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 دەستپێک

ی دراَێکه، دەَڵەتبوی بەٌێزی جیٍبن ئەَ دەَڵەتبوەن کە سیبسەت َ ئببُری دََ ڕََ
 ژێرخبوێکی پتەَی ئببُریه،سەرخبن َ  َ سەرکەَتَُ َ ئیذارەیەکی خبَەن سیبسەت

 بنکبریگەریراستەَخۆی ، ەکبنسیبسی ییەگۆڕاوکبرلە رۆژگبری ئێستبدا  بەَ پێیەی
ەضەَە لەئەگەری دەبێت لەسەر پێطکەَته َ گەضەپێذاوی ئببُری َاڵتبن، بە پێچەَاو

 ٌبتىەقەیراوی سیبسی،  تەوگژەَ پبضەکطێی بىەمبکبوی دیمُکراسی َ سەرٌەڵذاوی
 . بۆ َاڵتبن چبَەڕَان کراَ دەبێتئبرای قەیران َ کێطەی ئببُری 

گەضە ٌەوگبَ وەوێه َ سیبسەت َ ئببُری دََ گۆڕاَن ئەگەر پێکەَە  بەم پێیەش
گەضەپێذان َ پێطەکەَتىی گطتگیری  وەلەیەک کبتذا رََبکەئەستەمە َاڵتبن  ،وەکەن

 . ٌتذسیبسی َ ئببُری َ کۆمەاڵیەتی ...
ئەم ٌبَکێطەیە زۆر لەگەڵ دۆخی سیبسی َ ئببُری تُرکیبدا یەک لە ئێستبدا 

دەگرێتەَە. بۆ ومُوە لەگەڵ ٌبتىە سەر حُکمی پبرتی دادَ گەضەپێذان لە تُرکیب لە 
رَی لە گۆڕاوکبری َ  ترضبوی یەکدۆخی سیبسی َ ئببُری تُرکیب ٌبَ ٢٠٠٢سبڵی 

سبڵ بەردەَامی ٌەبَُ. بەاڵم  ٠٠بُژاوەَە کرد، ئەم دۆخە بەدیبریکراَی بۆ مبَەی 
لەگەڵ درَستبُوی دەوگی وبڕەزای بەرامبەر فەرمبوڕەَای َ سیبسەتەکبوی پبرتی دادَ 

ەَە تب ئێستب دۆخی ئببُری تُرکیب ٌبَضبوی  ٢٠٠٢گەضەپێذان )ئەکەپە(، لە سبڵی 
خە سیبسی َ ئەمىییەکەی رۆژ بەرۆژ رََ لەداکطبن دەکبت. دَاتر ئەَەی دۆخەکەی دۆ

ئبڵۆزترکرد لە تُرکیبدا بریتی بَُ لە زوجیرە رَداَێکی یەک لەدَای یەک کە دۆخی 
سیبسی َ ئەمىی تُرکیبی ئبڵۆزترکرد، لەَاوەش رَداَەکبوی )خۆپیطبوذاوەکبوی گەزی 

ەی ئبضتی َ چبرەسەری کُرد، رَداوی ، دَاتر راگرتىی پرۆس٢٠٠٢پبرک سبڵی 
جەوگێکی وێُخۆی لەوێُان حکُمەتی تُرکیبَ الیەوگراوی پبرتی کرێکبراوی کُردستبن 
لە پبرێزگبکبوی ببکُری کُردستبن، درَستبُوی داعص لە سُریبَ عێراق، لەگەڵیذا 

لە تُرکیبدا، کە تەقیىەَەَ درَستکردوی ئبڵۆزی دەستێُەرداوی داعص َ ئەوجبمذاوی 
سەرئەوجبم دۆخی ئبسبیطی تُرکیب رَی لە تەوگژەَ وبئبرامی زیبتر کردەَە، 
بچڕاوذوی پەیُەوذی لەگەڵ رَسیب بۆمبَەی سبڵ َ ویُێک زیبتر، کە دۆخی ئببُری 
تُرکیبی خراپترکرد، کەمبُوەَەی ژمبرەی گەضتیبران بۆ تُرکیب بەٌۆی زۆربُوی 

پەیُەوذی تُرکیبَ رَسیب، تەقیىەَەَ خراپی دۆخی ئەمىی تُرکیبَ خراپ بُوی 
 ٠١بەردەَامی ئەم دۆخە خراپە سەری کێطب بۆ ئەوجبمذاوی کُدەتبیەکی سەرببزی 

، بەم ٌۆیەش دۆخی ئەمىی َ سیبسی َ ئببُری تُرکیب لە خراپەَە بۆ  ٢٠٠٢تەمُزی 
دَاتر راگەیبوذوی ببری وبئبسبیی کە بۆ مبَەی دََ سبڵ دریژەی کێطب، خراپتر رۆیطت، 

دەستگیرکردن َ سزاداوی سەدان ٌەزار فەرمبوبەر َ ٌبَاڵتی  کێطب بۆ ئەمەش سەری
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بە تۆمەتی پطتیُاوی لە کُدەتبَ ٌبَکبریکردوی تیرۆر، تب داخستىی دەیبن رۆژوبمەَ 
گۆڤبر َ تەلەفیزیۆن َ دەستگیرکردوی ٌەزاران ئەوذام َ چبالکی سیبسی َ 

دۆخی سُریبَ ئەوجبمذاوی دەستێُەردان لە دَاتر رۆژوبمەوُسی کُرد لەَ َاڵتەدا، 
ئۆپەراسیۆوەکبوی فُرات َ چڵەزەیتُن لەببکُری سُریب، وزیکبُوەَە لە رَسیبَ ئێران 

 پەیُەوذیە دیپلۆمبسیەکبوی وێُان تُرکیب ََ دَرکەَتىەَە لە ئەمریکبَ خراپبُوی 
، تب تێكچُوی پەیُەوذییەکبوی تُرکیب لەگەڵ ئەمریکب، بەضێک لە َاڵتبوی ئەَرَپب

تُرکیبی ڕەتکردەَە بۆ ڕادەستکردوەَەی فەتحُاڵ  یئەَەی ئەمریکب داَاپبش  تبەتبیبە
 ٠٢(ی ئەمریکی برۆوسه ۆئەوذری)قەضە  لەدَای کُدەتبکە، لەبەرامبەردا تُرکیب گُلەن

لەدَای کُدەتب ٌبَڕێی بە تۆمەتی ٌبَکبریکردوی بزَتىەَەکەی فەتحُال گُلەن 
 ٌتذ(. ...دەستگیرکردیەکەی تُرکیب یسەرببز

بەردەَامی کێطەَ قەیراوە سیبسی َ سەرببزی َ ئببُرییەکبوی تُرکیب لەسەر ئبستی 
ٌبَضبوی تێکچُوی پەیُەوذییە  ،وبَخۆی َ ئبستی ٌەرێمی َ وێُدەَڵەتی

لۆمبسییەکبوی وێُان ئەمریکبَ تُرکیب، بەتبیبەتی لەمبَەی پێىج سبڵی رابردَدا، پدی
َ قُڵبُوەَەی زیبتری کێطە ی تُرکی لیرەٌۆکبری سەرەکیی بُن لە دابەزیىی بەٌبی 

 ئببُری َ داراییەکبوی ئەَ َاڵتە. 
لیرەی   ٠.٢٠بەرامبەر بَُە بە دۆالرێکی ئەمریکی  بەٌبی ٢٠٠٤لە ویسبوی  بۆ ومُوە

بەرامبەر بَُە دۆالرێکی ئەمریکی بەٌبی  ٢٠٠٤سبڵ لە ویسبوی  ٠٠دَای ، بەاڵم تُرکی
چُار ٌێىذەی وزیکەی سبڵذا لیرەی تُرکی  ٠٠لەمبَەی لیرەی تُرکی، َاتە   ٠.١٠بە 

لە سەرەتبی ئەمسبڵەَە ٌبَکبت  .ُەرابردَ بەٌبکەی بەرامبەر دۆالی ئەمریکی دابەزی
ئەمە ضتێکە لە بێگُمبن لەدەستذاَە،  ٦ بەٌبکەی٠٠لیرەی تُرکی زیبتر لە  تب ئێستب

زاڕەکبوذا لیرە لە ببسبتەَەختەی بەٌبی لەَ ٌبَکبت  ببرَدۆخی ئبسبییذا رََوبدات.
داڕمبوی  رَبەرَی مەترسی گەَرەی شرَی لە دابەزیه کردََە، ئببُری تُرکیب

ئببُری گەَرەی تُرکیب تُضی ٌەاڵَسبوی لە ئێستبضذا پێطبیىی دەکرێت بُەتەَە. 
% ٢٠ وزیکەی% ەَە بۆ ١پبش ئەَەی ڕێژەی ٌەاڵَسبن لە ڕێژەی  ، بەتبیبەتبێتەَەب

ضمەک َ خُاردەمەوی لە وبَخۆی تُرکیب بەڕێژەی  ورخی کباڵَ . لەبەرامبەردازیبدیکرد
 .بەرزبُەتەَە% ٢٠
 

 بە ، پەیُەوذیذارەلیرەبەردەَامی بەٌبی ٌۆکبری دابەزیىی دیبرتریه  لە ئێستبضذا
گەَرەتریه خبَەن ئەمەریکب لەکبتێکذا  ،ملمالوێکردوی تُرکیبیە لەگەڵ ئەمەریکب

لێکەَتەی خراپی رکیب بۆ تُ بەردەَامی ئەمریکب دژایەتی َُری جیٍبوەئبب
پبضەکطەی تُرکیب لە بىەمبکبوی لێذەکەَێتەَە. ٌبَکبت لەوبَخۆی تُرکیبش 
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کبریگەری  لەالیەن حکُمەتی ئەَ َاڵتەَە،دیمُکراسی َ پێطێلکردوی مبفەکبوی مرۆڤ 
دابەزیىی ورخی لیرە َ درَستبَُوی قەیراوی  بەردەَامی ە لەسەریوبڕاستەَخۆی ٌە

 .دارایی
 

بەسەر ئببُری  وەرێىیبنکبریگەری  ئەَ رَداَاوە لەمبَەی پێىج سبڵذا ٌەمَُدَاجبر 
تُرکیبَە بەجێٍێطتُە. بەجۆرێک رێژەی بێکبری زۆر زیبدی کردَە، ژمبرەیەکی زۆر 

ی َەبەرٌێىبن لە ڕب َ َەبەرٌێه َ سەرمبیەدار تُرکیبیبن جێٍێطتُە، کۆمپبویب بیبوی
مبیەپُچ بُن، ٌەمَُ ئەمبوە  مبیەدارانژمبرەیەکی زۆر لە سەرزۆر کەمیکردَە، تُرکیب 

 دابەزیه بە ضێُەیەکی چبَەرَان وەکراَ لە لیرەی تُرکیبُوە ٌۆکبر بۆ ئەَەی بەٌبی 
 بەردەَام بێت. 

ئەم ببرَدۆخەی ضڵەژاَەی ئببُری تُرکیب زۆریىەی ٌبَاڵتیبوی ئەَ َاڵتەی ویگەران 
لەَەی کە ئێستب ٌەیە  کرد. ئببُری وبسبویص پێطبیىی دەکەن کە بەٌبی لیرە زیبتر

 بەرزتری ٌەاڵَسبن دابەزێت، بەم جۆرەش کێطەی ئببُری َ رێژەی بێکبری َ قەببرە
دەێتەَە، لەبەرامبەردا تب ئێستب سیبسەتەکبوی حکُمەتی تُرکیب بەرامبەر ئەم 
کێطبوە دەستەَەستبوەَ بەردەَامبُوی ئەم کێطبوە بُەتە ئەگەرێکی کراَەَ پێطبیىی 

 دیبر وییە.  صەریکراَ ئبسۆی چبرەس
 

دا ٌەَڵذەدەیه بەَردی تیطک ەی ببسکرا، لەمیبوەی ئەم راپۆرتەپطت بەست بەَ
َ پرسی دابەزیىی بەٌبی لیرە تُرکیب َ ئببُری  َ قەیراوی داراییبخەیىە سەر 

ٌۆکبرەکبوی پطت دابەزیىی بەٌبی لیرە َ دۆخی ئێستبی ئببُری تُرکیبَ ئبیىذەی 
ئەمبوەَ چەوذ پرسێکی دیکە لەم  ... ٌتذ،ی ئەَ َاڵتەکێطە َ قەیراوە ئببُرییەکبو

 کەیه.دەراپۆرتە ضیکبرییەدا گفتُگۆیبن لەببرەَە 
 
 
 

 گەیالن عەببس
 ئەوذامی ژَری تُێژیىەَەی سیبسی
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 تورکیا و قەیرانی دارایی

% ئببُری ٥٠ئەم گرَپە لە  ،٠(G20) ٢٠گرَپی وێُ  تُرکیب یەکێکە لە ََاڵتەکبوی 
ژمبرەی  ٢/٢ ، ٌبَکبت% ببزرگبوی جیٍبن درَست دەکەن٤٠لە ه، ىجیٍبن پێکذەٌێ

لەَ وێُاوەدا تُرکیب . ویطتەجێه اذضداویطتُاوی   جیٍبن لەوبَ سىُری ئەم َاڵتبوە
خبَەن پێگەیەکی بەٌێزی ئببُرییە، ئببُری تُرکیب دَای ٌبتىە سەر حُکمی پبرتی 

ە بیىی، لەَکبتەَە تب گەضەی بەرچبَی بەخۆیەَ ٢٠٠٢)دادَ گەضەپێذان( لەسبڵی 
 سبڵ دەبێت ئببُری تُرکیب بەردەَامە لە گەضەکردن َ ٠١ئێستب کە وزیکەی 

 ٢٠٠٠-٢٠٠٠ی تُاوی قەیراوە داراییەکەی سبڵی  َي پێطکەَته. تُركیب دَای ئً
ی بەڕێژەیەکی بەرچبَ گەضەی  كً ئببُریيً ٢٠٠٢-٢٠٠٢ی ولە وێُان سباڵڕێىێت،  تێپً

%. ئەَەی لێرەدا گروگە لە 7.5اڵوە وزیک دەبَُیەَە لە گەضەکردوەکەش سب .دەکرد
ٌێىبوە بُە کە لە کەرتی ئببُری  %ی تێکرایی گەضەی وبَخۆ، ئەوجبمی ئەَ َەبەر25

تُرکیبدا ئەوجبمذراَە. ئەمەش لە ئەوجبمی ئەَەی کەرتی تبیبەت زۆر چبالک بَُن َ 
ُارەدا. بەتەَاَی لەم ب جیٍبنخۆیبن دەگُوجبن لەگەڵ بەرەَپێطچَُوە وُێیەکبوی 
بۆ   َي ڕێتً گً ش دي مً ضێكی ئً ٌەڵئبَسبوی ئببُری لەتُرکیبدا کۆوترۆڵکرابَُ، بً

ی ببوکی وبَەوذی تُرکیب سەربەخۆیی تەَاَی ٌەبَُ لە بڕیبرداوذا. ببوکی وبَبراَ  َي ئً
ڕێگەی وەدەدا چۆوێك سیبسیيەکبن بیبوەَێت پبرەی ََاڵت بۆ مەرامە سیسبیەکبوی 

بکەن رج رج بکەن َاتە دەسەاڵتذاران  وەتُاوه  بەئبرەزََی خۆیبن پبرە  خەخۆیبن خە
دەستبخەوە   یبخُد چۆن بیبوەَێ  ،ببىە ٌۆی کُرتٍیىبوی گەَرە  لەبُدجەی ََاڵتذا

کبرەکبوی ببوکی وبَەەوذیەَە  بۆ بەرزکردوەَەَ وزمکردوەَەی  ڕێژەی سَُی ببوکی 
دەسەاڵتە  لەَ کبتذاَاتە . ی کردَەکۆوتڕۆڵ ستبداێَەک ئەَەی ئەردۆغبن لە ئ،

ڕەٌبکبوی ببوکی وبَەوذی کە پەیُەوذی بەکبری ببوکەَە ٌەیە َاتە سیبسەتی وەختی 
(Monitory Policyًئەَ دەسەاڵتبوەی پەیُەوذیبن بە كبری ببزرگبویی َ ) ٌەیە   َي

 وەدرابَُوە دەست دەسەاڵتی سیبسی.

                                                           

% بازرگانی  جیهان 81ەهێنیت و لە % ئابوری جیهان  پێکد91واڵتی جیهان پێکدێت  11ئەم گروپە کە لە . 1

 ژمارەی  دانیشتوانی  جیهان لە سنوری ئەم واڵتانە دەژین.  1/2بەڕێوەدەبەن و 

بێت بۆ  نگ ىاًسو ئوًەیو کو گوشوی گوًرە بدات بو ئابٌری جیيان ً ئوًگوشویو بوردەًام بێت ً G20کاری 

 G20دا کو سورۆکایوتی ئوً خٌلوی  5102ا لوساڵی گوشوسوندن ً درًست کردنی  ىولی کاری جۆری )کٌاڵیتی(. تٌرکی

زێنێت ً نایوکسانی لو ناً  % لوناً  نێٌجوًاناندا دابو02بوڕێژەی  بێكاریدەکرد، ئوًەی کردە ئامانج کو کوم کردنوًەی 

ی لو کار لوسور بورەنگاربًٌنوًەی تیرۆرً کێشوی پوناىندەی  G20. ىاًكات ًه مبكاتو دا كو كو ی گرًپوئوً ًًاڵتانو

 جیياندا دەکات.
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لەڕێگبی ئەَ ڕێُضُێه َ  ٌبتی ٌەبَُ بۆ حکُمەت ی کە دا رچبَاوً ئەَسً
كی زۆر ڕێگب گیرا بَُ لە گەوذەڵی َ  یً ڕادي ر بً بً ی گیرابَُیً چبکسبزییبوً

كً تَُضی  ی َاڵتً َایكردبَُ بُدجً  وگبَاوً م ًٌ رداوی داٌبتّ َاڵت. ئً دي ًٌ بً
کُرتٍێىبن وەبێت. ئەمەش یبرمەتی ئەَەیذا کەپبرەی ََاڵت تەوٍب بۆ خەرجی گطتی َ 

کبن  وذی گطتی َەک خزمەتگُزاریە سەرەتبیی َ پێُیستییە گطتییً َي رژي بً
، بەڵكُ یەَەبەكبربٍێىىرێت. چەقی چبالکییە ئببُریەکبن تەوٍب ئەستەوبُڵی وەگرتبُ

کۆمپبویب بچُک َ تبزە پێگەیطتُەکبن تُاویبن تەوبوەت بەربەرەکبوی بکەن لەگەڵ ئەَ 
پبرتی )ُری تُرکیبیبن کۆوترۆڵ کردَە. کۆمپبویب َ دامەزراَاوەی کەچەوذیه سبڵە ئبب

 م لەوبَ كً  َ پبرتً َ ئً َي یً م ببري بَُ لً رچبَی ًٌ ڕۆڵی بً: ئەکەپە( پێذان ضً دادَ گً
َ چیىە محبفیزکبرەکبوی تُرکیب پبڵپطتی ڵکە ٌەژارەکەی تُرکیبت َ خە رامً دي
وذیه سبڵ بَُ ی بۆ درَستبَُ. الَازبَُوی ڕژێمی سەرببزی لەتُرکیب کە چە َري گً

ربَُن بۆ گەضەکردن َ  خۆضكً  ڕێگً  مبوً مَُ ئً تُرکیبی کۆوترۆڵ کردبَُ، ًٌ
 . لە تُرکیبدا َپێطچَُوێكی زۆر َ تبڕادەیەک بەردەَام ري بً
  ، كًدا َ قۆوبغً ت بَُ لً پبڵ ببرَدۆخێكی سیبسی تبیبً ش لً وذوً سً ضً َ گً ئً

ٌەمیطە دەبێتە ٌۆی ئەَەی گەضەی َەرچەرخبن بَُ بەرەَ دیمُکراسی، ئەمەش 
ڕََی گەضەی ئببُری َ کراوەَە  ئببُری ڕََ بذات. ئەم جَُڵە گەَرەیەی کە تُرکیبی لً

َە بۆ ئەَ پبکێجە ڕیفۆڕمەی کە سىذَقی دراَی ەبەرەَ دیمُکراسیەت دەگەڕێت
 دا ئبمبدەی کرد بۆ تُرکیب. ٢٠٠٠وێُدەَڵەتی لەسەرەتبی سبڵی 

دا بُە ٌۆی ئەَەی کە  ٢٠٠٤ی ئەمریکبَ ئەَرَپب لەسبڵی قەیراوە داراییە گەَرەکە
بۆیە پبرەکبوی ، ڕێژەی سَُدی ببوکەکبوی ئەمریکب َ ئەَرَپب وزیک بێتەَە لە سفر

 Emerging Marketن ئەمریکبَ ئەَرَپب براوە دەرەَە بۆ ََاڵتە تبزە دەرکەَتُەکب
ىبوێکی زۆری تێذاکراَ لەرََی ئببُریەَەَ تُرکیب یەکێک بَُ لەَ ََاڵتبوەی َە بەرٌی

َ ئەَرَپب َ بەڕێژەی سَُدێکی زۆر پبرەیبن لە ببوقەکبوی ئەمریکبببوكە تُرکیەکبن 
کەم قەرز دەکردَ بەلیرەَ بە بەڕێژەی سَُدی زۆر تر دەدرا بەقەرز لەوبَ تُرکیبدا، 
ئەمەش بَُە ٌۆی ئەَەی پبرەیەکی زۆر لەالیەن ببوکە تُرکیەکبوەَە بەقەرز بذرێت 

 ئببُری تُرکیب.زیبتری ربَُن بۆ گەضبوەَەی  ش پبڵىً وگبَاوً تیبن، ئەم ًٌبە ٌبَاڵ
َ ٌۆکبرە سەرەکیبوەی چبکسبزی ئببُری َ بەرەَ دیمُکراسی چُوی تُرکیب َ  مَُ ئً ًٌ

ذا بۆ گەضەسەوذن َ یبرمەتی گەضەی ئببُری تُرکیبیپبرەی ئەمریکب َ ئەَرَپب، 
یب بەرەَ قۆوبغێکی گەَرەی گەضەی راوی ژیبوی خەڵكی تُرک گۆڕاوی ژیبن گُزي

 دا. تەوذرَستی َ پەرَەردەَ گەضت َگُزارَ کطتُکبڵی لەَ قۆوبغً
 



 

8 

 یان قویرانی ئابٌریدایو؟  قویرانی دارایی  تٌرکیا لو

قەیراوی دارایی َ ئببُری دََ کێطەی بەیەکەَە بەستراَن ٌەردََکیبن تەَاَکەری  
 اَە بۆ دََ جۆری سەرەکی:یەکتریه. بەگطتی قەیراوی دارایی پۆڵێه کر

 َبکێطەی دراَ َ َەستبوی لەوبک .٠
 قەرزَ کێطەی ببوکی .٢

لە ڕاپۆرتی سىذَقی دراَی ، قەیران ٌۆکبری ٌێىبوە ئبرایبەاڵم ئەَ ٌۆکبراوەی دەبىە  
 راَە:کئبمبژەی پێبەم جۆرە وێُدەَڵەتیذا 

 
یبن ىی لە وبکبَ َاتە دابەزی  قەیراوی دراَ مەبەست لە بەٌبی دراَە یەکەم:

کی کەمذا  بەرامبەر دراَە کبوی تر لە ببزاڕەکبوی ەَاڵتەکە لەمبَەیدابەزیىی دراَی 
بڕە پبرەیەکی زۆرترت پێُیستە بۆ   ، لەَ کبتذاجیٍبوذا کە ورخەکەی دادەبەزێت

کبوی جیٍبوذا ەڕاَەک تُرکیب لە ئێستبدا وەَت دەکڕێت لەببز ،ٌبَردەکردوی ضتُمەک
حکُمەتی  بۆ ومُوە یبن ٌەیە بۆ کڕیىی وەَت َ گبز. پێُیستی بە دََ ئەَەوذە پبرە

بەریتبویب دَای دەوگذان بە ٌبتىە دەرەَەی لەیەکێتی ئەَرَپبدا پبَەوذ بەڕێژەیەکی 
کبردەکبتە سەر تُاوبی ٌبَردەکردوی ٌەر  راستەَخۆ ئەمەش .زۆر بەرچبَ دابەزی

 ََاڵتێک لە ٌبَردەکردوی ضتُمەکذا.
ََخبوی جُڵەی سەرمبیە لە بەگەڕخستىی پڕۆژەی وُێ، َەستبوی لەوبکبَ َ داڕ دَەم:

کە دەبێتە ٌۆی کەم بَُوەَەی بەرٌەمٍیىبن َ بەکبربردویص. ئەم جۆرە ڕََداَاوە 
دَای  ،سزای دەرەکی درَستی دەکبت، َەک ئەَەی ئەمریکب بەسەر ئێراویذا ٌێىبَە

ٌەرچی كە ٌبتە دەرەَە َ بەٌۆی ئەَەَە یەلەڕێکەَتىبمە ئەتۆمئەمریکب ئەَەی 
 ٌێىەری ئەَرَپی بَُ ئێراوی بەجێٍێطت. َەبەر

كً ٌەوذێک ََاڵت  ،قەرزی وبَخۆَ دەرەکی، ئەمەش جۆرێکی ترە لە قەیران سێیەم:
دەکەَێتە ژێر ببری قەرزێکی زۆری دەرەکی َ وبَەکیەَە کە وبتُاوێت قەرزەکە 

َ ی لیرەزيىّ ورخ بذاتەَە، ََاڵتی تُرکیب ئیستب قەزیکی زۆری الیەَ بەٌۆی دابً
 بەرزبَُوەَەی سَُدی قەزی ببوکی زۆر زەحمەت دەبێت ئەَ قەرزاوە بذاتەَە .

لە زۆر ضُێىی دویبدا ڕََدەدات َ دەکرێت کەَتىی یەک  ،قەیراوی ببوکی چُارەم:
دا لە ئەمریکب  ٢٠٠٤َەک ئەَەی لە سبڵێ  ،ببوک ببێتە ٌۆی کەَتىی ببوکەکبوی تر

ەسبتی قە یراوە دارایەکەی بەدَای خۆیذا ڕََخب کبر Subprimeکە ببوکی ،رََیذا
ٌێىب. لەتُرکیب ببوکەکبن قەرزێکی زۆریبن لەسەرەَ چبَەڕی دەکڕێت سزایەکی زۆر 

 .(دا بذرێتHALBANKلەالیەن َەزارەتی خەزێىەی ئەمریکبَە بەسەر ٌبلك ببوك )
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" كً حکُمەتی تُرکیب ٢دەست بەسەركردوی "قەضە ئەوذرَ براوسه کبرداوەَەیَەک 
ستگیری كرد. بەاڵم  تی یبرمەتی کُدەتب چیەکبن َ یبرمەتی کُرداوی ببکُری دي مًبەتۆ

حکُمەتی تُرکیب داَای ئەَە لە ئەمریکب دەکبت کە ئەَ سزایە وەدات بەسەر 
(HALBANK دا. بەاڵم ئەمریکب ئەَ داَایەی رەتکردۆتەَە چُوکە ئەَ ببوکە تُرکیە)

مەتی جێگری بەڕێُبەری ئەَ ببوکەَە لەڕێگبی ببزرگبوێکی ئێراوی تُرکیەَە بەیبر
تُاویُیبوە ئبڵتُن بکڕن بۆ ئێران َ پبرەیبن بۆ سپی بکەوەَە، بڕیبرەکبوی سزا 
ئببُریەکبوی سەر ئێراوی ضكبوذبَُ کە لە الیەن ئەمریکبَە سە پێىرابَُ بەسەریذا 
پێص ڕێکەَتىبمەکەی ئەمریکب َ ئێران َ چبَەڕَاوذەکریت ئەَ سزایە چەوذ ملیبر 

دەبێت.  رێك بێت، بۆیە قەیراوی ببوکی لەتُرکیبدا زۆر گەَرەیە َ گەَرەتردۆال
کبری  ،یەیسەربەخۆکەڕێکخراَێکی  (MOODY)ی  زراَي ٌەرلەبەر ئەَەبَُ کە دامً

  ،لە ببرەی سیستەمی داراییەَە  ،تبوذااڵَ لە یەکردوەَەی زاویبریئەم ڕێکخراَە کۆ
دەکبت، لەرَی متمبوەی  زاویبرییەکبن یپلە بەوذ لەسەر بىەمبی زاویبرییەکبن دَای

بۆ  ٌێىبن. داراییەَە بۆ َەبەرٌێىەران، کە ئبیب کبم َاڵت لە ئێستبدا ضیبَە بۆ َەبەر
 دابەزاوذ، ببوکی تُرکی ٢٠پلە بەوذی ومُوە لەتُرکیبدا دامەزراَەی مُدی 

ی کە کێطەیبن ٌەیە لە رََ دیبریکرد پلە بەوذی ئەَ ببوکبوەی ییەکەدالەڕيزیبەوذ
دەزگب پلەبەوذیەکبوی تری ، ٌبَکبت ُیستیبن تیب ویە َاتە سەرمبیەی  پێ ،سەرمبیەَە

َە َاتە تُرکیب بە کەڵكی  (JUNK)خستە ڕیزی بۆوذی تُرکیبی  رێزبەوذی (S&P)َەک 
 َەبەرٌێىبن وبیەت. 

 

 یرانی دارایی بوگشتیوىۆکارەکانی ق

لەئێستبدا ، بەڵکُ  َي ی گرتبێتً اڵتًَ َ وٍب ئً تً  قەیراوی دارایی تُرکیب رََداَێك وییً
ئەرجەوتیه، ببضُری . بە ومُوە )چەوذ ََاڵتیکی تریطی گرتۆتەَەقەیراوی دارایی 

ٌەرچەوذە میسرَ ئەرجەوتیه پەوبیبن بۆ سىذَقی ...(، ب، ئەوذۆویسیبَ میسر قئەفری
 .دراَی ویُدەَڵەتی برد

گی  دي َەی بڕی ڕێژەی ببوکی یًبەرزبُوە ی ئەم قەیراوە داراییە،یەکێك لە ٌۆکبرەکبو 
فیذراڵی بَُ لە ئەمریکبَ کەمکردوەَەی ببج بَُ لە سەردەمی سەرۆک ترامپ َ 
کەمکردوەَەی بیرَکراسی لە بەڕێُەبردوی ببزرگبویذا بەمەش یبرمەتی گُاستىەَەی 

 سەرمبیەی دا لەََاڵتە تبزە دەرکەَتُەکبوذا بۆ ئەمریکب بُە ٌۆی درَستبُوی قەیران.
                                                           

-01-01) ، دواجار لە ئێوارەی رۆژیدوو ساڵ لە دەستبەسەری و زیندانیکردن قەشە ئەندرو برانسن : دوای   1

 .ئازادکرا ی تورکیابە بریاری دادگا( 1108
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ە ٌۆکبرە گطتیەکبن ئەَەیە کە بەٌبی ضتُمەک، ٌەڵئبَسبوی زۆربەخۆیەَە یەکێك ل
َەک ئەَەی کە لە تُرکیبدا دەبیىرێت، ئیستب ڕیژەی ٌەڵئبَسبن گەیطتۆتە  ،دەبیىێت

% کە ئەم ژمبرەیە زۆر زۆرە. لە ئەمریکبدا بەٌۆی بەرزبُوەَەی ورخی ٢٠.٥١
ش  َي وَُبەرە دَای ئًبَُە ٌۆی داڕََخبوی ورخی خب ٢٠٠٤خبوَُبەرە لەسبڵی 

 ُێىێکی جیٍبن داوب. لەسەر ٌەمَُ ضکبریگەری 
کێطەی سیبسیص کە دەبێتە ٌۆی ئە َەی قەیراوی دارایی درَست بێت َەک سزای 
ئببُری َ سیبسی، کە دەدرێت بەسەر ََاڵتێکذا. ئەمەش چۆن وەتەَە یەکگرتُەکبن یبن 

 ێیىه. ئەمریکب سزای سیبسی َ ئببُری بەسەر ََاڵتێکذا دەسەپ
ٌۆکبرێکی تری قەیراوی دارایی ئەَەیە کە چەوذ سبڵێک بُدجە لەسەر یەک کُرت  

ٍێىبوی تچُوکە کُر ،ٌێىێت، ئەمەش دەبێتً ٌۆی درَستکردوی قەیراوی دارایی دە
  بُدجە دەبێت لە کۆتبیذا پڕبکڕێتەَە.

 

 : چۆن درًست دەبێت ً لو چ کاتێکدا؟قویرانی ئابٌری

ۆی قەببرەی ٌەوبردەی َاڵتێک ڕََ لە کەمبُوەَە کبتێك درَست دەبێت کە ک .٠
مەکەی کُردستبن ٌەوبردەی وەَتی ٌەرێمـی ۆَەک چۆن دَای ڕێفۆراوذ ،بکبت

 وبَچەدابڕاَەکبن. بە لەدەستذاوی کەرکُک ،کُردستبن کەمی کرد
کبتێک کۆی گطتی گەضەی وبَخۆ ڕََ لە کەم بَُن دەکبت بە بەراَرد بەسباڵوی  .٢

ۆی قەیراوی ئببُری کە چەوذ سبڵێک بەردەَام ڕََ لەکەم پێطَُ. ئەَە دەبێتە ٌ
 بَُوەَە بکبت. 

ٌۆکبریکی تری قەیراوی  خبَ گەضەکردوی گەضەی بەرٌەمی وبَخۆی ََاڵتێک، .٢
 ،چُوکە بەردەَام ژمبرەی داويطتُاوی ََاڵت بەرەَ زیبدکردن دەڕَات ئببُرییە،

ببُری یبخُد ٌەربۆیە لەگەڵ گەضەی داویطتُاوذا پێُیستە کۆی قەببرەی ئ
 ی وبَخۆ زیبد بکبت. گەضً

 
بەضێُەیەکی زۆر سبدە کبتێك ََاڵت تَُضی قەیران دەبێت ٌەردََ جۆرەکە )دارایی َ 
ئببُری( پەیُەوذیبن ٌەیە بەیەکەَە قەیراوی دارایی دەبێتە ٌۆی درَستبُوی 
قەیراوی ئببُری، چُوکە قەیراوی دارایی ڕاستەَخۆ کبرێگەری ٌەیە لە سەر ورخی 

مەک َ ببوکەکبن، ئەمەش کبردەکبتە سەر جَُڵەی ببزاڕَ ببزرگبوی، کە سەر ضتُ
وجبم ََاڵتەکە  ئەوجبم دەبێتە ٌۆی قەیراوی ئببُری. ئەگەر بەردەَام بێت سەرئً

تَُضی داڕَخبوی ئببُری دەبێت َ کبریگەری لە سەر ڕََخبوی دراَی ََاڵتەکەَ ببزاڕ 
 دەبێت.
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ەیە، بە ٌۆی دابەزیىی بەٌبی دراَ راوی دارایی ٌبۆیە دەتُاویه بڵێیه کە تُرکیب قەی
ذا تێكڕای طلە کۆتبی .قەرزێكی زۆری کۆمپبویبکبوی کەرتی تبیبەت َ ببوکەکبن َ

گەضەی وبَخۆی ََاڵت کەم دەکبت تَُضی پُکبوەَەی گەضەی دەکبت َ ئەمەش 
 کبریگەری لەسەر جَُڵەی ببزاڕ دەکبت َ تَُضی قەیراوی ئببُری دەکبت.

 

 ی قویرانی دارایی تٌرکیاً کێشوکانی ىۆکارەکان

ٌەرچەوذە ٌەَاڵّ دابەزیىی لیرەی تُرکی کبڵ بۆتەَە لە ٌەَاڵە سەرەکیەکبوذا 
بەاڵم حكُمەتی تُرکیب چەوذ پێُەرێکی گرتۆتەبەر بۆ َەستبن َ چبکكردوی ئەَ 

َاتە   Orthodox viewقەیراوە. حکُمەتی تُرکیب ئەَەی ئببُری وبسبن پێیذەڵێه 
دوەَەی ئەَ دیذەی لەکبتی قەیراوذا ٌەڵئبَسبن بەرز دەبێتەَە دەبێت ڕێژەی السبییکر

سَُدی ببوکی بەرز بکرێتەَە، ئەردَغبن زۆر بە تُوذی دژی َەستبَەتەَە. بەاڵم 
 ی ببوکی بەرزبکبتەَە.دٌەردەبێت بەَە ڕازیبێت کە سَُ

سەرببزیە  كێطەی گەَرەی تُرکیب کبتێک دەستیپێکرد کە لەدَای کُدەتب 
یبسبی ببری  لە تُرکیبدا ،رََیذا ٢٠٠٢ِ تەمُزی سبڵێ ٠١ی  كً كستخُاردََيض

ی  كً تً ، بەٌۆی ئەم یبسبیەَە حكُمًسبڵ ٢بۆ مبَەی وزیکەی  وبئبسبیی جیبەجێکرا
ستگیربكبت َ  بن تُاوی سەدان ٌەزار کەس سەر بە بزَتىەَەی گُلەن ديغردۆ ئً

زۆر بەر تەسک بَُوەَە لەوبَ تُرکیبدا، " َاتە ئبزادیەکبن  َي وذیخبوً بً  بیبوخبتً
ئەمەش بَُە ٌۆی ئەَەی سەرمبیەیەکی زۆر لەوبَ تُرکیبدا بڕَاتە دەرەَە َ چیىی 
وبَەراستی تُرکیب بڕۆن ََاڵت بەجێبٍێڵه َ سەرمبیەکبویبن لەگەڵ خۆیبن بەرن، 

ی تبوی ئەَرَپب کرد کەچیتر کبر ئبسبواڵََ كبن َای لە بەرتەسک بَُوەَەی ئبزادییً
وەکەن بۆ ٌبتىە وبَەَەی تُرکیب بۆ یەکیتی ئەَرَپبَ کەمکردوەَەی ببزرگبوی لەگەڵ 

َەبەرٌێىەرە ئەَرَپیەکبن ئبمبدە وەبَُن َەبەرٌێىبن بکەن بەٌۆی یبسبی  ،تُرکیب
 وی قەیراوی دارایی تُرکیب.  ضێكبَُن لە ٌۆکبري تیرۆر، ئەمبوە بً

ی تُرکی لەالیەن ئەمریکبَە بۆ ک لە ٌۆکبرەکبوی تر گُمرک خستىە سەر کباڵێیەک
ملیبر دۆالر  ٠٠.١ٌبی  بً  % تُرکیب سباڵوە ب١٠ً% َ بۆ پۆاڵ لە ٢٠سەر ئەلەمىیۆم کە 

ببزرگبوی ئەلەمىێۆم َ پۆاڵ دەکبت لەگەڵ ئەمریکبدا، لە ئێستبدا کۆمپبویب تُرکیيەکبن 
ژی دەبێت بەدَای ببزاڕی تردا بگەڕێه بۆ سبغکردوەَەی بەرٌەمەکبویبن. لەرۆ
 خستىەسەر ئەم سزایبوە لەالیەن ئەمریکبَە بەٌبی تُرکی بەڕێژەیەکی زۆر دابەزی.

کە قەیراوە دارایيەکەی ئەمریکبَ ئەَرَپب  ٢٠٠٤ئەَەی زۆر گروگە لە سبڵی 
دەستیپێکرد لە بەرئەَەی ڕێژەی سَُد زۆر دابەزی بۆ وزیکی سفر ببوکە تُرکیەکبن 

د، لە تُرکیب بە ڕێژەی سَُدی زیبتر دەیبن دا پبرەیبن لە ئەمریکبَ ئەَرَپب قەرز دەکر
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چُوکە ڕێژەی سَُد بەرزتر بَُ لە تُرکیب. تُرکیب ٌەرَەک ََاڵتێکی  ،بە خەڵك
ک لە ئێستبدا ٌەمَُ ئەم ََاڵتبوە َە Emerging Marketدەرکەَتَُ کە پێییبن دەڵێه 

ٌەر  بَ ئەوذوُسیب ٌەمَُیبن ٌەمبن کێطەیبن ٌەیەئەرجەوتیه َ ببضَُری ئەفریق
ژەی سَُدی ببوکی ئەمریکب پبرەی ئەَ ََاڵتبوە ٌەمَُیبن ێبەبەرزبَُوەَەی ڕ

% لە ئەمریکب 0.25ٌەر لەَکبتە رێژەی سَُ بە ڕێژەی  ،دابەزیىیبن بەخۆیەَە بیىیُە
( بەڕێُبەری J. Powelبەرزبُەَە، لیرەی تُرکی دەستیکرد بە دابەزیه لە ئێستبدا، )

چبَەڕَان  .%٢.٢١ڕێژەی سَُی ببوکی گەیبوذۆتە  ببوکی فیذڕاڵی ئیحتیبتی ئەمریکب
جبریتر رێژەی سَُ بەرزبێتەَە،  یەک٢٠٠٤مبوگەی داٌبتُی سبڵی ٢دەکرێت لەم

ئەمەش ببری قەرزەکبوی تُرکیب زۆر گراوتر دەبێت، لەم کبتەدا کە ورخی لیرەی 
 تُرکی زۆر دابەزیُەَ ئەگەر ئەَ بەرزبَُوەَەیە ڕََ بذات سەرمبیە لە ببوکەکبوی

 تُرکیب وبمێىێت.
یەکێک لە ٌۆکبرەکبوی تر بەرٌەمٍێىبوی کەمتر لە کەرتی تبیبەتذا َ گەضەوەکردن َ 

دا  ٢٠٠٢لەسبڵی  (HALBANK)َەک ئەَەی کە ، متمبوە وەکردن بەدەزگب دارایەکبن
تَُضی قەیراوێكی قُڵ َ گەوذەڵی گەَرە بَُ کە چەوذ کەسێکی وزیک لە سەرۆکی 

گُلەویبکبن  یی دەزگبی دارایی َ ببوک کە سەر بە ببڵتُرکیبَەَ داخستىی کۆمەڵ
بَُن، ئەمەش بَُە ٌۆی پبضەکطە لە دەزگب دارایەکبوی تُرکیب َ کەرتی تبیبەت زیبتر 

ئەمبوە َایبن کرد قەیراوی  لە پێُیست گەَرە بَُ بەتبیبەتی لە بُاری خبوَُبەرەدا،
 دارایی درَست ببێت.

 

 قورزەکانی تٌرکیا

%ی تێکڕای ٠٠ئەم قەرزە دەکبتە وزیکەی  ،ملیبر دۆالر قەرزارە ٠٢٠ا تُرکیب لە ئێستبد
ئەَ بڕە پبرەیەی کە  ٢٠٠٤سبڵی  ٢گەضەی وبَخۆ. ببوکەکبوی تُرکیب تب مبوگی 

% پبرەی وبَ ٌەمَُ سىذَقەکبوی ٣١ملیبر دۆالري کە ئەمە دەکبتە  ٠٤٢قەرزارن 
 Syndicate loanملیبر دۆالر بۆوذَ ٣٣تُرکیب. لە ئێستبدا ٌەوذێ ببوکی تُرکی دەبێت 

َاتە قەرزی گەَرە کە چەوذ ببوكێک بەضذاری دەکەن لە داوی ئەَ قەرزە جبرێكی تر  
بەٌۆی دابەزیىی  ،ئەمەش کێطەی گەَرە درَست دەکبت - -refinanceوُێبکەوەَە

 رەَە. یورخی ل
% رێژەی سَُدی زیبتریبوذا بۆ قەرز ٠ببوکە تُرکییەکبن لەسبڵی ڕابردََدا بەڕێژەی 

یە دَای کُدەتب سەرببزی ئیتر لە ەمەریکب َ ئەَرَپب،َەرگرته لە ببوکەکبوی ئ
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تُرکەکبن راٌبتَُن بەَ گێژاَە سيبسیيبوەی کە   ،٢٠٠٢ەی سبڵی ەکسەروەکەَتُ
 لەََاڵتەکەیبوذا زََ زََ ڕَدەدات.

تُرکیب دََ جۆر بۆوذ دەردەکبت ٌەرَەک زۆربەی ََاڵتبوی جیٍبن بۆوذێک بۆ وبَخۆی 
ۆ دەیکڕن، َاتە ئەم بۆوذە بە پبرەی وبَخۆ َ لیرەی ىەرەکبوی وبَخێََاڵت کە َەبەرٌ

َاتە بۆوذی سیبدی،  Sovereign Bond دەچێت. بۆوذێکی تر پێی دەَترێت رتُرکی دە
بە پبرەی بیبوی دەردەچێت ئیذی بە دۆالر یبن بە دراَی یۆرۆیە، لە  ئەم بۆوذە

یبریکراَ، ٌێىەری بیبوی بۆ مبَەیەکی د ئێستبدا ئەم بۆوذە دەفرۆضرێت بە َەبەر
بەرامبەر بەَە َەبەرٌێىەرەکە سَُ َەردەگرێت، لەئێسبتذا سَُی ئەم بۆوذاوە 

% ٢% َ حسببی کُرتەی بُدجەکەی گەیطتۆتە ٢٠گەیطتَُەتە بەرزتریه پۆیىت َ 
 ئەم ژمبرەیەش زۆرە بۆ کُرتٍیىبوی بُدجەی وبَخۆ. GDPتێكڕای گەضەی وبَخۆ َاتە 

بەیسیک  ٢٢١ئەَەی کە ببوکی وبَەوذی  لیرەی تُرکی ٌەر بەرزوببێتەَە دَای 
% لە بەرئەَەی کۆمپبویبکبوی کەرتی تبیبەت ٢.٢١پۆیىیتی بەرزکردەَە َاتە بەڕیژەی 

َاتە ئەم قەرزی کۆمپبویبیبوە بڕی لە  ملیبر دۆالر ٌەیە، ٢٠٢ىبویبن بەبڕی ێکُرتٍ
 % قەرزاری تێكڕای گەضەی وبَخۆن. دابەزیىی لیرەی تُرکی َایکرد کۆی ورخی٢٠

 ،ەمریکیئ   Netflixوبُڵ کەمتر بێت لە کۆی ورخی تەوٍب کۆمپبویبیەستیبۆرسەی ئ
بۆیە کبتێک کە لیرە بەٌێزدەبێت کۆمپبویبکبوی وبَخۆ دەست دەکەن بە کڕیىی دۆالری 
ئەمریکی، بەمەش جبرێكی تر خُاست لەسەر دۆالر زیبد دەکبت َ دەبێتە ٌۆی 

لیرە  دابەزیىی بەٌبی دیکەیلە ٌۆکبوی بەرزبُوەَەی دۆالر َ ضکبوذوی لیرە یەکێک 
وەمبوی متمبوەیە بە لیرەی تُرکی لەوبَخۆدا. ٌەر چەوذە دابەزیىی پبرەی وبَخۆی 
ََاڵت دەبێتە ٌۆی زیبدکردوی ٌەوبردەی ََاڵت َ ٌەوذێ سێکتەری تبیبەت بەتبیبەتی 
سێکتەری گەضتُگُزار، بۆ ومُوە ئێستب ژمبرەی گەضتیبراوی تُرکیب بەڕێژەیەکی 
بەرچبَ زیبدیکردَە بەتبیبەتی کە ََاڵتێک تُاوبی بەڕێُەبردوی خۆی ٌەبێت، َەک 
ئێران َ تُرکیب بە مەرجێک سزای ئببُری لەسەر وەبێت لەالیەن کۆمەڵگبی وێُ 
دەَڵەتیەَە، دەتُاوێت ٌەوبردە زیبد بکبت. دَای مبَەیەک سُڕەکبوی ئببُری 

 ەضە دەڕَات.خُلەکبوی تەَاَ دەکبت جبرێکی تر ََاڵت بەرەَ گ
 

 چارەسوری قویرانی دارایی تٌرکیا

پێُیستە تُرکیب بەزََتریه کبت ڕێژەی سَُدی ببوکی بەرز بکبتەَە بەوزیکەی  .٠
٢٠٠ Basic point   ئەمەش یبرمەتی بەرزبَُوەَەی لیرەی تُرکی  %٢َاتە

% ٠٣.٥دەدات َ ٌەڵئبَسبن کەمذەکبتەَە، کە لە مبوگی ئببذا گەیطتۆتە 
% َاتە ١ن وی ببوکی وبَەوذی تُرکی دەبێت ڕێژەی ٌەڵئبَسبئەمەش بەپێی پال
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ئەمە  ،سبڵی ڕابردَدا ٠١ٌێىذە زیبترە، ئەمەش بەرزتریه ژمبرەیە لە  سێ
ٌەرچەوذە رێژەی سَُد زۆر  ٌێىەراوە، کێطەی گەَرەی ئببُریىبسبن َ َەبەر

% بەاڵم دەبێت زیبتر بەرزی بکبتەَە، چُوکە ٠٣.٣١بەرزە کە لە 
ىەرەکبن داَای دەکەن َ کەسیص وبتُاویت کۆوتڕۆڵی ببزاڕ بکبت، ئەگەر ٌێ     َەبەر
 بن پێیُابێت ئەَە بەٌەڵەدا چَُە. غئەردۆ

ٌەرچەوذە ببوکی وبَەوذی بڕیبری دەرکرد کە ڕێژەی سَُی ببوکی بەرزکردەَە 
% ئەمە ٌەوگبَیکی ببش بَُ، ٌەر دَای ئەَە بڕیبريذا کبرکردن لە ٢٠.١بۆ 

وذا بُەستێىیت، بۆ ئەَەی ٌەڵئبَسبن دابەزێت، ئەمەش ٌەمَُ پڕۆژە تبزەکب
کبریکی ببش دەبێت بۆ بەرزبَُوەَەی لیرەی تُرکی ٌەرچەوذە بۆ مبَەیەک 
ببزاڕ تَُضی پُکبوەَە دەکبت َ دەبێتە ٌۆی مبیەپُچبُوی کۆمپبویبکبوی 

 بیىبسبزی َ ببزرگبوی بچُک َ کۆمپبویب تبزە درَستبَُەکبن.
ضەَ ڕێژەی سَُ  یەکٌەوگبَی وبَە کە قەرزکردن بۆ  ٌەرچەوذە تُرکیب کۆمەڵی

ئەمەش رێگەی گرت  Over Night Borrowing Rateَاتە   %٠٥.٥١طتۆتە یگە
بکرێت، َاتە بفرۆضرێت، بۆیە لیرەی تُرکی  SHORTلەَەی کەلیرەی تُرکی 

% ٢١ئەگەر بتەَێت قەرز بکەیت بەلیرە، دایبەزاوذ بۆ  .زیبتر داوەبەزی
ت ێت زۆر پبرە قەرز بکەیت َ دەبێتە ٌۆی ئەَەی وەتُاوبەئەمەش وبتُاوی

ت، چُوکە فرۆضتىی لیرەی زیبتر ێقەرزی زۆر بکەیت بۆ ئەَەی لیرە بفرۆض
 دەبێتە ٌۆی دابەزیىی زیبتری لیرە.

یەکێكی تر لە بڕیبرەکبوی تُرکیب کە ئەردَغبن دەریکردَ بڕیبریذا زۆربەی 
ك ێرۆ َ دۆالرۆکرێت وەک بە یمبمەڵەکبن َ گرێبەستەکبن بە لیرەی تُرکی ب

ڕۆژی داوبَە بۆ جێبەجیکردوی بڕیبرەکە ئەمەش َادەکبت ڕێگربێت  ٢٠مبَەی 
لەزیبتر دابەزیىی بەٌبی لیرەی تُرکی َ یبرمەتی ئەَە دەدات خُاست لەسەر 
پبرەی وبَخۆی ََاڵت بەرزتربێتەَە. ببوکەکبوی تُرکیب لە وبَەڕاستی مبوگی 

ە بە کڕێىی ئبڵتُن بۆ ئەَەی سەرمبیەی حُزەیراوەَە دەستیبن کردەَ
ببوکیەکەیبن بەلیرە وەبێت تبزیبتر دابەزێت َ زیبوی گەَرە بکەن، ئەَەی 

 % سەرمبیەکەی سپبردە ٠٠سەیرە لەتُرکیبدا  َەک ٌەمَُ ببوکێک دەبێت لە 
Deposit لە  بکبت لەببوکی وبَەوذیی  تُرکی دا ئەمە َەک یبسبیەک َایە کە

دا ببوکی وبَەوذی لە بٍبن پەیڕەَ دەكرێت، بەاڵم لەتُرکیزۆربەی ََاڵتبوی جی
% سپبردە دەتُاویت ئبڵتُن َەربگرێت. یەكێک لە رێگبکبوی تر کە ٠٠جیبتی لە 

 تُرکیب گرتُیەتیً بەر بۆ بەرزکردوەَەی بەٌبی لیرە ئەَەیە کەببج خستىە سەر
سبڵ، ک یە%  ئەگەر دۆالر پبضەکەَت بکەیت لە ببوکذا بۆ مبَەی ٠٠بە ڕێژەی 
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% وبخرێتە ٠٠بەاڵم ئەگەر لیرەی تُرکی پبضەکەَت بکەیت ئەَە بڕی ببجی 
سەر لیرەی تُرکی ئەمەش خُاست لەسەر لیرەی تُرکی زیبد دەکبت َ دەبێتە 

ستبدا چەوذ بڕیبڕێکی داَەَ ێٌۆی بەرزبَُوەَەی پبرەی وبَخۆ. تُرکیب لە ئ
زۆریبن ٌەیە کە ئەَ  چەوذ ڕێُضُێىێکی گرتُەتەبەر بۆ ئەَ ببوکبوەی قەرزێکی

َاتە  Bad Loanکی ئبسبن ویە پێیبن دەَترێت ێقەرزاوە َەرگرتىەَەیبن کبر
قەرزی خراپ بەٌۆی داضکبوی بەٌبی لیرەی تُرکی َ بەرزبَُوەَەی ڕێژەی 

حکُمەتی تُرکیب یبرمەتی  % لەم کبتەدا ئەگەر ٢٠.١.سَُی ببوکی لە 
ۆوۆمی" تُرکی بەرەَ دَاَە دێت، ببوکەکبوی تُرکیب وەدات رۆژ بەڕۆژ "مبکرۆ ئیک

ىەر، چُوکە ئەگەر ئەَ قەرزاوە چبرەسەر وەکرێت ێٌ ئەمەش گروگە بۆ َەبەر
 گەضە لەََاڵتذا ڕََوبدات. 

بکبت َاتە دەستگرته بەسەر ٌەمَُ  Capital Controlتُرکیب دەتُاوێت  .٢
سەرمبیەی تُرکیب بەَمەرجەی دەستبەرداری قەرزە بیبویەکبن بێت، ئەمە بە 

لەَاوەیە  PUAL KRUGMANُوی زاوبی ئببُریىبسی براَەی خەاڵتی وۆبڵ بۆچ
بن َا بکبت بۆ ئەَەی دەستبەرداری ٌەرچی قەرزی بیبوی سەر غئەردۆ

 ََاڵتەکەیەتی َ دەبێت بە چبرەسەرکردوی قەیراوە داراییەکەی.
 Internationalتُرکیب دەبێت داَای یبرمەرتی لە سىذَقی دراَی وێُدەَڵەتی  .٢

Monetary Fund  بکبت بۆ ئەَەی قەرزَ بەروبمەیەکی چبکسبزی ببضی بۆ
ُدەَڵەتی َ ڕاَێژکبرەکبوی دەبێتە ێقی دراَی و دابىێت. بەاڵم ٌێىبوی سىذَ

ک کە کۆتبی بە سیبسەتی وبَخۆی ئببُری بٍێىێت، ئەمەش دەبێتە ەدیفبکۆتەی
دەبێت ڕێسبکبوی  .بنغٌۆی گۆڕێىی رێسب کۆمەاڵیەتی َ ئببُریەکبوی ئەردۆ

سىذَقەکە جێیبگرێتەَە کە پببەوذە بە چەوذیه ملیبر دۆالر قەرزەَە. ٌەر 
ملیبر دۆالری َەبەرٌیىبوی کرد بە کڕیىی  ٠١چەوذە حکُمەتی قەتەر بە بڕی 

لیرەی تُرکی َ بۆوذی تُرکی بەس ئەَبڕە پبرەیە زۆر کەمە بۆ ئەَەی 
 زبێتەَە.چبرەسەری قەیراوی دارایی تُرکیبی پێبکرێت َ لیرەی تُرکی پێبەر

َەزیری دارایی َ خەزێىەی حكُمەت دەبێت پطتیُاوی ببوکەکبوی بکبت َ  .٠
پالوێک دابىێت بۆ چبَدێریکردوی ببوکەکبن تب چ ڕادەیەک تەوذرَسته، 
مەبەست بَُوی سەرمبیەی پێُیست لە وبَ ببوکەکبن بۆ قەرزدان بە بە 

ە ببزرگبوەکبن َ دەبێت دڵىیبیی بذرێت بە ببوکەکبن لە ببرەی قەرز
قەرزاوەی کە ٌیچ چبرەسەرێکی ویە دەبێت تەحُیل بکرێت  خراپەکبوەَە، ئەَ 

َ  ٢٠٢٠-٢٠٠٥بۆ حکُمەت، ٌەرچەوذە َەزیری دارایی پالوێکی داوبَە بۆ سبڵی 
َەبەرٌێىەرەکبن ڕەخىەی تُوذیبن لە پالوەکە گرت، کە وەببسی سەربەخۆیی 
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کەرتی دراَە  قەرزە خراپەکبن بێ پالوی بۆ وە ببوکی وبَەوذی کردََەَ
چُوکە لیرەی تُرکی  Foreign Exchangeبیبویەکبن بۆ لیرەی تُرکی 

خراپتریه دراَە دَای پێزۆی ئەرجەوتیىی کە زۆرتریه دابەزیىی بەخۆیەَە 
بیىیُە. بێ پالوی پبکردوەَەی ببالوسێکی پبکی ببوکەکبن بۆ ئەَەی 

 َەبەرٌێىەرەکبن دڵىیب به لە سێکتەری ببوکی تُرکیب. 
  

 وکانی تٌرکیا چی دەبێتزیان

ئەگەر تُرکیب  گُێ بە ئبمۆژگبری ئببُریىبسبن وەدات ئەَا کۆمەڵێ کێطەی بۆ درَست 
دەبێت، چُوکە کێطەی قەرز دەبێتە ٌۆی کەمبُوەَەی سەرمبیەی دەرەکی َ کەَتىی 

بێت، ئەمەش دەبێتە دە بەٌبی لیرەی تُرکی َ تەقیىەَەی ٌەڵئبَسبن بەردەَام
لەَ ر ببوکە گەَرەکبن َ مبیەپُچبُوی کۆمپبویب گروگەکبن. ٌەرەضەی گەَرە لەسە

 ؛چبَەرَان دەکرێتکێطەی َەک ئەمبوەی خُارەَە کبتەضذا 
 

 کۆمەڵێ کۆمپبویبی زۆر مبیە پُچ دەبه َ دەبىە ٌۆی لەدەستذاوی کبری زۆر. .٠
ببوکەکبن دەکەَوە ژێر فطبرێکی زۆری دۆالرەَە، چُوکە قەرزکبویبن بە دۆالر  .٢

ئەمەریکی  ەبەرزبُوەَەی ٌەر ڕێژەیەکی سَُ کە ببوکی یەدەگیَەرگرتُە َ ب
 تەَە. بەرزی دەکب

ڕَداوی ٌەڵئبَسبوێکی زۆر، بەمەش ببرگراویەکی زۆر درَست دەکبت بەتبیبەتی  .٢
کە تُرکیب وەَت َ گبز لەدەرەَەی ََاڵت ٌبَردە دەکبت، بۆ ومُوە کۆمپبویبی 

ذا لە مبوگی ئبب تەکە،دەَڵەتی تُرکیب کە خبَەوی بۆری گبزە بۆ وبَ ََاڵ
لە  ُوەَەی کەسەرببری ئەَ بەرزب % ورخی گبزی بەرز کردۆتەَە،٠٠بەرێژەی 

مبوگی پێطَُدا کردَیەتی، ئەم ٌەڵئبَسبوەش دەبێتە ٌۆی ئەَەی کُرتٍێىبوی 
بُدجە زۆر گەَرە بکبت، َاتە ئەگەر چبرەسەر وەکرێت ئببُری تُرکیب بەرەَ 

 پُکبوەَەی زیبتر دەڕَات.
بەمەش ڕێژەی بێکبری زیبتر دەبێت  ،اوی ٌەلی کبری زۆر لە تُرکیبلەدەستذ .٠

ملیۆن کەسەَە   ٤٠.٥٠٢.٤٣٠دا ٢٠٠٤ٌەرچەوذە ژمبرەی داویطتُاوی تُرکیب لە 
%  بۆیە ئەگەر بەپێی یبسبی کبر ٌەلی کبر دەبێت ٢.٠ڕێژەی لە دایک بَُن 

 ملیۆن ٌەلی کبر درَست بکبت. ٠.٣٢٢.٠٠٠تُرکیب 
ایە ئبیب قەرزی ََاڵت بەپبرەی بیبویە یبن پبرەی وبَخۆیە. طەی قەرز لەَەدێک .١

ئەگەر قەرزەکە بەپبرەی بیبوی بَُ َەک تُرکیب کە بەدۆالری ئەمریکیە، 
کێطەکە ئەَەیە کە دۆالر بەرز دەبێتەَە بەراَرد بە پبرەی وبَخۆ وبتُاویت ئەَ 
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ری ئەَە بۆ ئەَەی قەرزەکە بذەیتەَە، لە بەرئەَە وبچب ،پبرەیە بەدەستبٍێىێت
دەبیت پبرەی تبزە چبپ بکەیت، بەمەش پبرەی ََاڵتەکەت لەبەٌبکەی کەم 

 ویە. یەدەگیدەبێتەَە. چُوکە زۆر ََاڵت پبرەی 
چەوذە لە ئێستبدا گەضەی ئببُری ٌەر  چبَەرێذەکرێت پُکبوەَەی زۆر ڕََبذات، .٢

% ئەمەش گەضەیەکی خراپ ویە، ئبمبژەکبن ١.٢تُرکیب خبَ بۆتەَە بۆ 
سەرەتبی  َن کە خبَ بَُوەَەکە کۆتبیی دێت لە کۆتبیی ئەمسبڵ ََادەردەکە

دا، ََاڵت بەرەَ پُکبوەَەی ئببُری دەچێت َ ئەمەش َاتە  ٢٠٠٥سبڵی 
داخستىی کۆمپبویبکبوی کەرتی تبیبەت، زۆر بَُوی بێکبری زیبتر َ درَست 

تە َ بێکبری زیبتر لە وبَ تُرکیب دەبێکێطەی زیبتر بۆ ببوکەکبوی تُرکیببَُوی 
ٌۆی زیبدبَُوی تبَان َ زیبدبَُوی ٌەڵُەضبوی خێزان َ تێکذاوی ضیرازەی 
کۆمەڵگبَ ببرَدۆخی خەڵكی تُرکیب، ڕۆژ بەڕۆژ بەرەَخراپی دەرَات، َاتە 
ٌەڵكطبوی تێچُی ژیبوی ڕۆژاوەیبن. لە کۆتبیذا ئەگەر حکُمەت داَای یبرمەتی 

بەضێُیەکی تەَاَ یبن وەیکبت لەٌەردََ حبڵەتذا دەبێت  ،لە سىذَقکە بکبت
ٌەرچی پبڵپطتی داراییە بیُەستێىێت َ ببجەکبن بەرز بکبتەَەَ سیبسەتی سك 

قبزاوجی ببوکبکبن بپبرێزیت بۆ ئەَەی  ٌەڵگُضێه پیبدە ببکبت َ بڕێكی زۆری 
 ببوکەکبن بتُاوه قەرزە دەرەکیەکبویبن بذەوەَە. 
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   دەرئونجام

 (ئەمریکب َ چیهجیٍبن )ێزەکەی دََ گەَرە زلٍ وێُانبەٌۆی ضەڕی ببزرگبوی  
َ فەوزَێال لەالیەکی  ەکبوی ئەمریکب لەسەر ئێرانیسزا ئببُریبەردەَامبُوی  ،لەالیەک

زیبتر  َ بەرٌەمی وەَت َ کەمبُوەَەی دابەزیهٌۆکبر دەبه بۆ زیبتر  ،دیکە
گەضەی ئببُری جیٍبن بەگطتی  . بەم ضێُەیەشورخی وەَت لە جیٍبوذا ُوەَەیبەرزب
  .بەردەکەَێت یزیبوی گەَرە بەتبیبەتی جیٍبنی طتُەیتبزە پێگە َاڵتبوی ییئببُر

اڵتێکی تُرکیب َ ٌبَکبت .دابەزیُەزۆر  دراَەکەیتُرکیب کە بەٌبی  لەَ وێُاوەضذا
 ئەَ َاڵتەئببُری زیبن بەگەضەی  بەرزبُوەَەی ورخی وەَت، ٌبَردەکەری وەَتە

بەمەش ببوکی ، زیبتر دەبێت َاڵتذالەوبَخۆی َسبن ئبٌەڵ قەببرەی ،تێدەگەیەو
ئەمەش دەبێتە ٌۆی کەمی  ،وبَەوذی تُرکی دەبێت ڕێژەی سَُدی ببوکی بەرزبکبتەَە

 .زیبتر ێکبریەکبن َ لەدەستذاوی  کبرَ  درَستبَُوی بیقبزاوجی کۆمپبویب تُرکی

ٌیچ  ئەَەی  ئەمریکب ێبەب  ،ی ئبزادکرد(ئەوذرۆ براوسه)ٌەرچەوذە تُرکیب  قەضە  
ی ئەمەش  کبرێکی ببضە  چُوکە بەرەوگبربَُوەَە ،ێتبکرد ذالەگەڵ رێکەَتىێکی

 ،ی تُرکیب بَُ لەمبَەی رابردَداگەَرەتریه ٌەڵە لەگەڵ ئەمریکبتُرکیبَ ملمالوێ 
بۆیە  ،بەٌبی دراَەکەیذایەزەکەی لە ێبەڵکُ ٌ ،ذا ویەیئەمریکب ٌێزەکەی لە سُپبکە

ئببُری ئەمریکب بەروگبری ُاوه ئەستەمە َاڵتبن بتێت بە ضەڕی ئببُری  بکبتێک دە
ٌەوگبَی دَەمی تُرکیب لەم ببرەَە خۆی ببیىێتەَە  پێُیستەببىەَە، لەکبتی ئێستبدا 

ئەَ  زاوبیەی وبسبَ  ئەَ فەرمبوبەرە تُرکیبوەی کە  لە سەفبرەتی  ئبزادکردوی لە
بۆ ئەمەش َەک ئبمبژەیەک بۆ خُاستی ئبسبیکردوەَەی  ،ئەمریکب کبریبن دەکرد

ە یت سَُد لە ئببُریێبتُاوتب َەک رابردَ تُرکیب  وێُاویبن،ذیەکبوی پەیُەو
زیبتری زیبوی ئببُری  ، بە پێچەَاوەضەَە تُرکیبَەەزەکەی ئەمریکب َەربگرێتێبەٌ

 . بەردەکەَێت

ببضکردوی بۆ لەالیەکی دیکەَە پێُیستە تُرکیب لەسەر ئبستی وبَخۆ کبر بکبت  
َ ئبزادی سیبسی َ ئبزادکردوی چبالکبن َ  َاویمبفی مرۆڤ َ  ئبزادی ڕۆژوبمە  رەَضی

 لەگەڵ سزادراَاوی سیبسی َگەراوذوەَەی فەرمبوبەراوی سزادراَ بۆ سەر کبرەکبویبن،
 بەمەبەستی ئبسبیکردوەَەی، ٌەمَُ ئەمبوەش ڕََسیبلە  ریزیبتبُوەَەی وە وزیک
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ەرزی  بەضێکی  گروگی  ق چُوکە، تی ئەَرَپبێیەكتُرکیب لەگەڵ ەکبوی یپەیُەوذی
لەئەوجبمی ٌەوگبَ وەوبن بەم  کەی یەکێتی ئەَرَپبیە،سەرچبَەببوکبکبوی تُرکیب 

مبویەتی یٌبَپەئبراستبوە، تُرکیب زیبتر لە َاڵتبوی یەکێتی ئەَرَپبَ َاڵتبوی وێُ 
ئببُری دَردەکەَێتەَە، سەرئەوجبم خراپ بُوی ئەم پەیُەوذیبوە بە زیبن بۆ )وبتۆ( 

 .ضکێتەَەتُرکیب دە

لەسەر ئبستی وبَخۆ َ  تُرکیب  ئێستبی گەری بەردەَامبُوی سیبسەتی ە لە ئەکەَات 
چبرەسەری  بۆئبسۆیەکی ڕَن ٌۆکبر دەبه بۆ وەبُوی   پەیُەوذییە دەرەکیەکبوی،

 قەیراوی دارایی َ کێطە ئببُرییەکبوی ئەَ َاڵتە لەکبتی ئێستبدا. 
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