاورزی 

در کشاورزی  »نیروی کار اضافه«و میزان  ترکیه در زمینه ی اھمیت کشاورزی در اقتصاد

وی کار سی و سه درصد کل نیر 2001در ترکیه در سال . می توان ترکیه را با رومانی مقايسه کرد

در صد از ارزش اضافی ناخالص اقتصاد کشور را  5/11کشور در زمینه کشاورزی شاغل بوده اند و 

در ھر دو کشور روستايیان در . درصد بوده اند 13و  38در کشور رومانی اين اعداد . تولید نموده اند

از محل کار خود  اندآماده  ،جايي که به نیروی کارشان نیاز نبوده و در نتیجه دستمزدھا پايین است

 .و اين در واقع مھمترين عامل ايجاد مھاجرت ھای روستايي در ترکیه است به نقاط ديگر بروند

کارگران . برخوردار استسنتی کھن  ، ازمھاجرت دھقانان برای کار به ديگر نقاطدر ترکیه، 

به معنی کارگرانی که در سرزمین ھای دور از موطن خود ـ  »غربت چی«که در زبان ترکی  ،مھاجر

با موج تقاضاھای فصلی حرکت می کنند و در رساندن محصوالت  ،خوانده می شوند ـ کار می کنند

داستانويس مشھور  ،ياشارکمال. نقش عمده ای دارند کشور نیز زی به مناطق ثروتمندکشاور

به شرح سختی ھای خانواده ھای کارگران فصلی فالت آناتولی که  »مداينچه م«در رمان  ،ترکیه

   .پرداخته است ،می روند »وا چکور«برای پنبه چینی به منطقه 
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چه به شھرھای  ـ ی را تجربه می کنندامروزه کارگران فصلی مھاجرت ھای طوالنی تر

 .ھستند ی اختصاصیدارای کار نیز برخی از دھکده ھاساکنان . ترکیه و چه به کشورھای ديگر

دھکده ای را در فالت آناتولی مورد مطالعه قرار داده  ،پل استرلینگ ،مردم شناس انگلیسی ،مثًال

کارھای ساختمانی مھارت ھای  و توجه کرده است که ساکنان آن در امر کاشیکاری و ساير

بسیاری از کارگران . تا عربستان سعودی ھم برای آن ھا کار وجود دارد ،در نتیجه ،و دارندفراوانی 

رات اين مھاجرت ھا بر دھکده ھای ترکیه اث. ترک ساکن آلمان از آناتولی مرکزی و شرقی می آيند

اين کشور به خانه ھای کوچک  می توان در جای جای ،مثًال. مختلفی به جای گذاشته است

و به آن ھا سیمانی برخورد که با پول ارسال شده از جانب کارگران ترک ساکن آلمان ساخته شده 

توجه کرده  »ديويد شانک لند«يک مردم شناس ديگر انگلیسی به نام . گفته می شود »آلمانچی«

ی بر مراسم مذھب ،یسااجرای آداب مسیحیان در کل که آشنايي کارگران مھاجر با نحوۀ است

اما ھم او می . علوی در درون فالت آناتولی اثر گذاشته است خانواده ھای دھاتی پیرو خانقاه

  . افزايد که تاثیرات آمده از استانبول از اين ھم بیشتر است

که در اصل به امور دھقانی در فصل درو و کارھای ساختمانی در فصل خاص  ،کار فصلی  

و مديترانه  »آژه آن«دريای  سواحل تفريحیبیکاران دھات ترکیه به  رفتننون آن مربوط می شد، اک

صنعت توريسم ھمواره به کارگران فراوانی نیازمند است که بتوانند  شامل می شود چرا که نیزرا 

البته اين نوع مشاغل نیازمند به کارآموزی . ھا، کافه ھا و مغازه ھا کار کنند در ھتل ھا، رستوران

به ھمین دلیل تعداد زيادی مدارس تربیت کارکنان بخش خدمات توريستی به وجود آمده  و ستندھ

در صنعت  ،که از دھکده ھای درون فالت ترکیه می آيند ،اما برای کارگران فاقد مھارت نیز. است

عت زنان به عنوان نظافتچی و مردان به عنوان باغبان و باربر در اين صن ،مثًال .توريسم کار وجود دارد

ر و صنعت توريسم افق ذھنی مردم مناطق مھاجر پذيدر عین حال، . به کار مشغول می شوند

تبديل به مجرايي می شود که ھنجارھای کشورھای  ،در نتیجه خود مھاجران را بازتر می کند و،

  . به قلب دھات ترکیه می گشايندتا توسعه يافته راه خود را 

بسیار بطئی عمل کرده  خود وۀبالق و يسم بزرگصنعت تور البته ترکیه در امر توسعۀ  

جھان خارج  سوی درھای کشور را به »تورگوت اوزال«که برای اولین بار  1980 تا دھۀ. است

يونان به اندازه  »رود«جزيرۀ موجود برای توريست ھا در گفته می شد که تعداد تخت ھای  ،گشود

خیر باعث شده که اکنون اما ھمین تأ .تخت ھای موجود برای توريست ھا در تمام ترکیه است

تعداد تخت ھای . ندنوسازتر و امروزی تر باش خودھتل ھای ترکیه از رقبای مديترانه ای کھنه کار 

و تا پايان  رسیده استآخر قرن بیستم  به چھار برابر در دھۀ 2003ھزار در سال  310از  توريستی

تعداد توريست ھا . خواھد شد اين عدد اضافهبه ھزار تخت جديد  225دھه اول قرن بیست  و يکم 

حال آن که در اولین سال ھای قرن جديد اين  ز سه میلیون نفر بود،اندکی کمتر ا 1987در سال 

  . بالغ شدتعداد به سه برابر 
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 رار دارد و در واقع  يک سوم ھمۀتوريست به ترکیه ق آلمان در صدر کشورھای فرستندۀ

کشورھای عضو اتحاد جماھیر . ر می کنند از آلمان می آيندتوريست ھايي که به ترکیه سف

و ھر ساله حدود نیم میلیون  ، در اين مورد مقام دوم را دارنداز ھمه روسیه باالترو  ،شوروی سابق

سرزمین ھای زير کشت درختان لیمو . تعطیالت خود را در ترکیه می گذرانندشان از شھروندان 

دارھای پول. بند جاذبه ای قوی داشته استکیه که تشنه آفتاھمواره برای ھمسايگان شمالی تر

بنا به سنت  نیز، نوکیسه ی روسیه البته به جنوب فرانسه می روند و روشنفکران اين کشور

اما صدھا ھزار تن از توريست . عالقمند سفر به ايتالیا ھستند ،بازمانده از گوگول و داستايفسکی

رژيم آزاد شده از  پس از روسیۀ. قبرس می شوند رکیه وعازم ت اين کشورھا ھای عادی

در البته . انگلستان قرار دارد که سالیانه يک میلیون توريست به ترکیه می فرستد کمونیستی،

آلمان ھا و روس ھا سواحل . گرايشات ملی ھم وجود دارد جلوه ھائی ازانتخاب سواحل ترکیه 

گرد می آيند و به  »آژه آن«س ھا در سواحل دريای اطراف آنتالیا را می پسندند، انگلی مديترانه ای

  . توجه دارند »مرمرريس«و  »بودروم« خصوص به سواحل

اقتصاددان ھای . بود که صنعت توريسم در ترکیه جدی گرفته شد 1970 ، در دھۀدر واقع  

از آن  را مورد انتقاد قرار داده و اعتقاد داشتند که صنعتتکیه کردن کشور بر اين  ترکیه دست چپی

البته اين . بودطريق ترکیه ھمواره دستخوش بحران ھای سیاسی و اقتصادی جھان خارج خواھد 

بر صنعت توريسم اثر  ،درست است که بحران ھا، جنگ ھا، و حتی شايعه ی نزديک بودن جنگ

توريسم ترکیه را اين عوامل رشد دايم التزايد صنعت  از ھیچ کدام عمًال اما تا کنون می گذارد

بالفاصله ادامه مدتش کوتاه بوده و روند رشد که توقفی پیش آمده ھم و ھر کجا  توقف نکرده اندم

به  ،جنگ امريکا و عراق اثر کوتاھی بر توريسم ترکیه داشت 2003در سال  ،مثًال. يافته است

پس از آن . طوری که تعداد توريست ھا در ماه سپتامبر آن سال به يک پنجم تعداد سال قبل رسید

کاھنده  یحوادث تروريستی استانبول در ماه نوامبر بر جريان آمدن توريست ھا در فصل بعد اثرھم 

   .داشت

به خصوص که ترکیه  صنعت ھتل سازی و ھتل داری است، موجب رونقآمدن توريست ھا 

چه در اگر. با ديگران رقابتی موثر داشته باشداز لحاظ قیمت می تواند در مورد خدمات توريسم 

ساخته شده است اما  برای اقامت ھای فردی و خانوادگی ترکیه ھتل ھای پنج ستاره متعددی

ھتل داران ترکیه از اين  ھمین راستا،در  ،و گروھی استآمدن توريست به ترکیه  شکل مھم ترين

در . مطلب شکايت دارند که گردانندگان تورھای گردشگری بیشترين سھم را از آن خود می کنند

اگرچه ترکیه دارای انواع سرگرمی ھا برای توريست ھای جوان است اما شھرت اصلی  ،ن حالعی

خانواده ھا مربوط  تعطیالت محل خوبی برای گذراندن بر اين نکته ساخته شده که اين کشور آن

فالی «ھنوز ھیچ کدام از مناطق جاذب توريست در ترکیه شھرت بد مناطقی مثل . می شود

. سپانیا را ندارددر ا »ايبیزا«در بخش يونانی قبرس، و يا  »آياناپا«، يا يونان »رود«جزيرۀ در  »راکی
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مردم آن موجب شده تا  زندگی پلیس ترکیه و استانداردھای محافظه کارانه رفتار سختگیرانۀ

  . کارھای عجیب و غريب در مناطق توريستی به چشم نخورد

ھای پارک قايق در سواحل  اسکلهو  ستکیلومتر ساحل دريا 8000ترکیه دارای بیش از   

گذرندان تعطیالت بر روی . ھزار قايق را در خود جای دھند 12می توانند  »آژه آن«مديترانه و دريای 

روز به  ـ نام داده اند» سفر آبی«که روشنفکران ترکیه بنیان گذار آن محسوب شده و آن را  ـ قايق

و مديترانه را به  »آژه آن«دولت سواحل دريای  1980و  1970در دھه ھای . روز محبوب تر می شود

با مناظر  ،در آناتولی مرکزی »کاپادو سیا« عالوه بر آن منطقۀ. سم اختصاص دادصنعت توري

خوانده می شوند و حاصل تحلیل رفتن رسوبات  »دودکش فرشتگان«کوھستانی چشمگیرش که 

ی متروکه اش که در دل اين رسوبات ھمراه با میراث منحصر به فرد کلیساھا ،آتشفشانی ھستند

بر روی نقشه توريستی ترکیه دارا زمین ساخته شده اند اکنون جای مھمی را و روی و در زير 

در جنوب  کوھی ای ماجراجو دور تر از اين می رون؛ مثال به ديدن قلۀتوريست ھ. شده است

کلیساھای بازمانده از  و يا ،در آن قرار دارند باستانی که مجسمه ھای يونانی شرقی ترکیه

آثار معماری عھد سلجوقی نیز و  اين سرزمین، مسحیان گرجستان و ارمنستان در شمال شرقی

ژه آن بسیاری از توريست ھايي که به سواحل گرم دريای آ. پراکنده اند در سراسر فالت آناتولیکه 

وھستانی کشیده شده نوردی در جنگل ھای کو مديترانه می آيند مرحلۀ دوم سفر خود را به کوھ

  . به موازات ساحل دريای سیاه می گذرانند

آن عرضه می کنند که از به گردشگران برنامه ھای مختلفی را  ھم آژانس ھای توريستی

ديدار از اماکن مذھبی نیز ، و دريا غنی و رنگارنگ اعماقمیان می توان به سفرھای پیاده، ديدار از 

است آخرين محل زندگی مريم مقدس  اماکن خانه ای که شايعمیان اين  در. قابل توجه نام برد

در آناتولی  »سنت پل«بلند قرار دارد و نیز مسیری که به سفرھای  »افه سوس«بوده و در شھر 

ھمچنین ترکیه می کوشد کنفرانس ھای مختلف را به . از اين جمله اند ،نسبت داده می شود

  . ستاره را در فصول غیر توريستی پر نگاھدارد ترکیه جلب بکند و از اين طريق ھتل ھای پنج

ترکیه  2003در سال . ستنیز ھ صنعت توريسم وابسته به ارتباطات خوب و قابل اعتماد  

. فرودگاه پروازھای داخلی و بین المللی را می پذيرفتند 14 از میان شان فرودگاه بود که 38دارای 

جنگ دوم جھانی به بعد در ترکیه ساخته شده راه ھای قابل استفاده در چھار فصل که از  شبکۀ

ترکیه توجه  ايجاب می کنند که اند اگرچه به نیازھای اولیه ی حمل و نقل پاسخگو ھستند اما

تا بتوانند حجم دايم التزايد ترافیک راه ھا را پاسخگو  شته باشدخاصی به بھبود وضع آن ھا دا

خوانده می شود  »غول ترافیک« که آنچه یبرای جلوگیری از کشتار ،دجاده ھای اصلی. باشند

موجب شده تا  آمد و شد ساختن دو قسمت و جدا دو قسمته شده اند می تواند براه اندازد،

اتی ھرگز کار به روز نگھداشتن زيربنای ارتباط ،با اين ھمه. میزان تصادفات و تلفات کاھش يابد

دی قدرت سرمايه گذاری در به خصوص که بحران ھای پشت سر ھم اقتصا تمام شدنی نیست،

  . دناين مورد را کاھش می دھ
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و از  ساختن جاده ھای پولی در ترکیه شدپیشاھنگ  »تورگوت اوزال« 1980 در دھۀ  

 ، با ادارۀخود اجرا کرده و سپس تا طرح ھای زيربنايي را با سرمايۀشرکت ھای خارجی دعوت کرد 

برگردانند و  مناسب ايه ھای خود را با سودسرم ،راه ھای ساخته شده و دريافت پول از عابران

اين گونه  از ديدگاه تئوريک ترکیه محیط مناسبی برای. سپس جاده ھا را تحويل دولت ترکیه دھند

چرا که قدرت خريد مردم باال بود و صاحبان اتومبیل ھا و شرکت ھای  فعالیت ھا محسوب می شد

و  را به شرکت ھای خارجی برگرداننده ل و تونلساختن جاده و پ ھزينۀاتوبوسرانی قادر بودند که 

شرکت ھای که  آن بوددر نتیجه توقع . مین نمايندھم تأھزينه ھای مربوط به برق و گاز و آب را 

شرکت ھای خارجی  ،با اين ھمه. درآمد دائمی بااليي داشته باشندسازنده اين جاده ھا 

در اين مورد در مدتی طوالنی  ھامايه بازگشت سر معدودی به دعوت ترکیه پاسخ گفتند چرا که

اين نوع جاده سازی زمانی برای سرمايه داران جاذبه پیدا می کند که از وجود و  انجام می گیرد

برخی از سرمايه گذاران خارجی به ھمین دلیل . ثبات امنیت يک کشور اطمینان داشته باشند

اما دولت ترکیه اين . ا را تضمین کندمتقاضی آن شدند که خزانه داری ترکیه بازگشت سرمايه آن ھ

برنامه را دقیقا به آن خاطر تدارک ديده بود که از ايجاد بدھکاری ھای جديد در ترازنامه خود 

از کاری که کرده بود متاسف  اين گونه تضمین ھا را پذيرفت بعدًاو ھر کجا ھم  نمايد؛جلوگیری 

 . شد

دولت  ترکیه می نگريم، می بینیم که ھمۀپروژه ھای عمرانی  ھنگامی که به گذشتۀ

ی تمام شدۀ قیمت ھا البته محاسبۀ. فايت بوده اندھای گذشته در مديريت پروژه ھای مھم بی ک

، بخاطر وجود عناصر پیش بینی نشده مشکل و گاه غیر ممکن است و ھمۀ ناکامی اغلب پروژه ھا

   .ھا را نمی توان به پای دولت نوشت

برای آوردن گاز  ای خط لوله کشیدندولت ترکیه دست به  90و  1080در دھه ھای مثًال، 

ايران شده و تعھد کرد که مقدار معینی گاز را بر اساس قیمت ھای از پیش  و طبیعی از روسیه

تعھد کرد که اگر مصرف کافی برای آن مقدار گاز نداشته باشد  ،در عین حال ،بخرد وتعیین شده 

طی قراردادی با يک  ، دولت ترکیه،ھمچنین. را خواھد پرداختھمچنان مبلغ تعیین شده 

 یھبری آلمان موافقت کرد که مقدار معینی انرژی برق با قیمتکنسرسیوم بین المللی به ر

در شمال مرز سوريه  »بیره چیک« مستقر بر رودخانه فرات در منطقۀآبی  يک پروژۀاز  را مشخص

اما ھنگامی که خط لوله ايران در سراسر فالت شرق آناتولی به اتمام رسید و نیز . خريداری نمايد

ترکیه دچار يک بحران  ،یايي ھا در زير دريای سیاه ساخته شدخط لوله ای به وسیله ی ايتال

در پی آن مذاکرات مختلفی . برای گاز طبیعی به شدت کاھش يافت يشاقتصادی شده و تقاضا

آغاز به تولید  »بیره چیک«ھنگامی که سد  ،به طور مشابه .غییر مفاد قراردادھا انجام گرفتبرای ت

در نتیجه، در . تر از آنی بود که در قرارداد پیش بینی شده بودانرژی برق کرد قیمت جھانی برق کم

در قراردادھای وزرای ترکیه و اعضای ديوانساالری اين کشور متھم به آن شدند که  ھر دو مورد،

  . منافع کشور را در نظر نگرفته اندمزبور 
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سال ھا قبل  نمی توان ازھیچگاه که  نداما انتفادھای وارده اين نکته را در نظر نمی گرفت

 کاھش تقاضا نیز به اين نکته توجه نمی شد که. را با يکديگر ھمآھنگ کرد ی آيندهعرضه و تقاضا

نه تنھا ناشی از  تقاضا برای انرژی که کاھش بخصوص. موقت است یامر برای انرژی در ترکیه نیز

مايه گذاری کاھش سر بهبلکه  بودتقلیل فعالیت ھای اقتصادی در طول يک بحران مالی محسوب 

   .مربوط می شد نیز در جای ديگری

موجب شده  کشور ـ که به مصرف انرژی ربطی ندارد ـ تقلیل منابع مالی معنی کهبه اين 

در آغاز قرن جديد تنھا گاز لوله  و به شدت کند شود زيع گازساختن شبکه ھای تو روند بود که

که شھرھای د و درست در زمانی باشکشی شده در شھرھای استانبول و آنکارا قابل دسترسی 

که  ـ ساکنان و صنايع مستقر در شھرھای آناتولی مرکزیو  نیاز داشتندترکیه به انرژی تمیز  ديگر

شبکه  ،بھای گاز طبیعی را بپردازند ـ کامال آمادگی داشتند تا دارای زمستان ھای بسیار سردند

  . وجود نداشتبه اين نقاط ای برای رساندن اين گاز 

 بحر خزر و خاورمیانه روسیه، حوزۀگاز طبیعی  به حجمفرض اين که ترکیه بارت ديگر، به ع

از آنجا که تقاضای کافی و  بھر حال، ھم غلط نبود چندان ذکر شده بود نیاز داشت که در قراردادھا

دولت ترکیه تصمیم گرفت که گاز  از آب درآمد،در نتیجه منابع مالی الزم کمتر از پیش بینی ھا 

  . منتقل کندبه يونان و از آنجا به اروپای غربی  بیشتر را از طريق لوله کشی رداتیوا

نکتۀ اما . تنھا دولت ھا نیستند که جمع و تفريق کارھاشان غلط از آب در می آيد اين البته

دچار ت کالھبرداری، چه با نیمعصومانه و  چه، ھم شرکت ھای خصوصی وقتی اصلی آن است که

نتیجۀ . بايد صورتحساب ھا را بپردازد عاقبت باز ھم دولت است که ،می شونداشتباه محاسبه 

نشان می چشم گیری از اين موضوع را  نمونۀ 1990ترکیه در دھۀ بخش خدمات مالی عملکرد 

  .دھد

رأی کردن  دلخوشکه طی آن دولت دست به  ،1970 در طی سی سال پس از دھۀ

تورم حاصله از اين کار محیط بسیار مناسبی  آنھا شد، به از طريق دادن امتیازات مختلف دھندگان

بانک ھا دچار ضررھای  ،در اين میان. بوجود آوردقالبی  ھای سرمايه داری انواعرا برای گسترش 

از طريق  ،بانک ھا اما نتیجۀ اين کمک آن شد که. آنھا اقدام کردکمک به ھنگفتی شدند و دولت 

نوبت  آنگاه. ندی تضمینی آن ھا به شدت ثروتمند شووانه ھاپشتخريد اوراق خزانه و به جیب زدن 

بحران  1994کاستن نرخ بھره در  ترکیه، رسید تا با وقت ، نخست  وزير»تانسو چیلر« خانم به

برای  ،دولت او ،آنگاه. بیافريند و بار ديگر بانک ھا را به ورطۀ ورشکستگی بکشاندرا  جديدی مالی

اين نتیجه . را تضمین کرد ی به آنھاسپرده ھا بازپرداخت ھمۀ ،جلوگیری از ورشکستگی بانک ھا

می نامند و  »اخالقی مخاطرۀ«که اقتصاددان ھا آن را  وضعیتی شد از کالسیک کار اما يک نمونۀ

وقتی صاحبان سپردھا در  ،به اين معنی که. معنای آن گسترش رفتارھای غیر اخالقی است

وانستند، از ت باز شد و آنھا فاسدبانکدارھای  ، دستدحمايت قرار گرفتنمقابل مخاطرات تحت 

سپرده نگاه پول ھای زيادی را از دست مردم جمع کنند و  ،سود ھای غیر واقعی طريق عرضۀ



 15

نظارت يعنی، بخاطر . به جیب زده و يا در فعالیت ھای مالی ناسالم به کار اندازنديا ھای آن ھا را 

رل را کنتيافتند که در فعالیت ھايي که خودشان آنھا ا اجازه بانک ھ ،بی خیال دولت بر امور بانکی

نمی رسیدند  ای و وقتی که اين فعالیت ھا به نتیجه می کردند سرمايه گذاری نمايند؛

اختیار آن ھا را به ورشکستگی بانک ھا را تھديد می کرد و دولت ھم گريزی جز اين نداشت که 

  . مردم را پس بدھد سپرده ھای تضمین شدۀ ،ی آن ھابدھکاری ھا بعھده گرفتنبا  ،دست بگیرد و

، موجب کاھش سود حاصله از 1994ھمچون بحران مالی  ،نیز 2000بحران مالی نوامبر   

شد که برای بانک ھای بخش خصوصی تنھا سرچشمه ی سود محسوب  ای خريد اوراق خزانه

لت را واداشت که دست به و بسیار جدی تر دو بعدیيک بحران  ،سه ماه بعدو، عاقبت، . می شد

اما اين مراقبت . بازسازی نظام بانکی کشور بر اساس دستورالعمل صندوق بین المللی پول بزند

، که متعلق به »بانک عمران«ورشکستگی بانک بزرگی ھمچون سختگیرانه تر نیز نتوانست مانع 

اين بانک نیز از يکسو، . و انتقال مالکیت آن به دولت شود بود،» اوزان«نه چندان خوش نام  خانوادۀ

اوراق  نتوانست آن بخود جذب کرده و، از سوی ديگر،پول مردم را  ،باال از طريق عرضۀ نرخ بھرۀ

در عین حال،  .بدست آورد قول داده بود از جانب سرامايه گذران خريداری کند که را دولتی

دو شرکت تولید انرژی برق خصوصی  از محلبع درآمد ديگر نیز دارای من »اوزان بازرگانی مجموعۀ«

افراد . ضبط کرد ھم آنھا را نتوانستند بدھی ھای خود را به دولت بپردازند و شرکت ھايي که بود؛

دست به ايجاد يک حزب سیاسی  ،مقابله با خطر زندانی شدن برای ،»اوزان«خانواده اصلی 

را  ءتنھا توانست ھفت در صد آرا 2002در انتخابات سال  لبتها زدند که» حزب جوان«به نام  قالبی

 بفرستد،پارلمان  اوزان ھا را بهتوفیق يابد و  ءاما اگر توانسته بود به جلب ده در صد از آرا. جلب کند

  . آنگاه افراد اصلی خاندان اوزان از مصونیت پارلمانی برخوردار می شدند

که در زبان (» اقتصادھای در حال توسعه«يگر دبه فساد بخش بانکداری ترکیه البته   

در نخستین  .شباھتی تمام دارد )می خوانند »سترشحال گ بازارھای در«آنھا را سرمايه گذاری 

اين  کاسته شد، »اقتصادھای رشديافته«نرخ بھره در از ھمزمان با آن که  ، وسال ھای قرن جديد

بايد در نظر داشت که اما  .رونقی يافتند ،باال بانکی سود سترش، با عرضۀبازارھای در حال گ

  .در ارتباط است »مخاطرات باال«با  »ی حساب سپردهباال بازده«ھمواره 

 ازيافته و بازارھای بالغ نیز  رشدکه اقتصادھای  واقعیت با در نظر گرفتن اينبھر حال،  

که بدون ھیچ پست و انتظار داشتن از اقتصاد ترکیه  ،دخالت دولت ھا و فساد مالی مصون نیستند

درخشانی از رفاه مدنی پیشروی کند تا حد زيادی غیر  ، به سوی آيندۀبا يک نرخ ثابت ،بلندی

  . واقعی است

که می  گرفت و مھارت ھای مختلفی اين ماجراھا از می توان ئی کهدرس ھا ھمچنین

کت ھای ترکیه شرمثًال، در پی اين تجربه ھا، . دارای ارزش و اھمیت اند به دست آورد توان

کنون رفته رفته ا ؛ ياپذيرفته اند که بايد طرح محصوالت و نحوه بازاريابی خود را بھبود بخشند

برخی از بھترين دانشجويان کشور جذب  کار گرفته می شوند؛ يابررسی بازار به  ترفندھای پیچیدۀ
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به تدريج به را ور مھارت ھای مديريتی کش ،در نتیجه ،و ه ھای مديريت و بازرگانی می شوندرشت

رو  ترکیه ھمچنین زيرساخت ھای مادی و اجتماعی. بین المللی می رسانند استانداردھای سطح

مدارس، دانشگاه ھا و بھداشت عمومی  واکنون امکانات ترابری بھتر شده . نده ابه بھبود گذاشت

قدين متعددی را نیز ھر چند که در ھمه ی اين زمینه ھا می توان صدای منت. کشور بھبود يافته اند

  . شنید

استفاده  ورھای پیشرفته به خصوص در زمینۀاين نکته درست است که ترکیه ھنوز با کش

نفر  1000اروپا برای ھر  ی که در آغاز قرن جديد در اتحاديۀھنگام. از فن آوری اطالعاتی فاصله دارد

مصمم  اما ترکیه. می شدنغ بالھم کامپیوتر  20کامپیوتر وجود داشت اين عدد در ترکیه به  215

اينترنت پر سرعت در ترکیه به طوری که اکنون  کند،واپس ماندگی خود را به سرعت جبران  بود که

شبکه ای گسترده دارد و اغلب روزنامه ھای ملی و تلويزيون ھای خبری را می توان از طريق آن 

توان به وسعتی بسیار  ھمچنین اکنون اطالعات و آمار رسمی را می. به آسانی دريافت کرد

  . گسترده تر از يونان در روی اينترنت يافت

و در  عمده ای زد عملیات خطوط ثابت تلفن دست بهگسترش  در راستایترکیه  1980در 

 23از ھزار نفر تنھا  1997در . گسترش فوق العاده ای يافت در اين کشورآغاز قرن استفاده از تلفن 

تعداد استفاده  در ھمان زمان و. رسید 284اين عدد به  2001که در  حال آن. نفر دارای تلفن بودند

  . میلیون نفر تخمین زده می شود 25حدود  تاکنندگان از تلفن دستی 

نرخ  نوسانات و اين تغییر به جدول جھانی تغییر می کنددر ھر ساله جايگاه اقتصاد ترکیه 

برای اقتصاد ترکیه سال بدی به شمار که ـ  2001در سال . تبديل ارز و سرعت رشد بستگی دارد

حال آن که برنامه ھای ريخته شده به  ترکیه را در مقام بیستم قرار داد؛ ،بانک جھانی ـ می آمد

اين ھدف را دنبال می کرد که ترکیه در سرآغاز قرن  1999وسیله ی مديريت اقتصاد کشور در 

  . جديد پانزدھمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد

در  100تا  60سالیانه بین  که سی سال تمام ،نرخ افزايش کاالھای مصرفی ، يانرخ تورم

به اين که نرخ تورم در  واریو امید در صد تقلیل يافت 20به زير  2003در سال  ،صد در نوسان بود

که شش تا  بیافتددولت به فکر عرضه ی لیره ی جديد ترکیه  تاترکیه يک رقمی شود موجب شد 

شکوفان که به نمادی از اقتصادی  بايدجديد  لیرۀ. می شدحذف در آن  اسکناس ھا ھایصفراز 

پیوندد فراھم زمانی که ترکیه به اتحاديه اروپا می شده و زمینه را برای خردمندانه مديريت تبديل 

  .بسازند

و اگرچه رکورد دولت در مديريت  ازندگی ترک ھا را تقويت کرده اندس شکست ھا روحیۀ

از طريق اجتناب از جنگ و  ،دولت ھای ترکیه توانسته اند اما، ھمۀ ن نیستاقتصاد چندان درخشا

در . از اتالف منابع کشور جلوگیری نمايند ،درگیرشدن در ماجراجويي ھای بیرون از مرزھای خود

اقتصاد ترکیه دارای نرخ رشدی بیش از متوسط نرخ رشد کشورھای ثروتمندی شده است  ،نتیجه

البته ھیچ کس . م از طريق طرح مارشال به باشگاه آن ھا پیوسته بودکه پس از جنگ جھانی دو
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، و به خصوص نرخ رشد اين کشورھاباالترين نمی تواند پیش بینی کند که ترکیه در چه زمانی به 

از اين بابت راه بسیار درازی  گفت که نمی توان ،در عین حال ،اما خواھد يافتاروپا دست  اتحاديۀ

اول قرن حاضر رخ  ، حتی ممکن است اين اتفاق در نیمۀکیه شانس بیاورداگر تر. در پیش است

ترکیه تبديل به يک غول  ،شا کشور و جمعیت وسعت اينباتوجه به  ،در آنزمانآنگاه، . دھد

  . اقتصادی در مقیاس استانداردھای اروپايي خواھد شد

خود جدی نشست  یگفتگوچنین آينده ای به  دربارۀاين که ھم اکنون می توان  در واقع،

  .چه راه درازی را طی کرده است ،جمھوری اش تا کنون دوران از آغاز ،نمايانگر آن است که ترکیه

 پایان فصل ششم

 


