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توزیع جهانی ثروت چالش تازه ای را به وجود می آورد

آیا ترکیه مصلحتاندیش از بحران عبور میکند؟

 17درصد ثروت جهانی در دستان 1000نفر

مرجان اسالمیفر
خبرنگار

کارشناســان داخلــی تأکیــد دارند که کشــور ترکیه یک
کشــور مصلحتاندیــش اســت و بــر اســاس منافــع
کشورش رویههای فعلی خود را تغییر میدهد.
 ëëترکیهبهرشداقتصادیبرمیگردد
مهــرداد ســعادت دهقان ،رئیــس اتــاق بازرگانی
ایران و ترکیه درباره آینده ترکیه در شرایطی که ارزش
لیر بهصورت متناوب در حال کاهش است به «ایران»
گفت« :با توجه به مشــکالت اقتصادی که پیش روی
ترکیــه اســت پیشبینی میشــود که ســالهای آینده
این کشــور با چالشهای مهمی مواجه شود؛ در حال
حاضر بدهی خارجی ترکیه  468میلیارد دالر اســت.
این عدد به منزله آن اســت که اگر ترکیه در سالهای
آینــده با هیچ مشــکل غیرمترقبــهای مواجه نشــود و
حتی با رشــد ســالهای گذشــته ادامه دهد 27 ،ســال
آینــده میتوانــد بدهــی خارجی خــود را تســویه کند؛
چنین اقتصادی در هر بحرانی آسیبپذیر میشود».
او بــا بیــان اینکه شــرایط اقتصادی ترکیــه در حال
حاضر بــه گونهای اســت که با کوچکتریــن تحرکات
منطقــه دچــار تالطــم میشــود ،افــزود« :معتقــدم
بــا وجــود تمــام ایــن پیشبینیها کشــور ترکیــه افراد
ســختکوش و فعالی دارد لذا با همکاری و هماهنگی
یکدیگــر میتواننــد بحــران پیش آمده را پشــت ســر
بگذارند و حتی به رشد اقتصادی برسند».
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و ترکیــه تأکید کرد« :از
آنجــا کــه ترکیه در تمــام بحرانهــای گذشــته خود با
موفقیــت عبــور کرده اســت و توانســته سیاســتهای
داخلی را به گونهای پیش ببرد که کشور ترکیه کمترین

آسیب اقتصادی را ببیند بدون شک در این برهه هم
از چنین چالشهایی عبور خواهد کرد و دوباره ارزش
لیر افزایش پیدا میکند».
او افزود« :در شــرایطی که شــیوع ویــروس کرونا بر
اقتصــاد تمام کشــورها اثر گذاشــت و رشــد اقتصادی
سیر نزولی گرفت اما ترکیه در مدت کوتاهی توانست
رشــد منفی را جبــران کند و به رشــد مثبت اقتصادی
برســد».گفته میشــود ارزش پول ملی ترکیه از ســال
 ۲۰۱۸تاکنــون  ۵۰درصد در برابر اســکناس امریکایی
تضعیف شــده اســت .بانک مرکزی نیــز ذخایر ارزی
کمــی در اختیــار دارد که این مســأله روی توانایی این
نهــاد در کنتــرل نوســانات ارزی تأثیــر منفی گذاشــته
است.از سویی عنوان میشود که کاهش شدید ذخایر
ارزی ترکیــه از جمله دالیل اصلــی ریزش لیر در برابر
تمامــی ارزهای مهــم و ثبت رکوردهــای پایین جدید
بــوده اســت .تا پایان مــاه اکتبر ذخایر ارزی این کشــور
 ۴۲.۲۶میلیارد دالر بوده؛  ۱.۸۳میلیارد دالر نسبت به
ماه قبل آن کاهش داشته است.
ëëعواملاثرگذاردربحراناقتصادی
فراز چمنی ،رایزن سابق ایران در ترکیه هم نسبت
بــه اینکه آینــده اقتصادی ترکیه چه ســمت و ســویی
خواهد گرفــت و آیا ترکیه میتواند ارزش لیر را بهبود
بخشد به «ایران» گفت« :برخالف خیلیها که تصور
میکننــد ترکیه بــا بحران مواجــه شــده و اقتصاد این
کشــور مترلزل شده اســت باید تأکید کرد که این گونه
نیست و قطعاً ترکیه توانایی مدیریت کردن مشکالت
خــود را دارد؛ البتــه موضوعاتی باعث شــده که ترکیه

بــا چالشهایــی مواجه شــود امــا قطعــاً چالشهای
بهوجــود آمــده طوالنی مــدت نخواهد بــود».او ادامه
داد« :موضوعــات مختلفــی بــر اقتصــاد ترکیــه اثــر
گذاشــته اســت کــه یکــی از آنها مناقشــه ارمنســتان و
آذربایجان در مورد منطقه قره باغ است ،روابط ترکیه
بــا اتحادیــه اروپا هــم از دیگــر عوامل اثرگذار اســت و
شــاید بتوان عنوان کرد که انتخابــات امریکا هم برای
ترکیه دردسرســاز بوده ،چرا کــه دولت امریکا تمایلی
به رئیــس جمهوری رجب طیب اردوغــان ندارد ،لذا
قدرت گرفتن دموکراتها برای رئیس جمهوری این
کشــور به معنای تغییر زمامداری است».رایزن سابق
ایران در ترکیه افزود« :از آنجا که امریکا و اروپا با رجب
طیب اردوغان ســر ســتیز دارنــد این امــر میتواند در
اقتصاد ترکیه اثر بگذارد اما باید به یک نکته توجه کرد
که کشــور ترکیه تحریم نیســت و میتواند از مبادالت
دوجانبه و چندجانبه خود سود ببرد و حتی اگر شیوع
ویروس کرونا نبود درآمد گردشگری داشت».
ëëمخمصه ترکیه
او گفــت« :چالشهای عنوان شــده ترکیــه را دچار
مخمصه کرده است و اکنون این کشور ضمن مواجهه
با مشکالت اقتصادی در مسیر کاهش ارزش لیر قرار
گرفته است؛ لذا رئیسجمهوری ترکیه با تغییر رئیس
کل بانــک مرکزی بهدنبال ابتکار جدیــد و نیروی تازه
نفس اســت تــا بتواند ضرر و زیانهــای بهوجود آمده
را جبــران و اقتصاد ترکیه را پویا کنــد؛ از اینرو هرگونه
تغییــر با هدف حفــظ ارزش لیــر طبیعی اســت و در
زمره فرآیند کاری قرار میگیرد».چمنی تصریح کرد:
«بهنظر میرســد رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه به
بنبست رسیده بود و نمیتوانست گرهی از مشکالت
مالی ترکیه باز کند ،حال این انتظار وجود دارد که فرد
جدید گشایشهایی را سبب شود».
او با بیان اینکه کشور ترکیه مصلحتاندیش است
و بــزودی میتواند مشــکالت خود را حل کنــد ،افزود:
«در کوتــاه مــدت ترکیه روابــط خود را حداقــل با اروپا
اصــاح خواهد کــرد و مذاکره الحاق بــه اتحادیه اروپا
آغاز و با جدیت بیشــتری دنبال میشــود؛ ترکیه خود
را پایبنــد به یک ســری اصول نمیبینــد و هر زمان که
منافعــش ایجاب کند یک ســری از کارهــا و مذاکرات
را انجــام میدهــد ،بــا توجه به گذشــته ترکیــه چنین
پیشبینی وجود دارد».
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قیمت جدید بلیت هواپیما هفته
آینده اعالم میشود

خبر

بحران اقتصادی دامنگیر ترکیه شده است .ارزش
لیر در این کشور بهصورت بیسابقهای در حال کاهش
اســت و نتیجــه انتخابــات امریــکا هــم بــر تنشهای
اقتصادی این کشور افزوده است از این رو رجب طیب
س جمهوری ترکیه برای عبور از بحران
اردوغــان ،رئی 
بهوجود آمده ،دست به تغییرات در کابینه زد .دو روز
پیش رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرد و هنوز ُمهر
رئیس جدید خشــک نشده که ســزار اقتصادی ترکیه
 وزیــر امور اقتصــادی که داماد اردوغــان هم بود  -وگمان آن میرفت که جانشین اردوغان شود ،از سمت
وزارت دارایی استعفا داد.
بــرات آلبایراک از ســال  2015توانســت با ســمت
وزیر انرژی وارد دولت شود و سال  2018با طی کردن
پلههــای موفقیت وزیر دارایی شــد .هــر چند که گفته
میشــود داماد رئیــس جمهوری بــودن باعث چنین
امتیازی شــده اســت .برات آلبایراک  ۴۲ســاله همسر
دختــر ارشــد اردوغــان اســت .او دربــاره حاشــیههای
رفتنش از دولت در پست اینستاگرامی گفته است «به
دلیل مشــکالت جســمانی از ســمت خود کنارهگیری
میکنــم و قصد دارم تا وقت بیشــتری را کنار خانواده
خود بگذرانم».
اســتعفای داماد ،همزمان با کاهش  30درصدی
لیــر از ابتــدای ســال میــادی تاکنــون دو نظریــه را به
اعتقــاد مدیــر برنامــه تحقیقاتــی ترکیه در واشــنگتن
پررنــگ میکنــد؛ اول آنکــه علــت اصلــی اســتعفای
ناگهانــی میتواند فروپاشــی اقتصادی ترکیه باشــد و
دیگری که تا حدودی خوشــبینانه اســت ،پایــان دوره
خدمت برات آلبایراک در سمت وزارت دارایی است.
نیویــورک تایمــز در گزارشــی بــه موضــوع ترکیــه
پرداختــه و در تحلیــل خــود آورده اســت کــه بــه نظر
میرســد بــا انتخــاب جــو بایــدن بــه عنــوان رئیــس
جمهوری امریکا داماد اردوغان مجبور به کنارهگیری
شــده اســت ،چرا کــه وی ارتبــاط تنگاتنگی با کوشــنر،
داماد ترامپ داشــته و به واسطه این دوستی توانسته
جلسه خصوصی با ترامپ داشته باشد.
بــا انتخاب جو بایدن و نــگاه منفی که دموکراتها
بــه اردوغــان دارند ،بــه نظر میرســد که آنهــا به این
جمعبنــدی رســیدند کــه همســر «اســرا»-نام دختر

اردوغان -از دولت برود تا کشــور ترکیه با چالشهای
جدید و جدیتر روبهرو نشود .البته منتقدان اردوغان
هم بر جمله یاد شــده تأکید زیــادی دارند و میگویند
بــرای آنکه اقتصــاد ترکیــه متزلــزل نشــود انتخابات
ریاست جمهوری بایســتی زودتر از موعد مقرر برگزار
شــود.خاطره تاریخی نشــان میدهد زمانی که اوباما
رئیس جمهــوری امریکا بود با حمایــت دموکراتها
کودتــا تا یک قدمــی اردوغان پیش رفــت .لذا به نظر
میرســد رئیــس جمهــوری ترکیــه در راســتای حفظ
ارزش لیــر و خــروج از بنبســتهای اقتصادی قصد
دارد رویکــرد خود را تغییر دهد .این تغییرات (تغییر
رئیــس کل بانــک مرکــزی و اســتعفای وزیــر دارایی)
باعث شد ارزش لیر تا حدودی افزایش پیدا کند.
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیــسجمهــوری ترکیه
بــا پــس زدن دیدگاههــای کارشناســی ،میخواهــد از
طریــق کاهــش نــرخ بهره به ســمت تقویــت و بهبود
رشــد اقتصــادی حرکــت کنــد.او  18مــاه پیــش وقتی
مراد اویصال ،رئیس ســابق بانک مرکزی را منصوب
کــرد ،از وی خواســت تــا بــا فرمــول کاهش نــرخ بهره
تصمیمگیری کند اما ناتوانی در اجرای این امر باعث
شــد تا ناجی اقبال وزیر سابق دارایی ترکیه بر صندلی
رئیس کل بانک مرکزی بنشیند.
برخیها شــرایط موجود ترکیــه را نزدیک به ایران
میداننــد و میگوینــد کاهــش ارزش لیــر و بحــران
اقتصــادی که در این کشــور در حال اوج گرفتن اســت
بیشــباهت با ایران نیست؛ البته در این میان گروهی
هــم هســتند کــه شــباهتی در اقتصــاد ایــران و ترکیــه
نمیبیننــد و اعتقاد دارند که ایــران در قیاس با ترکیه
پتانسیلهای بیشتری دارد که هنوز مورد استفاده قرار
نگرفته است.
از طرفی نکته مهمی وجود دارد که باعث میشود
شــرایط ایــران و ترکیــه در یک کفــه ترازو قــرار نگیرد.
ترکیــه بــا هیــچ تحریمی روبــهرو نیســت اما ایــران با
ظالمانهترین تحریمها روبهرو است .از اینرو کشوری
مانند ترکیه با شرایط بهتری میتواند از بحرانها عبور
کند.
پیشبینــی کارشناســان و اهالــی اقتصــاد از آینده
ترکیه این اســت که با ســرعت بحران اقتصــادی این
کشــور همســایه و دوســت به پایــان میرســد و ارزش
لیر تا شــش ماه آینــده به روزهای اوج خود میرســد؛

گزارش

استعفای سزار اقتصاد ترکیه

گــروه اقتصــادی  -در اواســط قــرن هیجدهــم ،آدام
اســمیت ،کتابی را منتشــر کــرد که با انتشــار آن پایههای
اقتصــاد مــدرن ریخته شــد از نگاه اســمیت ،ثروت ملل
تنها در انباشت سرمایه خالصه نمیشد بلکه در تقسیم
کار و در نتیجه توزیع ثروت در میان اقشار مختلف مردم
نتیجــه دارد .برداشــت نویــن اســمیت از ثــروت عمالً با
شــروع صنعتی شــدن اقتصادها ،رنگ و بــوی تازهای را
به اقتصاد و علمی کردن آن داد.شــاید اسمیت اگر االن
زنده بود ،با توجه به انباشــت ســرمایهای که در کشــورها
رخ میدهــد ،نگاه متفاوت و از زاویــه دیگری به اقتصاد
میپرداخــت .زیــرا براســاس آخریــن گــزارش «ثــروت
جهانــی» حدود  17درصد ثروت جهــان در اختیار 1000
نفــر اســت .از این  1000نفر ،نیمــی از آن –  500نفر – در
ایاالت متحده و چین زندگی میکنند.

پــس از یک مــاه گرانفروشــی بلیت هواپیمــا ،رئیس
ســازمان هواپیمایی اعالم کرد که قیمت جدید در هفته
آینده ابالغ میشــود و شرکتهای هواپیمایی موظف به
رعایت این قیمتها هستند.
«تــورج دهقــان زنگنه» ،رئیــس ســازمان هواپیمایی
کشور گفت :مقرر شد سازمان هواپیمایی کشوری در این
هفته آنالیز قیمتها را از شــرکتهای هواپیمایی بگیرد
و نظر کارشناسی خود را اعمال کند.
وی افزود :هفته آینده در نشست شورای عالی هوایی
قیمــت را بــه شــرکتهای هواپیمایــی ابــاغ میکنیم تا
همه موظف باشند قیمت مصوب را رعایت کنند.
دهقان زنگنه ضمن ابراز امیدواری نسبت به کاهش
قیمت بلیت هواپیما ،گفت :سازمان هواپیمایی به هیچ
وجه قائل به کف و سقف قیمتی نیست ،ما میگوییم که
بازار و نظام عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند .از
ایــن رو تعیین کف قیمتی از ســوی ایرالینها غیرقانونی
بوده و سازمان هواپیمایی با آنها برخورد خواهد کرد.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشاره به انتقاد
ســخنگوی کمیسیون بهداشت از عدم رعایت  ۶۰درصد
مسافران در هواپیما ،افزود :فروش  ۶۰درصد صندلیها
در هواپیمــای  ATRمنجــر به این میشــود کــه به دلیل
فضــای ایــن هواپیمــا گاهــی چنــد مســافر کنــار یکدیگر
بنشــینند ،به معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ابالغ
کــردم که شــرکتهای دارای هواپیمای  ATRنســبت به
فروش  ۵۰درصد صندلیها اقدام کنند/.ایرنا

