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 تأثير األزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي التركي
 9118 -0891للفترة 

 
 الدكتور مثنى عبدالرزاق الدباغ

 مدرس، قسم االقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل
 

  3102/ 8/9تاريخ قبول النشر              5/5/3102 تاريخ استالم البحث
 مستخلص البحث

 المتمثلهة التقليديهة المصهرفية األعمهال مه  مصهار ال انتقهال الماليهة قاألسهوا شهدد 
 القطهاع يشهكلو فهي اقتصهاديا  الهدول   شهموا أكثهر دور لعه  إلهى واإلقهرا  الودائه  بقبول

 معظههم وتنفهه    ااقتصههاد ديناميكيههة فههي التركههي المههالي النظههام مهه  كبيههرا جههز ا المصههرفي
دراسهة  لهىإويدهد  البحهث   مصهار لا قبهل مه  المهال رأس سهواقأل واألنشهطة المعامال 

القطههاع المصههرفي التركههي ومعرفههة ارتباطهه  بااقتصههاد التركههي ومههدل تههأثر  باألزمههة الماليههة 
واألزمهها  الماليههة المحليههة والتههي حههدث  لالقتصههاد التركههي بعههد عههام  9119العالميههة عههام 

 حيث تم تطبيق سياسة اانفتاح ااقتصادي والتثبي  الديكلي  0891
، إا 9110و 0991رفي باألزمها  الماليهة المحليهة لعهامي وبالرغم م  تأثر القطهاع المصه

أ  الخطههوا  الديكليههة واإلجههرا ا  القانونيههة التههي اتخهه تدا الحكومههة التركيههة إلصههالح النظههام 
انتعاش تركيا اقتصاديًا في العقهد المايهي واه ا  إلىآد   9110المالي والمصرفي  بعد أزمة 

مه  انخفها  للتيهخم والبطالهة وزيهادة معهدا  مها أظدهر  المرشهرا  ااقتصهادية المختلفهة 
أثهر  جزئيها علهى ااقتصهاد  3118النمو ااقتصادي، إا أ  األزمة ااقتصادية العالميهة عهام 

  م  أثاراا السلبية علي   9118التركي  واستطاع التخلص بعد عام 
 المقدمة

 تحويلهةا، و القيمةة خةز  أسةاس علةى قامة  قديمةة مهنة المصرفية الصناعة
 يةزال ام تقليديا، و فنظريا عليه، السني  مئا  مرور رغم المفهوم هذا يتغير لمو 

 الةةوين  االقتصةةاد تزويةةد علةةى يرتكةةز مصةةرف  جهةةاز ألي الةةرئيس الةةدور
 فةة  ملموسةةة اسةةتثمارا  إلةةى وتحويلهةةا المةةدخرا  لتجميةة  فعالةةة بميكانيكيةةة

 .والخدما  التحتية البنية و األبنية و المعدا  و اآلال 
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 تةدخل وبةدأ  ،األجةل اليويةل اإلقةرا  مجةال فة  مصةار ال توسةع  لقةد
 كمةا .الجديةدة الشةركا  فة  المؤسسةي  قةوائم تصةدرو  رالمباشة االسةتثمار سةو 
 المشةرو  جةدو  علةى القةائم المشةاري  تمويةل مجةال فة  بالةدخول البنةو  قامة 

 ناصةرع تةوافر عة  عوضةا ي الةد لخدمةة كافيةة نقديةة تةدفقا  توليةد علةى قدرتهو 
 .المتوفرة والضمانا  المقتر  على القائمة التقليدية اإلقرا 

 التقليديةة المصرفية األعمال م  مصار ال انتقال المالية األسوا  شهد و 

 علةى يقةوم شةموال أكثةر دورممارسةة  إلةى واإلقةرا  الودائة  بقبةول المتمثلةة

 وفيرتةو  ثماراالسةت مصةار  بةدور والقيةام الماليةة األورا  فة  التةداول إمكانيةة

 تقبل البنو  بدأ  كما .لآلخري  الئتمانيةا المراكز عزيزوت االحتيايية السيولة

 السياسةةا  إنجةةا  تجةةا  مسةةؤوليتها وتتحمةةل االجتماعيةةة المسةةؤولية بفكةةرة
 وخلة  االقتصةادي النمةو قضةايا إعيةا  إلةى فبةادر  الحكوميةة، االقتصةادية

 .التمويلية قراراتها اتخاذ عند النقدي االستقرار على والمحافظة العمل فرص
 مثيةرة ظةاهرة التسةعينا  خالل النامية الدول ف  المالية األزما  تكرار شكل

 وخييةرة، حةادة كان  السلبية أثارها أ  إلى ذل  أسباب وترج  واالهتمام، للقل 

 هةذ  انتشةار فضةال  عة  المعنيةة، للدول والسياس  االقتصادي االستقرار هدد 

 لالنفتا  كنتيجة ومتقدمة نامية أخر  دوال لتشمل المالية األزما  وعدو  اآلثار

 العالميةة المنظمةة فة  والنةدماجها الةدول هةذ  تشةهد  الةذي  والمةال  االقتصادي

 9111 -9191  الفتةرة خةالل أنه إلى الدول  النقد صندو  تقارير وتشير للتجارة،
 واضيرابا  مالية ألزما  الصندو  ف  األعضا  الدول ثلث  م  أكثر تعر 

 .عالميا وتالحق  تكرر  األزما  تل  وتيرة أ  كما حادة،  مصرفية
 فةةةة  التركةةةة  المةةةةال  النظةةةةام مةةةة  كبيةةةةرا جةةةةز ا المصةةةةرف  القيةةةةا  يشةةةةكلو 

 المةةال رأس سةةوا أل واألنشةةية المعةةامال  معظةةم وتنفةةذ .االقتصةةاد ديناميكيةةة
 معينةة صةناعة لتمويةل الدولةة مصةار لا معظةم وأنشةئ  .مصةار لا قبةل م 
 عمومةةةةا الخاصةةةة المصةةةار  لولكةةة التركةةة (، الزراعةةة  )البنةةة  ةالزراعةةة مثةةةل

 توسةةي  تةةمو   والحيةةازا . الكبيةةرة الصةةناعية المجموعةةا  مةة  وثيقةةة ارتبايةةا 
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 االسةةتقرار أجةةل مةة  الماليةةة المؤسسةةا  بهةةا المحييةةة والقواعةةد اللةةوائ  نيةةا 
 لالقتصةةاد التركةة  االقتصةةاد وتكامةةل العولمةةة احتياجةةا  عةة  فضةةال المةةال ،

 الم .الع
 

  مشكلة البحث
 عصةف  حقيقيةة ماليةة أزمةة الةراه  الوقة  فة  العةالم  االقتصةاد يواجةه

 سنة ف  بوادرها بدأ  حيث سوا ، حد على والنامية المتقدمة الدول باقتصاديا 
 القائم األمريك  النظام هشاشة ع  كشف  وقد، 1119 سنة أكثر وبرز  1112

 انهيةار إلةى أد  نقديةة سيولة أزمة ف  هرهامظا تمثل  براليةيالل الرأسمالية على

عال  المصار  م  العديد نتها ا   إفالسها، وا   وانخفةا  األسةهم أسعار بتدن  وا 

 الةدول اقتصةاديا  ليشةمل امتد وتأثيرها منها، العديد وانهيار البورصة  مؤشرا 
 علةى متفةاو  وأثرهةا العالميةة المنظومةة مة  كجةز  التركة  واالقتصةاد الناميةة

 .العالم  االقتصاد ف  واالندماج التشاب  حالة حسب
 

 اد  البحث
دراسةةةةة القيةةةةا  المصةةةةرف  التركةةةة  ومعرفةةةةة ارتبايةةةةه  إلةةةةىيهةةةةد  البحةةةةث 

واألزمةةا   1119باالقتصةاد التركة  ومةةد  تةأثر  باألزمةةة الماليةة العالميةةة عةام 
حيةةةث تةةةم  9191الماليةةةة المحليةةةة والتةةة  حةةةدث  لالقتصةةةاد التركةةة  بعةةةد عةةةام 

 اسة االنفتا  االقتصادي والتثبي  الهيكل .تيبي  سي
 

 فريية البحث
زمة المالية العالمية واألزمةا  المحليةة علةى أدا  االقتصةاد وجود تأثير لأل

التركةةة  وخاصةةةة الجهةةةاز المصةةةرف  التركةةة  الةةةذي يعتبةةةر المحةةةر  األساسةةة  
 لالستثمارا  ف  تركيا خالل فترة الدراسة.

 
 أسلو  البحث



 

 
 
 

 [010] (33) 01دراسا  إقليمية                                                       مركز الدراسا  اإلقليمية            

سلوب العلمة  الكمة  التحليلة  القةائم علةى اسةتخدام اعتمد البحث على األ
حصةةائيا  الحكومةةة  مةةا هةةو متةةوفر مةة  بيانةةا  إلحصةةائيا  البنةة  الةةدول  وا 
التركيةةةةةة، وباسةةةةةتخدام يريقةةةةةة المربعةةةةةا  الصةةةةةغر  االعتياديةةةةةة ضةةةةةم  حزمةةةةةة 

 ( 1119 -9191باستخدام السالسل الزمنية للمدة ) Minitab)برامج)
 

 األزما  المالية 
الماليةةة وفقةةا لنظريةةة المعلومةةا  الناقصةةة بأنهةةا تةةدهور فةة   زمةةةاألتعةةر  
الماليةةة نتيجةةة لزيةةادة مشةةاكل االختبةةارا  المضةةادة ومشةةاكل الخيةةر  األسةةوا 
تكةةو  صةةنادي   أ  إلةةىالماليةةة يةةؤدي  األسةةوا ، هةةذا التةةدهور فةة  األخالقةة 

ا. اإلمكانيةةا  األكثةةر انتاجةة إلةةىاالسةةتثمار غيةةر مةةؤثرة فةة  تحويةةل االسةةتثمار 
الماليةة  األسةوا  أدا عةدم ميابقةة  أنهةاالماليةة علةى  األزمةةلذا يمك  تعرية  

 (.Sakar,2009,121االقتصادية) لنتائج الوظائ  المؤثرة ف  النشايا 
األزمة المالية الحقيقية واألزمةة الماليةة غيةر الحقيقيةة،  بي  Schwartzيميز

لثةةةةروة عةةةة  يريةةةة  خسةةةةارة ا إلةةةةىحيةةةةث تةةةةؤدي األزمةةةةة الماليةةةةة غيةةةةر الحقيقيةةةةة 
  خسارة الثةروة أب  Schwartzمؤكدة، ويظهرالغير  ية المتفائلةالتوقعا  األول

بالةةذعر المةةال  واإلجةةرا ا   Schwartz ال تعنةة  األزمةةة الماليةةة، كمةةا ال يأخةةذ
علةةى الماليةةة للمصةةار  بةةدو  حةةاال  االنخفةةا  فةة  العةةر  النقةةدي كأزمةةة 

أسةةةعار الثةةةروة وزيةةةادة عةةةدد  تراجةةة  مفةةةري فةةة  إلةةةىنةةةه قةةةد يةةةؤدي أالةةةرغم مةةة  
 (.Sakar,2009,121) المفلسي 

حةال  ةفعلةى أية م  الصعوبة تحديد معنى األزمة ومتيابقتها م  االقتصةاد.
أزمةةةة -أزمةةةة عملةةةة ب -هنالةةة  جةةةدال بةةةأ  هنةةةا  أربعةةةة أنةةةوا  مةةة  األزمةةةا   أ

أزمةةةةة ديةةةة  خارجيةةةةة. أزمةةةةة العملةةةةة هةةةة   -أزمةةةةة ماليةةةةة شةةةةاملة د -مصةةةةرفية ج
ة التبادليةةةةة للعملةةةةة او النقصةةةةا  الكبيةةةةر فةةةة  احتياييةةةةا  النقةةةةد انخفةةةةا  القيمةةةة
 منظم مما يتر  ذل  النقصا  زيادة كبيرة ف  أسعار الفائدة.الاألجنب  غير 
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أمةةا األزمةةة المصةةرفية فتحةةدث بانهيةةار المصةةار  الفعلةة  أو المحتمةةل ممةةا 
يحصةةةل عةةةةدم قةةةةدرة المصةةةةار  علةةةةى إيفةةةا  التزاماتهةةةةا أو قةةةةد تجبةةةةر الحكومةةةةة 

خل لتفةةةةادي حةةةاال  االنهيةةةةار للمصةةةار . واألزمةةةةة الماليةةةة الشةةةةاملة هةةةة  للتةةةد
تدهور مال  شةامل يظهةر نتائجةه السةلبية علةى االقتصةاد الحقيقة  مة  خةالل 

 إعاقة التوظ  الفعال لألسوا  المالية.
أزمة الدي  الخارجية تحدث عنةدما اليمكة  دفة  الةديو  الخارجيةة المترتبةة 

و الحكومة. وبالتال  كل أنوا  األزما  ألخاص على الدولة م  قبل القيا  ا
خلل ف  التواز  االقتصةادي وتقلبةا   إلىالمالية تمتل  ميزا  مشتركة تؤدي 

-122 مهمةةةة تحةةةةدث فةةةة  أسةةةةعار األصةةةول )او سةةةةعر الصةةةةر  األجنبةةةة ( )
Sakar,2009,121 )  

اليةةةر  التقليديةةةة فةةة   فضةةةال  عةةة هنالةةة  يةةةر  إبداعيةةةة لتوضةةةي  األزمةةةة 
الماليةة فة  االقتصةاد  األزمةةلتحليةل  اإلبداعيةةاليريقةة  إلةىيبقةا  االقتصاد. و 

الرأسمال  تر  هنال  عدم استقرار مال  كنتيجة يبيعية، ويبقا  لهذ  اليريقة 
والماليةةةةة فةةةة  االقتصةةةةاد الرأسةةةةمال  هةةةة  مصةةةةدر لعةةةةدم  األنفةةةةا   عالقةةةةة إفةةةة

ت  نتيجةةة االسةةتقرار ثةةم تكةةو  عامةةل لزيةةادة عةةدم االسةةتقرار، تةةراكم الةةديو  يةةأ
بالةةةةدي  وهشاشةةةةة ماليةةةةة فةةةة  القيةةةةا  المصةةةةرف ، هةةةةذ  المفةةةةاهيم هةةةة   لإلفةةةةراي
زمةةةة هةةة  لأل األساسةةةية األسةةةبابمةةة   إ فةةة  هةةةذ  اليةةةر .  أساسةةةيةعناصةةةر 

سةةةةرعة وتزايةةةةد االعتمةةةةادا  المصةةةةرفية وتةةةةراكم الةةةةديو  فةةةة  القياعةةةةا  الغيةةةةر 
  النمةو مالية مستندة على سلو  السو  خالل فترا  مة  التفةاؤل المفةري فةال

االئتمةةةةا  للمصةةةةار  وهشاشةةةةة النظةةةةام  أخيةةةةاراالقتصةةةةادي، ممةةةةا يزيةةةةد مةةةة  
فة  التفةاؤل لمسةتخدم  السةو  فة   إفةرايهو وجةود  أخر المصرف ، وبكلمة 

 ازدهار االئتما . إمكانية
االقتصةةادي، يمكةة  مالحظةةة بعةة   األدبقبةةل تحليةةل األزمةةة الماليةةة فةة  

خالفةةةا  الماليةةة ومخةةاير الهشاشةةةة المفةةاهيم مثةةل عةةةدم االسةةتقرار المةةال  والم
الماليةةةةة ومخةةةةاير النظةةةةام المةةةةال  المسةةةةتخدمة بشةةةةكل متبةةةةادل. وصةةةةف  هةةةةذ  
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احتمةال التةدهور سةببها هةو التغيةةرا   أوالمفةاهيم عمومةا مثةل خيةر الحةدوث 
الماليةةة، وال يبقةةى  األسةةوا فةة   األصةةولوكميةةا   األسةةعارمتوقعةةة فةة  الغيةةر 

الماليةةة بةةل يغيةة  تأثيرهةةا  األسةةوا لةةى فةة  بعةة  الحةةاال  التةةأثير محةةدودا  ع
فةةة  االقتصةةةاد. ويمكةةة  فةةة  هةةةذا السةةةيا   األخةةةر التةةةدميري علةةةى القياعةةةا  

استخدام هذ  المفةاهيم بةدال  مة  األزمةة الماليةة فة  األدب االقتصةادي، وعلةى 
  مفهةوم األزمةة الماليةة نتيجةة للتةأثير السةلب  للتةدهور فة  األسةوا  إالعموم ف

قل أدا  المؤسسا  المالية المنتشرة ف  االقتصاد ككل، ممةا المالية والذي يعر 
 تةةةدهور أنظمةةةة الةةةدف  والتةةةأثير علةةةى التخصةةةيص الفعةةةال للمةةةوارد إلةةةىيةةةؤدي 

(Sakar,2009,121)  
 

 طبيعة ااقتصاد التركي
وثالثةةي  سةةنة  حكومةةة خةةالل الخمةةساثنةةا  وعشةةرو  توالةة  علةةى الحكةةم 

وعجةةز  م االسةةتقرار االقتصةةاديالماضةةية فةة  تركيةةا، وتميةةز  تلةة  الفتةةرة بعةةد
الفائةةدة  أسةةعاروارتفةةا   األخالقيةةة األخيةةاركبيةةر فةة  القيةةا  العةةام ومشةةاكل 
حةةةاللوتقةةةدير مبةةةالل بةةةه للعملةةةة المحليةةةة  قةةةوي للعملةةةة وعجةةةز فةةة  الحسةةةاب  وا 

ومخاير فة  سةلو   األمدالمال الدول  قصير  رأسالجاري وقل  ف  تدفقا  
ذلةة   أد وتضةةخم دائةةم ومرتفةة ، ممةةا المصةةار  وقلةة  فةة  النمةةو االقتصةةادي 

 متعاقبة ف  القياعا  الحقيقية والمالية ف  تركيا. أزما عدة  إلىكله 
معقةد مة  الصةناعة العصةرية والتجةارة مةة   االقتصةاد التركة  مةزيج  يعتبةر

م  نسبة التوظ ، ووجود نمةو متزايةد وقةوي  %12قيا  زراع  تقليدي لديه 
فةة  الصةةناعة  ف  كمشةةار  رئةةيسنخدور الدولةةة يةة وأصةةب للقيةةا  خةةاص، 

المصةةةرفية والنقةةةل واالتصةةةاال  نتيجةةةة السةةةتمرار برنةةةامج  واألعمةةةال األساسةةةية
 الخصخصة. 

ف  العديد م  السةنوا ،  %6الحقيق  بمعدل  اإلجمال نما الناتج المحل  
بسةةبب  1119و 9111و 9111وكةا  هةذا المعةةدل للنمةو محةدودا فةة  السةنوا  
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 %6وازداد ليصةةةب   1119فةةة  عةةةام  %1ر 1 صةةةب وأاالقتصةةةادية ،  األزمةةةا 
مسةتو  لةه  أدنةىوف   1111. بينما انخف  التضخم ف  عام 1111ف  عام 

المباشةر بشةكل  األجنبة (. وازداد االسةتثمار 9سنة كما ف  الجةدول ) 21منذ 
بليةو  دوالر  991مة   أكثةر أسةهمهحيث بلل قيمةة  األخيرةكبير ف  السنوا  

 . 1111ف  نهاية 
- 1111االقتصةةةاد التركةةة  مكاسةةةب اقتصةةةادية قويةةةة خةةةالل الفتةةةرة وحقةةة  

االقتصادية والقضائية . حيث ارتفة   اإلصالحا نتيجة لمجموعة م   1112
 إلةىمليةار دوالر  211مة   1119 -1111بةي  عةام   اإلجمال الناتج القوم  

، كمةةةةا ازداد نصةةةةيب الفةةةةرد مةةةة  %6ر 9مليةةةةار دوالر وبمعةةةةدل نمةةةةو بلةةةةل  221
دوالر فة   91111 إلةى 1111دوالر عةام  2211مة   اإلجمةال محلة  الناتج ال
مليةةار دوالر  22فةة  حجةةم الصةةادرا  فةة  خمةةس سةةنوا  مةة  وارت ،1119عةةام 
حةد كبيةر المشةكال   إلةى، وتجةاوز  الدولةة 1119مليار دوالر ف  عام  921

الكبيرة مثل العجز  األساسيةالمتعلقة باالختالال   الناتجة ع  االقتصاديا  
 1112فةة  نهايةةة عةةام  %9ر 1 إلةةىلتضةةخم حيةةث انخفضةة  نسةةبة التضةةخم وا

 ,Rodrik, 2012) 1119فةة  عةةام  % 21كةةا   أ بعةةد  1119عةةام  % 91و

44.) 
 
 
 
 
 
 

 (0جدول )
 بع  المؤشرا  االقتصادية التركية
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معدل نمو  السنوات
GDP 

 معدل البطالة
معدل 
 التضخم

 عجز الموازنة سعر الفائدة
\ GDP 

            الدين المحلي
 ) مليون دوالر(

8991 3.1       9.6   7.69   8.18    5.5   1.22 
8999  - 4.3   7.7   1.61   4.71   7.1   9.81 
2888    1.6   5.6     39   8.47   1.7   4.28 
2888  - 7.5   4.1    5.61   6.74    82   9.85 
2882     2.6   3.88   7 .29   4.58   2.88   7.86 
2883     3.5   5.88   4.81   6.37   1.1     87    
2884     4.9   1.88   4.9   2.24   4.5   3.28 
2885     4.1   6.88   7.7   3.28   5.8      28 
2886     9.6   2.88   7.9   6.28   7.8     2.22 
2887     7.4   3.88   4.1   5.22   6.8   4.28 
2881     9.8     88   8.88   9.22    1.8   1.89 
2889  6.0          84     5.6      5.5   1.86 
2888     9.1    9.88   4.6    6.3  
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المشةةاكل الرئيسةةة لالقتصةةاد التركةة  هةة  عجةةز الحسةةاب الجةةاري حيةةث ومةة  

 إلةىانخفضة   1119و 1112فة  عةام   GDPمة   %2تجاوز  هذ  النسةبة 
ذل   ع  فضال  . 1191ف  عام  %6ر 6 إلىوارتفع   1111ف  عام  %1ر2

 إلىف  فترة ما قبل األزمة العالمية، ارتفع   %91مشكلة البيالة الت  بلغ  
مةةة   1199عةةةام  %91 إلةةةىوانخفةةة   1191عةةةام  %91و 1111عةةةام  91%

لةةةةدي  اإلجماليةةةةة للحكومةةةةة مؤشةةةةرا  العمةةةة  فةةةة  االقتصةةةةاد. وارتفعةةةة  أسةةةةهم ا
 فة  عةام %11  كانة  أبعةد  1191ف  عةام  % 11ر 1 إلى  GDPكنسبة م 
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عةةام  %3ر2و 1111عةةام  فةة  %2ر 2 إلةةى، كمةةا ارتفةة  عجةةز الميزانيةةة 1119
 .((Kartal,2012,2018 1119عام  %9ر 9  كا  أبعد  1191

كوسيلة لخف  الةدي  العةام وبلغة  عائةدا   ةاستعان  الدولة بالخصخص
، بينمةةا لةةم 1119و 1111مليةةار دوالر بةةي  عةةام   11الدولةةة مةة  الخصصةةة 
. وقةد 1111مليةار خةالل ييلةة السةنوا  التة  سةبق   9 تتجاوز هذ  العائدا 

 إعةةةادةفةةة   األخةةةر الماليةةةة والضةةةريبية  اإلصةةةالحا سةةةاهم  الخصصةةةة مةةة  
مستويا  مقبولة بل جيدة قياسا بحجم االقتصاد، حيث ارتف   إلىالدي  العام 

 إلةةةى 0111مةةة  النةةةاتج الةةةوين  عةةةام  %01الةةةدي  العةةةام فةةة  سةةةنة واحةةةدة مةةة  
م  الناتج الوين   %21ف  حدود  0110عام  أصب ا بينم 0110عام  01%

وه  نسةبة تقةل عة  السةق  الميلةوب فة  معاهةدة ماستريشة  للوحةدة النقديةة 
مةةةةةةةةةة  النةةةةةةةةةةاتج  %1ر 2، بينمةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةم يتجةةةةةةةةةةاوز عجةةةةةةةةةةز الموازنةةةةةةةةةةة األوربيةةةةةةةةةةة

 (.1111 ،9المحل )العياش،
وقةةد جةةر  تحريةةر مةةوارد الخزينةةة مةة  عةةب  خدمةةة الةةدي  ، فبعةةدما كانةة  

الضةريبية، انخفضة  هةذ   اإليةرادا م   %96م   أكثرفائدة تمتص أعبا  ال
تحسةةي ، والشةة  فةة  ا  خفةة   إلةةىازالةة  بحاجةةة موهةة   %21 إلةةىالنسةةبة 

كبةر للتنميةة. وقةد أالفوائد على الدي  العام ُيمك  الدولةة مة  تخصةيص مةوارد 
حاجةةةا   إلشةةةبا تةةةزام  ذلةةة  مةةة  تحريةةةر مةةةوارد القيةةةا  المصةةةرف  وتوجيههةةةا 

الجذريةةةةة للنظةةةةام  اإلصةةةةالحا  إيةةةةارلخةةةةاص وتوليةةةةد النمةةةةو. وفةةةة  القيةةةةا  ا
الداخليةة  األمةوالقنيةة السةتقياب أالمصرف ، تم تحويل المصار  م  مجةرد 

مصةةار  حقيقيةةة تضةةة   إلةةىالةةدي  الحكةةةوم   أدوا والخارجيةةة وضةةخها فةة  
القيةةةا  الخةةةاص. لقةةةد تزامنةةة   إقةةةرا االدخةةةارا  فةةة  خدمةةةة االقتصةةةاد عبةةةر 

دوليةةةة مالئمةةةة، حيةةةث كانةةة  اسةةةعار الفائةةةدة  أجةةةوا يةةةة مةةة  الترك اإلصةةةالحا 
الثقةة الغربيةة بالنظةام التركةة   أجةوا منخفضةة. وفةة   1112العالميةة قبةل عةام 

المؤسسةةةا  التركيةةةة الخاصةةةة الحصةةةول علةةةى التمويةةةل بشةةةروي سةةةهلة  أمكةةة 
 اإلصةةةال هةةذ  الثقةةةة المتزامنةةة مةة   أد الدوليةةةة، كمةةا  األسةةوا ومالئمةةة مةة  
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 إلةةةةىتةةةةدف  االسةةةةتثمارا  الخارجيةةةةة المباشةةةةرة  إلةةةةىتصةةةةادي الجيةةةةد االق واألدا 
تركيةةةا، وقةةةد ارتفعةةة  هةةةذ  االسةةةتثمارا  مةةة  مسةةةتو  مليةةةار دوالر سةةةنويا  فةةة  

 (.1، 1111  )العياش، 1119مليار عام  11 إلىالثمانينا  والتسعينيا  
كبةر االقتصةاديا  أوأصبح  تركيا ف  المرتبة السادسةة عشةرة فة  ترتيةب 

واثبت  المنتجةا   لألترا تو  العالم ، حيث ازداد  القوة الشرائية على المس
مثةةل مصةةر وروسةةيا وايةةرا  مةة  خةةالل  تركيةةة قةةدرتها علةةى التنةةافس مةة  دولال

جغرافيتها الت  تتوسي القارا  الثالثةة اوربةا واسةيا وافريقيةا، ومة  خةالل قوتهةا 
 االقتصادية الت  تتعم  وتنفت  على العالم.

 
 ي التركي القطاع المصرف

يشةةكل القيةةا  المصةةرف  التركةة  جةةز ا  رئيسةةا  مةة  القيةةا  المةةال ، وتتميةةز 
رأس المةال واسةوا   أسةوا البنو  با  لهةا العديةد مة  النشةايا  فة  كةل مة  

مثةةةل التحريةةةر  9191منةةةذ عةةةام  إصةةةال لةةةد  االقتصةةةاد التركةةة  بةةةرامج  النقةةةد.
سياسةةة  والفشةةةل فةةة  عةةةدم االسةةةتقرار ال أ  إالالمةةةال  واالنفتةةةا  االقتصةةةادي، 

انضةةةباي القيةةةا  المةةةال  والنقةةةدي فةةة  التسةةةعينيا  والتشةةةوها  والضةةةع  فةةة  
. وقةةاد  ازمتةةة  1119و 1111و 9111 أزمةةا القيةةا  المصةةرف  سةةاهم فةةة  

قةةةةةوة فةةةةة  القيةةةةةا  المصةةةةةرف  واالقتصةةةةةاد  أكثةةةةةرتركيةةةةةب  إلةةةةةى  1119و 1111
بةةةةرامج  يقةةةةدموا أ والمشةةةةاكل وحةةةةاولوا  األخيةةةةا  األتةةةةرا  أدر   تةةةةالتركةةةة ، ح

 هيكلية اقتصادية وقواني  وتشريعا  للحد م  هذ  األخيا .
، 9191فةة  فتةةرة مةةا قبةةل  أجنبيةةةلةةم يكةة  فةة  تركيةةا سةةو  اربعةةة مصةةار  

الحكومةة سياسةة التحةرر المةال  فة   بإتبةا الثمانينةا   أثنا ولك  ازداد العدد 
 جنبيةةا. وخةةاللأصةةبح  اليةةوم تقريبةةا خمسةةي  مصةةرفا أوزال، و أعهةةد توركةةو  
لتةةرويج تيةةوير للسةةو  الماليةةة  اإلصةةالحا العديةةد مةة   إجةةرا تلةة  الفتةةرة تةةم 

للعمةل فة  تركيةا وتةم  األجنبيةةحيث تم تحرير سعر الصر  والسما  للبنةو  
مصةةار  جديةةدة للنظةةام المصةةرف ،  وهةةذ  المصةةار  خاضةةعة للبنةة   إضةةافة

لىالمركزي و   ار  )علةى المصة واإلشةرا وكالةة التنظةيم  إلىقوانينه وكذل   ا 
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(BRSA  جةةةل حمايةةة حقةةةو  ومنةةةاف  المةةودعي ، كمةةةا تةةم تأسةةةيس جمعيةةةة أمةة
( لتمثل القيا  المصةرف  فة  تركيةا، ومة  BAT Turkishالمصار  التركية )

  (.,Serin, 2011 4) جل حماية المصال  الخاصة ألعضائهاأ
هيئةة صةن  القةرار   ( هBSRAر  )ى المصاعل واإلشرا التنظيم  وكالة
. وبعةةةد تعيةةةي  أعضةةةا تكةةةو  مةةة  سةةةبعة تمجلةةةس الةةةوزرا ، و  انهةةةعييو  للوكالةةةة
. 1111 آب 30باشةةر  عملياتهةةا اعتبةةارا مةة     الوكالةةةإالمجلةةس، فةة أعضةةا 

تعامةةةل المصةةةار  فةةة  تركيةةةا معاملةةةة الشةةةركا  المشةةةتركة وتخضةةة  للضةةةوابي 
القةةةانو  التجةةةاري التركةةة  ومختلةةة  القةةةواني  الضةةةريبية.  ألحكةةةامالعامةةةة وفقةةةا 

مةة  قبةةل وكالةةة  إلشةةرا   المصةةار  الخاصةةة تخضةة  إ  ، فةةعةةالوة علةةى ذلةة
شةرا تنظةيم  ( BATالتركيةةة ) جمعيةة المصةار تهةد  و  ،العمةل المصةرف  وا 
تمةارس سةليتها   BSRA. فإ ألعضائهاحماية وتعزيز المصال  المهنية  إلى

بشةةةكل مباشةةةر ومسةةةتمر مةةة  حيةةةث االعتبةةةارا  القانونيةةةة والسةةةالمة  اإلشةةةرافية
ذل ، فإ  البيانا  المالية للبنو  تراجة  مة  قبةل مراجعة    فضال  عالمالية. 

الحسةةابا  الخةةارجيي  وفقةةا للمبةةادر المتعةةار  عليهةةا دوليةةا للمحاسةةبة. وكةةذل  
الميالبي  بتقديم  بها،تفحص المصار  م  قبل مراجع  الحسابا  الخاصة 

 . BSRA (120 2009, Sakar,) إلىتقارير رب  سنوية 
 األخر   تركيا لقانو  البنو  وأحكام القواني  تخض  جمي  المصار  ف 

، الةةذ  1291المتصةةلة بالمصةةار . بعةةد التغيةةرا  فةة  قةةانو  المصةةار  رقةةم 
، وكيةل الخزانةة والبنة  المركةزي همةا 9111حزيةرا   12دخل حيز التنفيةذ فة  

علةةى الهيئةةا  الحكوميةةة فةة  القيةةا   واإلشةةرا ال  الرئيسةةيا  للتنظةةيم و المسةةؤ 
( BRSA)  ر االمصةةعلةةى  واإلشةةرا تنظةةيم التشةةكيل وكالةةة تةةم و المصةةرف ، 

داريباستقالل مال   الوكالة ه  الحفاظ على الحقةو  والفوائةد هذ  مهمة و . وا 
م  المودعي  وتهيئة البيئة المناسةبة التة  تعمةل فيهةا المصةار  والمؤسسةا  
الماليةةة مةة  انضةةباي السةةو ، وذلةة  فةة  جةةو صةةح  وكفةةا ة وبصةةورة تنافسةةية 
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يد العالم ، وم  ثم المساهمة ف  تحقي  نمةو اقتصةاد  واسةتقرار على الصع
 . (Sakar, 2009, 119)للبالد األمديويل 

يعمل سابقا تح  سلية  SDIFالمصرفية ودائ  الكا  صندو  تأمي   
وف   BRSAم   إدارةيعمل تح   بدأ BSRAالبن  المركزي ، وم  نشو  

تم  1112عام  األولنو  كا 16 ف  2111وق  الح  م  س  القانو  رقم 
 .BSRA  إدارةع   SDIF إدارةفصل 

نةةوفمبر  تشةةري  الثةةان   9( الةةذي صةةدر فةة  2199قةةانو  البنةةو  الجديةةد )
النظةةةةام المةةةةال ،  إلةةةةىتحقيةةةة  المزيةةةةد مةةةة  القةةةةوة التنافسةةةةية  إلةةةةىيهةةةةد   1112

أدنةى حةد مة  المخةاير التة  قةد تنشةأ  وخفة  تكةالي  التشةغيل  إلىوالتقليل 
وغيرهةةةا مةةة   واألنظمةةةةجةةةل تحقيةةة  التكامةةةل مةةة  التيبيقةةةا  أ  والوسةةةاية مةةة

يريةة  شةةفافية عةة   وأكثةةرضةةما  نظةةام مةةال  أكثةةر نشةةايا و األسةةوا  الماليةةة، 
. اسةتخدم  المعةايير الدوليةة فة  عمليةة األسوا نشايا ف   أكثرتوفير ير  

مةة  االتحةةاد  اإلصةال  وتقريةةر القةانو ، بمةةا فيهةا البرنةةامج الةوين ا هةةذ إعةداد
  OECD وروبةةةة  وتقريةةةةر تركيةةةةا لمنظمةةةةة التعةةةةاو  االقتصةةةةادي والتنميةةةةةاأل

والمبةةةةادر   BISومصةةةةر  التسةةةةويا  الدوليةةةةة  وتوجيهةةةةا  االتحةةةةاد األوروبةةةة 
الشةةةركا  لمنظمةةةة  إدارةلفعاليةةةة الرقابةةةة علةةةى المصةةةار   ومبةةةادر  األساسةةةية

بة   فة  االتحةاد األورو  األعضةا التعاو  االقتصادي والتنميةة  وقةواني  الةدول 
 و BRSAمةة   ةوأحكامةةا هامةةة فةة  قةةواني  بعةة  البلةةدا  والخبةةرة المكتسةةب

SDIF(2 2005, Kibritcioglu, .) 
السةةةةبعينا .  أواخةةةةرشةةةةاملة منةةةةذ  أزمةةةةا وواجةةةةه القيةةةةا  المصةةةةرف  عةةةةدة 

نحةو  أوليةة إصةالحا بتيبية   بدأ ستراتيجية تيوير داخلية اواتخذ  تركيا 
ميةةةزا  المةةةدفوعا  القويةةةة عةةةام  زمةةةأالسةةو  الحةةةرة بشةةةكل تةةةدريج ، ردا  علةةةى 

جةةةل أوالتةةة  كانةةة  مصةةةحوبة بكسةةةاد عميةةة  وتعجيةةةل للتضةةةخم. ومةةة   9191
وتقليةةل القيةةود علةةى الوسةةاية الماليةةة  ر النظةةام المةةال  المحلةة ، تةةم إزالةةةتحريةة

، حيةث فشةل  محةاوال  التحريةر 9191 -9191المحلية والخارجية بي  عةام  
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نتيجةةةة لعةةةدة اسةةةباب منهةةةا  9191 -9191للقيةةةا  المةةةال  المحلةةة  بةةةي  عةةةام  
الفائةةةدة بةةةي  بيةةةو  السمسةةةرة والمصةةةار  وعةةةدم  أسةةةعارالمنافسةةةة القويةةةة فةةة  

تيبيةةة  التعليمةةةا  الخاصةةةة بتقويةةةة المبةةةادر القانونيةةةة للقيةةةا  المصةةةرف  فةةة  
عمليةةةةةةة التحريةةةةةةر االقتصةةةةةةادي فةةةةةة  الثمانينةةةةةةا ، ارتفةةةةةة  عةةةةةةدد  وأثنةةةةةةا تركيةةةةةةا. 

، بينمةةةا ارتفةةة  عةةةدد 9111عةةةام  66 إلةةةى 9191فةةة  عةةةام  12المصةةةار  مةةة  
فةةةةر  وبارتفةةةةا  عةةةةدد المسةةةةتخدمي  مةةةةة   6261 إلةةةةىفةةةةر   2121الفةةةةرو  مةةةة  

شخص ضم  الفترة ذاتهةا. بينمةا ارتفة  عةدد  921191 إلىشخص  912291
 . (Sakar,2009,121) خالل الفترة ذاتها 12 إلى 1المصار  األجنبية م  

مةةال  والشةةركا  الكبيةةرة لقةةد ازداد  خيةةارا  التمويةةل مةة  الخةةارج للنظةةام ال
نتيجةةةة النفتةةةا  االقتصةةةاد التركةةة  علةةةى الخةةةارج فةةة  الثمانينةةةا ، ممةةةا زاد مةةة  

تقةدير قيمةةة الليةةرة  رجيةة علةةى االقتصةةاد التركة . وأصةةب تةأثير الصةةدما  الخا
الفائةةةةدة المحليةةةةة للسةةةةندا  الحكوميةةةةة ممةةةةا جةةةةذب   أسةةةةعارمبةةةةالل بةةةةه وارتفعةةةة  

، وهةذا مةا سةم  9191تركيةا بعةد عةام  إلىالقصير  لألجلالمال  رأستدفقا  
كحةةةةاال  خارجيةةةة مفتوحةةةةة  التةةةة  قيةةةد  بشةةةةكل رئةةةيسالهاربةةةة  األمةةةةوالليةةةة آب

للعملةةة فةة  بدايةةة عةةام  ا  مصةةرفية وتعميقةة أزمةةةللمصةةار  التركيةةة، ممةةا خلةة  
المحلةةة   اإلقةةةرا هةةةو انخفةةةا  نسةةةب  9111عةةةام  أزمةةةة، ومةةة  نتةةةائج 9111

وجد العديد م  المصار  الصةغيرة  الترك  وتشاؤم عام ف  االقتصاد، ولذل 
علةةى زيةةادة فةةروعهم مةة   أجبةةرهممةة  الخةةارج، ممةةا  األمةةوالصةةعوبة فةة  جمةة  

 (. Kibritcioglu,2005,2) جل جم  إيداعا  أكثرأ
فةة  تخفةةي  التضةةخم  9112و 9112واسةةتمر فشةةل الحكومةةة بةةي  عةةام  

الهاربةةةةة والتةةةة   األمةةةةوالظهةةةةور مةةةةا يسةةةةمى بسياسةةةةة  إعةةةةادةاالقتصةةةةادي وتةةةةم 
مالئمةةة لسةةلو  المخةةاير المتزايةةد المتكةةرر فةة  القيةةا  المصةةرف .  أصةةبح 

وتةةةر  عةةةدة مصةةةار  وخاصةةةة الصةةةغيرة منهةةةا النشةةةايا  المصةةةرفية لصةةةال  
المصةرفية لعةام  األزمةةف  شةرا  سةندا  الحكومةة حتةى بعةد  األموالاستخدام 

9111. 
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 99 إلىمصر   62م   9111و 9111وازداد عدد المصار  بي  عام  
فةةر ، وتسةةبب  2619 إلةةىفةةر   2192 بينمةةا ارتفةة  عةةدد الفةةرو  مةة  ،مصةةر 

شةخص  922199 إلةىشخص  921116ذل  ف  زيادة عدد المستخدمي  م  
لتةةةأمي  الودائةةة  بالعملةةةة  كةةةامال   ا  خةةةالل الفتةةةرة ذاتهةةةا. وقةةةدم  الحكومةةةة نظامةةة

، والةةةذي سةةةاهم بشةةةكل ملحةةةوظ فةةة  9111عةةةام  أزمةةةةبعةةةد  واألجنبيةةةةالمحليةةةة 
ف  القيا  المصرف ، بينمةا كانة  الحكومةة  األخالق الخير  مشاكل إظهار

تض  المصار  الضةعيفة ضةم  قائمةة مراقبةة الخزانةة للمكانةة الماليةة، حيةث 
 92فة  القائمةة  أدرجاغلق  عدد مة  المصةار ، وبلةل عةدد المصةار  الةذي 

 األعمةةةةةال، حيةةةةةث تةةةةةر  العديةةةةةد مةةةةة  المصةةةةةار  9111حتةةةةةى عةةةةةام  ا  مصةةةةةرف
. 9112الماليةةة تتةةدهور منةةذ عةةام  أوضةةاعهم أصةةبح و المصةةرفية الصةةحيحة 

الوظيفةةة الوحيةةدة للنظةةام المةةال  فةة  نهايةةة التسةةعينا  هةة  تحويةةل  وأصةةبح 
الخزانةةة، وكةةةا  غالبيةةةة  إلةةةىالمحليةةةة والخارجيةةة  األسةةوا مةةة   األمةةوالرؤوس 
 أصةةةحابالةةذي  يةةدخلو  القيةةا  المصةةرف  فةةة  تلةة  الفتةةرة  هةةم مةة   األتةةرا 

ذلةةة ، ازداد   فضةةةال  عةةة  الكبيةةةرة التةةة  تؤسةةةس بنوكهةةةا.التكةةةتال  الصةةةناعية 
شةةةةرعية فةةةة  القيةةةةا  المصةةةةرف  التركةةةة  فةةةة  الفتةةةةرة ذاتهةةةةا. الالنشةةةةايا  غيةةةةر 

 9 إلةى 9191مصر  عةام  91وانخف  عدد المصار  المملوكة للدولة م  
لىو  9111مصار  عام   (. Kibritcioglu,2005,2) 9111مصار  عام  1 ا 

ة الكليةةةةة السةةةةيئة للحكومةةةةة مةةةة  تفضةةةةيال  وعملةةةة  السياسةةةةا  االقتصةةةةادي
مةا كانة   إلةىاتجةا  التحريةر المةال   إرجا  إلىالمخايرة المتزايدة للمصار  

السةةةبعينيا  والتةةة  ميةةةز  النظةةةام المصةةةرف  بةةةالتفر   أواخةةةرعليةةةه الدولةةةة فةةة  
( اسةةتثمار ردي  9والتوظيةة  المبةةالل بةةه. وخالصةةة النتةةائج لتلةة  الفتةةرة هةة  )

( نشةايا  2) اإلقةرا ( ارتباي 1  )ي  المحلييللصناعي س   إنتاجوقرارا  
غير شرعية ف  القيا  المصرف ، وازديةاد القةرو  علةى محةافظ المصةار  

. كمةةةا ازداد  معةةةدال  االنفتةةةا  االجنبةةة  مةةة  قبةةةل 9112غيةةةر الكفةةةو ة بعةةةد 



 
 

192]     د. مثنى عبدالرزاق الدباغ                                 تأثير األزمة المالية العالمية على.. 

] 

 

زيةةةادة خيةةةر سةةةعر الصةةةر  فةةة   إشةةةارا ظهةةةر أالبنةةةو  فةةة  تلةةة  الفتةةةرة ممةةةا 
 9111 أوائةةةلالنظةةةام المصةةةرف  ضةةةعيفا جةةةدا فةةة    وأصةةةبالنظةةةام المصةةةرف . 

فةةة  تلةةة  السةةةنة صةةةندو  تةةةأمي  الودائةةة   وأسةةةسشةةةاملة.  أزمةةةةوظهةةةر بدايةةةة 
( والةةذي سةةيير علةةى سةةتة بنةةو  مفلسةةة باسةةتخدام السةةلية SDIFالمصةةرفية )

مي  الودائةةةة  أعنةةةةدما تةةةةم تقةةةةديم قةةةةانو  تةةةة 9111فةةةة  عةةةةام  إليةةةةه أسةةةةند التةةةة  
 (.  Kibritcioglu,2005,2المصرفية. )

 - 1111) برنامج ف  ثالث سنوا  9111 األولقدم  الحكومة ف  كانو  

التضةخم واسةتقرار لسةعر  إزالةةهيكلة االقتصاد الكلة  يتضةم   إلعادة( 1111
صةةةةةةالحا بتعةةةةةةديل مةةةةةةال   وأكمةةةةةةلالصةةةةةةر   جةةةةةةرا ا هيكليةةةةةةة  وا  تتضةةةةةةم   وا 
زراعيةةةة وتقاعديةةةة ومقةةةاييس للماليةةةة والشةةةفافية وسياسةةةة ضةةةريبية.  إصةةةالحا 

ا  هنال  إجرا ا  تقوية وتنظيم القيا  المصرف  يبقا للقانو  المصرف  وك
 ،9111وعةةدل الحقةةا فةة  كةةانو  األول  9111الجديةةد الةةذي شةةر  فةة  حزيةةرا  

( فة  البدايةة BRSAوكالةة التنظةيم واإلشةرا  علةى المصةار  ) وكا  برنةامج
  ناجحةةا، وانجةةز بعةة  النتةةائج الرائعةةة فةة  فتةةرة زمنيةةة قصةةيرة حيةةث انخفضةة

خةةذ التضةةخم يتبايةةأ بشةةكل أاسةةعار الفائةةدة بحةةدة تحةة  المسةةتويا  المتوقعةةة و 
البرنةامج كةا  لزامةا عليةه  أ  إالواليلةب المحلة  ، اإلنتاجملحوظ، وبدأ يزداد 

 الصر .   وأسعارا  ينق  وفقا الزما  السيولة المتعاقبة 
ل هيكلة القيا  المصرف  بشكل شام إلعادةبدأ  الحكومة ببرنامج جديد 

عةةةادة تقويةةةة  (9وكةةةا  هةةةدفها فةةة  ذلةةة  ) 1119و 1111 أزمتةةة تأهيلةةةه بعةةةد  وا 
يجةةةاد( 1) المصةةةار  الخاصةةةة يةةةر  حديثةةةة لقةةةرار صةةةندو  تةةةأمي  الودائةةة   وا 

هيكلةة  إعةادة( 2) ( حول االندماج والبي  والتصفية ....الة SDIF)المصرفية 
  القةةانون اإليةةار( تيةةوير 1جةةل الخصخصةةة )أمصةةار  الدولةةة العاملةةة مةة  

والمؤسسةةةةات  للمصةةةةار  الةةةةذي سةةةةيزيد مةةةة  االشةةةةرا  والتةةةةدقي  فةةةة  القيةةةةا  
المصرف  ويجعله اكثر فعالية  وتنافسية . ويخم  بع  المسؤولي  الحكوميي  
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مةةة  النةةةاتج  %21)او  أمريكةةة بليةةةو  دوالر   11تركيةةةا صةةةرف  مةةةا يقةةةارب  أ 
 القيةةا  المصةةرف  الةةذي يعةةان  مةة  إلصةةال  9112( منةةذ اإلجمةةال المحلةة  

وكالة التنظيم  بإشرا الضع  الهيكل  المتأصل. وشكل  تركيا لجنة تنسي  
( مةة  ممثلةةي  جمعيةةة المصةةار  التركيةةة BRSAعلةةى المصةةار  ) واإلشةةرا 

(BAT لضةةةةما  تيبيةةةة  سةةةةري  التفاقيةةةةة كفايةةةةة )المةةةةال الجديةةةةدة )بةةةةازل(  رأس
مة الحكو  . وواصل المال  وهما م  تشريعا  االتحاد االورب  رأسوترتيبا  

التركية جهودها لتقوية النظام المال  م  خالل عدة جها  منها وضة  نظةام 
 لإليةةةارمراجعةةةة شةةةاملة  وأكملةةة ، 1111موضةةة  التنفيةةةذ فةةة   اإليةةةدا ضةةةما  

، وعةةةةر  مسةةةةودة 1112فةةةة   األوربيةةةةةالقةةةةانون  للمصةةةةار  ضةةةةم  المعةةةةايير 
 قةا بإبالقانو  المصرف  الجديد علةى البرلمةا  التركة . كمةا تعهةد  الحكومةة 

 االسةةةةةةةةةةةةةةةتقاللية الماليةةةةةةةةةةةةةةةة والعمليةةةةةةةةةةةةةةةة للوكةةةةةةةةةةةةةةةاال  والهيئةةةةةةةةةةةةةةةا  المصةةةةةةةةةةةةةةةرفية.

(Kibritcioglu,2005,3  .) 
االقتصاد الكلة ، بيئة ، والتحسينا  الت  يرأ  على 1119بعد أزمة عام 

 إلةةةىواإلنجةةةازا  التةةة  تحققةةة  مةةة  اإلصةةةالحا  الهيكليةةةة وعمليةةةة االنضةةةمام 
قةةةدرة االقتصةةةاد  ظهةةةارفةةة  إسةةةاهم  بشةةةكل واضةةة   التةةة  االتحةةةاد األوروبةةة 

تتمحةةور المناقشةةا  الدوليةةة الجاريةةة بشةةأ  بةةدا   التركةة  والنظةةام المصةةرف .
التنفيةذ،  خةالل تحسةي  التنظةيم واإلشةرا  علةىسبل تعزيز النظةام المةال  مة  

 1119ف  تركيةا فة  عةام  األزمةواإلصالحا  بعد أ  بدأ  ف  التغلب على 
فايةةةة رأس المةةةال وجةةةودة األصةةةول، نموذجةةةا لجميةةة  البلةةةدا  الناشةةةئة. كأتشةةةكل 

واألرقةةةةام الربحيةةةةة تأكيةةةةد علةةةةى صةةةةحة القيةةةةا  المصةةةةرف   وشةةةةروي التمويةةةةل،
 ثبةا وكفةا ة إدارة السةيولة، واالعتمةاد علةى  القةويرأس المةال  هيكةلالترك . 

بنية  فضال  ع ضد األزمة العالمية. الترك  لقيا  المصرف  لودائ  التمويل 
لديةةةه نقةةةاي قةةةوة هامةةةة التةةة  تةةةدعم التركةةة  ف  ماليةةةة سةةةليمة، والقيةةةا  المصةةةر 

جيةةد وخبةةرة قةةوة التعلةةيم الإمكانةةا  النمةةو الصةةح  فةة  المسةةتقبل القريةةب مثةةل 
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 واسةةعة مجموعةةةو العمةةل، وارتفةةا  مسةةتو  اعتمةةاد أحةةدث تقنيةةا  المعلومةةا ، 
 ،الخدمةة   م  قنوا  التوزية  البديلةة، والقةدرة علةى المنافسةة مة  حيةث المنةتج

مة  التركيةة المصةار   مكة ا يرة ف  األسوا  الدولية. كةل هةذتصميم والخبوال
 .(Sakar,2009,120) المجال الجغراف  االهتمام ف  توسي 

كبةةةةر الشةةةةركا  ألخسةةةةائر ضةةةةخمة  فةةةة تسةةةةبب  األزمةةةةة الماليةةةةة العالميةةةةة 
البنةةو  االسةةتثمارية والعديةةد مةة  المؤسسةةا  الماليةةة. ومةة   خصوصةةاالماليةةة، 

حيةةةث كةةةا  النمةةةو.  القيةةةا  المصةةةرف  التركةةة ، واصةةةل ذلةةة ، فةةة  هةةةذ  البيئةةةة
تحسةة  فةة  القيةةةا  و  المصةةار  التركيةةةة ضةةد األزمةةةقبةةل مرونةةة مةة  هنالةة  

نقةةل أي أمةةوال  تعمةةل علةةى المةةال  فةة  تركيةةا. فةة  الواقةة ، إال أ  الحكومةةة لةةم
 عامة ف  النظام المصرف  ف  ظل األزمة المالية األخيرة.

اف  مةةة  آثةةةار أزمةةةة االئتمةةةا  قةةةد اسةةةتيا  االقتصةةةاد التركةةة  بالفعةةةل التعةةة
ةةا التخةةاذ القةةرارا  الصةةحيحة منةةذ إ العالميةةة. ، 0110  هةةذا النجةةا  ُيعةةد نتاج 

دارة جيدة لألزمة. وقد عاد اآل  اإلنتاج   إلىوما تب  هذ  القرارا  م  تنفيذ وا 
نمةو االقتصةادي التركة   ، سةو  يبلةل لتوقعةالمستو  ما قبل األزمةة. ووفق ةا 

. وفةة  الوقةة  ذاتةةه، فةةإ  معةةدل البيالةةة آخةةذ فةة  التراجةة  بشةةكل ميةةرد،. %٧
 .ذلةة ، يحةةدث كةةل هةةذا فةة  سةةيا  إبقةةا  التضةةخم تحةة  السةةييرة ىعةةالوة علةة

ويالما بقي  اإلدارة المالية قويةة ، فةإ  البنة  المركةزي فة  الجمهوريةة التركيةة 
(CBRT)   سةةةةةو  يكةةةةةو  قةةةةةادر ا بةةةةةال شةةةةة  علةةةةةى تحقيةةةةة  أهدافةةةةةه فيمةةةةةا يتعلةةةةة

نمةو ا  االقتصةاديا جنةب مة  الصةي ، أسةر   إلىالتضخم. وبات  تركيا جنب ا ب
خةةالل  المائةةةفةة   91ر2مةة  بةةي  أعضةةا  مجموعةةة العشةةري  بمعةةدل نمةةو بلةةل 

خةةالل  المائةةةفةة    11,7بعةةد تحقيةة  زيةةادة قةةدرها 1111عةةام الربةة  الثةةان  مةة  
 (.Sakar, 2009, 120) الرب  الساب 

حةةال الةةدول الناميةةة بتةةأثير االزمةةة العالميةةة حالهةةا  بةةأ  وبةةدأ  تركيةةا تشةةعر
 رأس، حيةةةث االنخفةةةا  بالتمويةةةل الخةةةارج  والتةةةراكم فةةة  تةةةدفقا  1119عةةةام 
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المال وانخفا  ف  اليلةب المحلة . لكة  هةذ  التةأثيرا  كانة  محةدودة علةى 
النمةةو فةة  الجةةز  الثةةان  مةة  عةةام  إلةةىاالقتصةةاد التركةة  حيةةث عةةاد االقتصةةاد 

 1119و 1111 أزمتةةةةة لتةةةة  اتخةةةةةذ  سةةةةابقا بعةةةةد ا اإلجةةةةرا ا بسسةةةةب  1111
عادة الت  اتخذ  فةورا للحةد مة  تةأثير  واإلجرا ا هيكلة القيا  المصرف   وا 
. وبقةى القيةا  المصةرف  التركة  مرنةا األخر على العكس م  الدول  األزمة

ومةةةةا يؤكةةةةد ذلةةةة   1119وقويةةةةا واسةةةةتمر بةةةةالنمو حتةةةةى فةةةة  إثنةةةةا  األزمةةةةة لعةةةةام 
ار  مثل ارتفا  األصةول والقةرو  والربحيةة ونسةبة البيانا  الخاصة بالمص

كفاية رأس المال كدليل على وجود قيا  مصرف  صةحي ، ويظهةر ذلة  فة  
 (.1) الجدول
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 (0جدول )

 المؤشرا  المصرفية التركية
 بليو  ليرة تركية

 

التمويل  الودائ الموجودا   القرو اجمالي  السنوا 
 م  الخارج

 الفروع عددعدد 
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 البنوك الثابتة الموجودا 

1998   36.8   13.1  0.9    21.8   2.5 75    7740 

1999   72.1  19,9    1.6   43.4  3.2   81   8140 

2000   104.1   31.8    2.5  58.9 3.8     79   8298 

2001 173.4     38.0   6.0   10.4    2.8  63   7386 

2002   212.7   49.0 7.7     138.0   11  54   6160 

2003   249.7  66.2    8.3  155.3 17   50   6029 

2004  306.4  99.3    8.5    91.1 22   48   6440 

2005  406.9    156.4   7.7   51.5  36   51   6240 

2006  499.7  219.0     7.4    07.6   49  50 6911 

2007 581.6      285.6   7.9   356.9  61   50 7700 

2008  732.5    367.4  9.6     54.6  62    49  8768 

2009 798.4     375.7     9.7    88.9  58   49 9428 

                                                www.treasry.gov.tr/ giris.Htmالمصدر 
 

عنةةد مقارنةةة    االختالفةةا  جذريةةةأبةة Elitok and Straubhaarواسةةتنتج 
ذا   1119و 9111حيث كان  أزمت   1119و 9111م  أزمت   1119أزمة 

القياعةةةةا  الغيةةةةر ماليةةةةة بالدرجةةةةة  1119يبيعةةةةة ماليةةةةة بينمةةةةا ضةةةةرب  أزمةةةةة 
كانتا نتيجة االنهيار ف   1111و 9111خر أ  أزمت  األساس، االختال  اآل

الركةةود البعيةةد كةةا  نتيجةةة  1119المضةةاربا  فةة  األسةةوا  الماليةةة بينمةةا أزمةةة 
المد  على المستو  العالم . وكما هو متوق  أظهر  األزمة العالميةة  لعةام 

تاثيرهةةا علةةى النمةةو االقتصةةادي، حيةةث واجةةه االقتصةةاد التركةة  تبايةةا   1119
حيةةث  1111والثةةان  والثالةةث مةة  عةةام  األولوتةةأثيرا سةةلبيا  وخاصةةة فةة  الربةة  

علةى التةوال ،  % 1ر1و 2ر2 و 91ر2ظهر كساد حقيقة  فة  تلة  الفتةرة بلةل 
، األزمةةة آثةةارلكةة  تخفةة  مةة   إجةةرا ا الحكومةةة التركيةةة اتخةةذ  عةةدة  أ  إال

جةةل التغلةةب علةةى مشةةاكل النظةةام المةةال ، علةةى أكانةة  مةة   اإلجةةرا ا وهةةذ  
علةةةةى السةةةةل  وتخفةةةةي  فةةةة  قيةةةةاع   إلزاميةةةةةسةةةةبيل المثةةةةال فةةةةر  ضةةةةرائب 

عةةالوا . بعةةد ذلةة  تعةةافى تقةةديم االعانةةا  وال فضةةال  عةة االسةةكا  والسةةيارا ، 
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، وأصةةب  النمةةو االقتصةةادي فةة  1111االقتصةةاد فةة  الربةة  األخيةةر مةة  عةةام 
ف  تل  الفتةرة، كمةا نمةا الةدخل القةوم  بمعةدل  %6يجابية حيث  بلل إمرحلة 

نتيجةةةة لزيةةةادة اليلةةةب  1199فةةة  الربةةة  األول مةةة   %99و 1191فةةة   %9ر1
المةال  والتشةريعا  الماليةة، المحل  وتدفقا  رأس المال وانضباي ف  النظةام 

  ولةةةةةةةةةةذل  تجةةةةةةةةةةاوز االقتصةةةةةةةةةةاد التركةةةةةةةةةة  األزمةةةةةةةةةةة الماليةةةةةةةةةةة العالميةةةةةةةةةةة

Kartal,2012,2018)  .) 
مةةةة  المؤشةةةةرا  األخةةةةر  لتةةةةأثيرا  األزمةةةةة العالميةةةةة هةةةة  انهيةةةةارا  جذريةةةةة 

جمعيةةة  إلةةىعلةةى مسةةتو  العةةالم، ويبقةةا  FDIالمباشةةرة  األجنبيةةةلالسةةتثمارا  
 األجنبيةةةةةةكيةةةةةا انخفضةةةةة  تةةةةةدفقا  االسةةةةةتثمارا  المسةةةةتثمري  الةةةةةدوليي  فةةةةة  تر 

بليةةو   2ر0 إلةةىووصةةل   0112مقارنةةة بعةةام  0110فةة  عةةام  %02المباشةةرة 
. وال تتوقة  0110 عةام مقارنة مة  0101ف  عام  %0 دوالر. وارتفع  بمقدار

جمعية المسةتثمري  الةدوليي  أ  هنالة  عةودة فة  حجةم االسةتثمارا  األجنبيةة 
 0112بليةةو  دوالر التةة  كانةة  عليهةةا فةة  األعةةوام  01مسةةتو   إلةةىالمباشةةرة 

نتيجةةةةةة لعةةةةةدم التأكةةةةةد مةةةةة  التحسةةةةة  بسةةةةةبب اسةةةةةتمرار األزمةةةةةة  0112و 011٧و
        (.(Kartal, 2012, 2018  العالمية

، 0112 أيلةةةولفةةةر  فةةة   2220عةةةدد الفةةةرو  المصةةةرفية فةةة  تركيةةةا  أصةةةب 
لمسةتخدمو  مة  . كمةا ازداد ا0110فر  ف  حزيرا   2200 إلىوازداد عددها 

هنالة   أصةب . كمةا 0101شخص ف  تمةوز  0٧0000 إلىشخص  0٧1200
فةةةر  فةةة   03فةةةر  فةةة  تركيةةةا و 0211مصةةةر  يعمةةةل فةةة  تركيةةةا ولةةةديهم  20

( تملةةةةةةة  مصةةةةةةةار  االسةةةةةةةتثمار والتنميةةةةةةةة BRSA) الخةةةةةةةارج. ويبقةةةةةةةا لبيانةةةةةةةا 
مةةةةة  أصةةةةةول أسةةةةةهم القيةةةةةا  المصةةةةةرف ، بينمةةةةةا  % 02والمصةةةةةار  التجاريةةةةةة 

مة  أصةول األسةهم القيةا  المصةرف  فة   % 1  لهةا أسةهم مصار  االشةترا
 (.Serin,2011,4) 1111تموز 

 
  الدراسا  السابقة
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 وأسةةةعارالمسةةةتهل   أسةةةعارالماليةةةة علةةةى العمةةةوم بارتفةةةا   األزمةةةا تتميةةةز 
الفائدة وعجز ف  الميزانية وزيادة الدي  الحكوم  وعيوب ف  القيا  المةال . 

لالزمة المالية  األساس العامل   Eichengreen and Bordoدراسة  وأوضح 
هةةو  9112 - 9122 دولةةة ناميةةة ومتقدمةةة للفتةةرة  19فةة  النظةةام المصةةرف  فةة  

ضةةةةع  النظةةةةام المصةةةةرف  بسةةةةبب ظهةةةةور خةةةةو  مةةةة  انسةةةةحاب  أوهشاشةةةةة 
 Demirgtic and مةة  المصةةار  بسةةرعة فةة  تلةة  الفتةةرة. واظهةةر اإليةةداعا 

Detragiache  دولة نامية  62نا  المقيعية ف  لتحليل البيا  أخر ف  دراسة
انخفا  التعلةيم واالشةرا   فضال  ع ومتقدمة  نتائج مماثلة للدراسة السابقة 

علةةةى القيةةةا  المصةةةرف  وتاكيةةةد علةةةى متغيةةةرا  االقتصةةةاد الكلةةة  فةةة  األزمةةةة 
 (.Sakar,2009,119) المصرفية

وجا   دراسا  أخر  متخصصة ع  تجربةة األزمةا  الماليةة فة  تركيةا، 
أ  السةيولة الفائضةة فة  السةو  نتيجةة   Celasun and Ozatay ظهةرحيةث ا

اإلدارة الخايئةةةة للةةةدي   فضةةةال  عةةة لعةةةدم االسةةةتقرار فةةة  السياسةةةا  الضةةةريبية 
ف  تركيا. ومة  خةالل دراسةتهم اسةتخدموا  9111العام كان  م  أسباب أزمة 

. 9111الماليةةة لعةةام  األزمةةةمةة  متغيةةرا  االقتصةةاد الكلة  لتحليةةل  أكبيةةر  ا  عةدد
ا  التةةةدهور المةةةنظم فةةة  مؤشةةةرا    Rijckeghem and Yolalanواظهةةةرا 

. 9111الماليةةةةة لعةةةةام  األزمةةةةةاالقتصةةةةاد الكلةةةة  لعةةةةب دورا مهمةةةةا فةةةة  ظهةةةةور 
لتؤكةةد   Boratav, Uygur ,and Yeldanوجةةا   دراسةةا  أخةةر  مثةةل دراسةةة

هةة  العجةةز الخةةارج  الةةذي ال  9111ميةةزا  مشةةتركة ألسةةباب رئيسةةة الزمةةة 
دخةةار المحلةة  دعمةةه والعجةةز فةة  الميزانيةةة الةةذي جةةا  نتيجةةة لعجةةز األيمكةة  

  إالذي عو  بحركا  رأس المال وفقا للتحرير المةال ، وفة  هةذا السةيا  فة
تحركةةا  رأس المةةال فةة  ظةةل عجةةز الميزانيةةة والعجةةز الخةةارج  خلةة  موازنةةة 

 ,Sakar, 2009) مؤقتة علةى شةكل سةعر صةر  مةنخف  وسةعر فائةدة عةال 

120.) 
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 0111 فة  تشةري  الثةان   أخةر  أزما  0002 أزمةر  على خال  وظه
النظةام المصةرف ،  أزمةا ، كانة  مواضةي  للعديةد مة  دراسةا  0110وشباي 

شةةباي لةةم تكةة  لتحةةدث لةةو ا   أزمةةةبةةا   Ozatay and Sak حيةةث اقترحةةا  
النظام المصرف  لةم يكة  هشةا  وذلة  مة  خةالل المؤشةرا  االقتصةادية الكليةة 

وهةةة  االفةةةراي فةةة  االقتةةةرا  العةةةام وارتفةةةا  الةةةدي   1111عةةةام  الضةةةعيفة فةةة 
وعجةةز الحسةةاب الجةةاري ونسةةبة عاليةةة مةة  التضةةخم  GNP إلةةىالمحلةة  نسةةبة 

هةةةو هشاشةةةة  1119صةةةر  مفريةةةة. السةةةبب الرئيسةةة  الزمةةةة شةةةباي  وأسةةةعار
فة  االقتةةرا  العةام نتيجةة لوجةةود  اإلفةراي إلةىالقيةا  المصةرف  الةذي اسةةتند 

حةدثتا  1119و 1111كما أوضح  تلة  الدراسةة أ  أزمةة  ف  تمويله. أخيا 
نتيجة لهشاشة تركيب القيا  المصرف  وتزايد االنفتا  للنظةام المصةرف  مة  

ارتفةةةا  أسةةةعار  إلةةةىتزايةةةد خسةةةائر إعمةةةال القيةةةا  المصةةةرف  العةةةام ممةةةا أد  
الفائةةةةةةةةةةةةةةةةةدة وازداد  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةكو  حةةةةةةةةةةةةةةةةةول إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرارية تسةةةةةةةةةةةةةةةةةديد 

  (.Sakar,2009,120)الديو 
 1119شةباي  أزمةة)رئيس صندو  النقد الدول  خالل فتةرة   Fisherوناقش

فةة  تركيةةا( بةةأ  عجةةز الحسةةاب الجةةاري هةةو المصةةدر الرئيسةة  والبةةارز لوجةةود 
القيا  المصرف  م  وجةود عجةز مرتفة  فة  الحسةاب  وأزمةالمالية ،  األزمة

 .1119تركيا المالية عام  أزمةالجاري كا  سببا ف  
فةةة  دراسةةةته الزمةةةا  سةةةعر الصةةةر  فةةة  االقتصةةةاد    Karabulutووجةةةد 

ظهةةةور األزمةةةة الماليةةةة كةةةا  سةةةببه االخةةةتال   أ  1119-9191التركةةة  للفتةةةرة 
 أزمتة الكبير بي  سعر الصر  الرسم  الحقيق  وسعر صةر  االسةم  فة  

 أزمةةةةمفهةةةوم  أ  أظهةةةر  بأنهةةةاهةةةذ  الدراسةةةة  أهميةةةة، وتةةةأت   1119و 9111
 9111الماليةةةةةة لعةةةةةام   األزمةةةةةةسةةةةةتخدام مفهةةةةةوم بةةةةةدال  مةةةةة  ا األجنبيةةةةةةالعملةةةةةة 

زمةةةة العملةةةة الصةةةعبة أل األساسةةة السةةةبب  إ   Karabulut، ويبقةةةا ل 1119و
للعملةةة  أعلةةىقيمةةة  إعيةةا  إلةةى أد ممةةا  األجنبيةةةالصةةر   أسةةعارهةةو قمةة  

  األزمةةةة فةةة  أبةةة  Karabulutذلةةة  نةةةاقش   فضةةةال  عةةة المحليةةةة مةةة  قيمتهةةةا. 
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النظةةر  ةوالتةة  تسةةتند علةةى وجهةة Krugmanاالقتصةةاد التركةة  حققةة  نظريةةة 
القائلة أ  أزمة العملة الصعبة تعمل على زيادة العجةز فة  الميزانيةة، والسةمة 

نمةةةةوذج انةةةةه أوضةةةة  أزمةةةةا  االقتصةةةةاد التركةةةة  مةةةة  النظةةةةام األخةةةةر  لهةةةةذا األ
المصةةةرف  والعجةةةز فةةة  الميزانيةةةة علةةةى الةةةرغم مةةة  توضةةةيحها فةةة  دول ناميةةةة 

  الميةةةةزة أبةةةة Karabulutاألجنبيةةةةة، ويقتةةةةر   أخةةةةر  مةةةة  المؤشةةةةرا  األساسةةةةية 
المحليةةةةةةة  للعملةةةةةةة أعلةةةةةةى إعيةةةةةةا  قيمةةةةةةة  زمةةةةةةة فةةةةةة  تركيةةةةةةا هةةةةةةاألساسةةةةةةية لأل

(Overvaluation) األجنب  الصر  سعر قم  م  خالل (Sakar,2009,121.) 
( األجنبيةةزمة المالية )للعملة الرئيسة لأل األسبابم   أ  Toganوأوض  

 األجنبةة ال  واالفةةراي فةة  سةةعر الصةةر  هةة  الفسةةاد المةة 1119و 9111فةة  
دور هشاشةة النظةام المصةرف    Akyuz and Boratavالحقيقة . كمةا اظهةرا 

ليةة آنتيجةة لضةع  هيكةل النظةام المصةرف  التركة  وضةع   1119 أزمةف  
، مما اظهر ارتفةا  المشةاكل فة  األجنبيةسياسة االستقرار المستخدمة للعملة 

ظهةةةةةاراسةةةةةعار الفائةةةةةدة االسةةةةةمية  هشاشةةةةةة االقتصةةةةةاد التركةةةةة  قبةةةةةل مخةةةةةاير  وا 
 المال.  رأسالتغيرا  ف  تدفقا  

علةةةةى هشاشةةةةة النظةةةةام المصةةةةرف  بمناقشةةةةة المؤشةةةةرا  الماليةةةةة  Isikوأكةةةةد 
 9111الخارجيةةةة فةةة  االقتصةةةاد التركةةة  التةةة  ارتفعةةة  قبةةةل األزمةةةا  الماليةةةة 

التوقعةةةا  المتشةةةائمة علةةةى قةةةدرة تسةةةديد االقتصةةةاد  إلةةةى، وهةةةذا مةةةا قةةةاد 1119و
 مسةةةةةةةةةةةؤولياته الماليةةةةةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةبب األزمةةةةةةةةةةةا  الماليةةةةةةةةةةةةل
(Sakar,2009,121.)   
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لةةم يةةتم تيبيةة  السياسةةا  االقتصةةادية الكليةةة مثةةل سياسةةة تحريةةر تةةدفقا  
. حيةةةةةث أد  حزمةةةةةة 9191رأس المةةةةةال بشةةةةةكل صةةةةةحي  مةةةةة  خةةةةةالل قةةةةةرارا  

القصةةير مةة  خةةالل شةةكو  السةةو  ومعةةدال   التةةدفقا  الخارجيةةة فةة  المةةد 
تخفةةةةةي  أسةةةةةهم القيةةةةةا   إلةةةةةىالتضةةةةةخم المرتفعةةةةةة وأسةةةةةهم الةةةةةديو  الخارجيةةةةةة 

المصةةرف  وتوسةة  القيةةا  الخةةاص وأصةةيدم النظةةام المصةةرف  بتةةدفقا  رأس 
انخفةةا  فةة  أسةةعار الفائةةدة  9111المةةال الخارجيةةة والداخليةةة. وشةةهد  أزمةةة 

وعدم تفضيل للعملة المحليةة. وهكةذا  يةاألجنبوارتفا  ف  اليلب على العملة 
وارتفة  سةعر الصةر   األجنبيةانخفض  قيمة العملة المحلية مقابل العمال  

النمةةو االقتصةةادي سةةلبيا وتةةأثر  وأصةةب خةةالل ثالثةةة شةةهور، %  121بمعةةدل 
منهةا اضةيراب تقلبةا  ، أسةبابعامل التوقعا  سلبيا بتل  الفتةرة نتيجةة لعةدة 

وجود  فضال  ع االقتصاد  إلى األجلالخارجية قصيرة رأس المال  الداخلية و 
حيةةث ال يمكةة  تجهيةةز االقتصةةاد  محلةة ،لامشةةكلة حقيقةةة هةة  العجةةز المةةال  

 بموارد كاملة.
ازمة مصرفية ظهر فيهةا تةزاحم فة  االقتةرا  المفةري  9111ورافق  أزمة 

بسةةةبب العجةةةز المةةةال   المحلةةة ، ممةةةا اثةةةر علةةةى النظةةةام المةةةال  بشةةةكل واسةةة  
فائدة مختلفة بي  السو  المحليةة  أسعاركما استخدم النظام المصرف   .أيضا

ذونا  الخزينة بدال م  تزويد االعتمادا  المصرفية، أوالخارجية والتجارة ف  
تضةةاعف  هةةذ  الكميةةة فةة   9121فةةر  فةة   2261مصةةر  و 11وكةةا  هنالةة  

ش البنةو  ، ولك  بعد االزمة تم تحديد البنو  والفرو  الجديدة وتةم تفتةي9111
السةةةييرة علةةةى المصةةةار   أجهةةةزة فضةةةال  عةةة مةةة  قبةةةل مفتشةةةي  متخصيصةةة  

لةةوزارة الماليةةة للسةةييرة علةةى المصةةار ، وتةةم اسةةتخدام مةةدققو  مسةةتقلو . إال 
نةةه رغةةم ذلةة  تةةم اكتشةةا  حةةاال  لفشةةل النظةةام فةة  ذلةة  الوقةة  وتةةم  معرفةةة أ

ائ  حةةاال  الفشةةل للنظةةام المةةال  وحةةاال  العجةةز لكةةل مصةةر  واخةةتال  لةةو 
غلةب أ أ إجرا ا  تأسيس المصار  وتجاوز عدد البنو  ثمانو  بنكةا  حيةث 

البنو  الجديدة ال تعمةل ضةم  قةواني  النظةام المصةرف  التركة ، ممةا احتمةل 
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زمة، وتم مصةادرة ممتلكةا  هةذ  انخفا  عددها ضم  الترتيبا  الجديدة لأل
أو  9111  المصةةار  مةة  قبةةل الدولةةة والتةة  تخةةال  القةةانو  المصةةرف  لعةةام
ثنةةا  أزمةةة أتيبةة  القةةانو  بشةةكل خةةايم، حيةةث تةةم مصةةادرة عشةةرة مصةةار  

9111 (Sakar,2009,122) . 
 
 1119وشباي  1111أزمة تشري  الثان   ( ب

ف  نهاية التسعينا  ونتيجة لوجود مشاكل اقتصادية عديدة ف  تركيةا، تةم 
كةا   9111 األولاالستعانة بصندو  النقد الةدول  لوضة  برنةامج فة  كةانو  

مسةتو   إلةىهدفه التوجه نحو تخفي  معدل التضخم وتخفي  سعر الفائدة 
البرنةةةةامج قةةةةة   وأهةةةةدا معقةةةةول واالسةةةةتخدام الكفةةةةو  للمةةةةوارد فةةةة  االقتصةةةةاد. 

تخفي  معدل التضخم غالبا  مةا تحققة  وتةم مالحظةة تحسةينا  فة  الميةزا  
وشخص صندو   األساسية اإلصالحا . ووضع  بع  1111المال  لعام 

فةةةة  االقتصةةةةاد التركةةةة  وخاصةةةةة ضةةةةغي السةةةةيولة فةةةة   األزمةةةةا نقةةةةد الةةةةدول  ال
تخفةي  ثقةة المسةتثمري  المحليةةي   إلةى أد القيةا  المصةرف  التركة  والتة  

. 1111السةةيولة فةة  تشةةري  الثةةان   أزمةةة إلةةى وأد بشةةكل تةةدريج   واألجانةةب
غةةال  األجنبةة لقنةةوا  االئتمةةا   أولةة  إغةةال  األزمةةةوسةةبب    ثةةان  لقنةةوا  وا 

( والةذي Demirbankحةد المصةار  التركيةة الكبيةرة  )ديمربانة  أاالئتما  فة  
كا  له دور نشيي ف  سو  السندا  الحكومية.وتغي  سيولة هذا المصةر  
جز  م  السندا  المالية الحكوميةة فة  محفظةة السةو  الثانويةة. هةذ  العمليةة 

المصةةةار  و  األجانةةةبالتجاريةةةة رفعةةة  مةةة  سةةةعر الفائةةةدة وقةةةاد  المسةةةتثمري  
 جةةةل تقليةةةل الخسةةةائر.أمةةة   اإلغةةةال  أواالتجةةةا  للبيةةة   إلةةةى األخةةةر الدوليةةةة 

(Sakar,2009,122). 
و  9111 أزمتةةة أصةةبح  البنةةةى األساسةةية التحتيةةةة للنظةةةام المصةةرف  بعةةةد 

 أد فةةةة  تركيةةةةا هةةةة  وجةةةةود عملةةةةة محليةةةةة ضةةةةعيفة ، وهةةةةذ  األزمةةةةا   1119
االتجةةا  لفةةت  الحسةةابا  فةةة  لتعجيةةل العملةةة البديلةةة لالقتصةةاد التركةةة  وازداد 
خةالل ارتفةا  الظةرو   األجنبيةالنظام المصرف . وارتف  اليلب على العملة 
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فري التفاؤل الم إلىاالقتصادية  دف  ارتفا  اليلب السري  والنمو االقتصادي 
عةةدم االسةةتقرار والضةةع  االقتصةةادي.  إلةةى بةةالتحرر المةةال  الكامةةل وأوصةةل

يةةاعي  الخةةاص والعةةام جعةةال االقتصةةاد هشةةا  مدركةةة لةةد  القالاألخيةةار غيةةر 
)مثةةل ارتفةةا  فةة  أسةةعار الةةنفي، وزيةةادة فةة  أسةةعار  ضةةد الصةةدما  المحتملةةة

زمةةة فةة  الفائةةدة الخارجيةةة(. إحةةالل العملةةة األجنبيةةة عجةةل بتوقةة  التشةةاؤم لأل
االقتصةةةةةاد التركةةةةة  الةةةةةذي كةةةةةا  غيةةةةةر مسةةةةةتقر عةةةةة  يريةةةةة  ارتفةةةةةا  الظةةةةةرو  

فةةةةةة  النظةةةةةةام المصةةةةةةرف . تقةةةةةةديرا  خسةةةةةةائر  االقتصةةةةةةادية واالتجةةةةةةا  لالنفتةةةةةةا 
بليو  دوالر بجانب العجز العام وه   11المصار  العامة م  الرسوم بلغ  

 (. Sakar,2009,123) 1119زمة شباي رسائل أل
مةةة  أ  االنضةةةباي المةةةال  العةةةام المتواضةةة  الةةةذي كةةةا  بسةةةبب السياسةةةا  

العةةام نسةةبة  . إال أ  العجةةز المةةال 1119-9111االقتصةةادية البسةةيية خةةالل 
، 1119وشباي  9111على التوال  ف  نيسا   %9122و %91بلل GNP  إلى

تفجةةر اليلةةب وارتفةةا  الظةةرو  االقتصةةادية، كمةةا كةةا   إلةةىحيةةث كانةةا إشةةارة 
هةةةةو الزيةةةةادة  1119و 9111هنالةةةة  إشةةةةارة أخةةةةر  لتفجةةةةر اليلةةةةب فةةةة  عةةةةام  
للعملةةة  التقةةدير المبةةالل بةةه إلةةىالسةةريعة فةة  عجةةز الحسةةاب الجةةاري المسةةتند 

احتيةةاي   إلةةىالمحليةةة مقابةةل الةةدوالر. وهكةةذا ارتفعةة  نسةةبة الحسةةاب الجةةاري 
العملةةةة األجنبيةةةة فةةة  البنةةة  المركةةةزي والنظةةةام المصةةةرف ، مةةة  ناحيةةةة أخةةةر  

 ف  كال األزمتي .  GNP إلىارتفع  نسبة الحساب الجاري 
 إلةىقاد تفجر اليلب وخاصة ف  القيا  العام ف  االقتصاد على العمةوم 

قةةةةرا  ا قتةةةةرا  النظةةةةام المصةةةةرف  العملةةةةة األجنبيةةةةة فةةةة  المةةةةد  القصةةةةير، وا 
بالعملةةةة المحليةةةة فةةة  المةةةد  اليويةةةل نتيجةةةة لسياسةةةة أسةةةعار الفائةةةدة العالميةةةة 
وسياسة سعر الصر  الثاب  ، ومول النظام المال  العجةز فة  الميزانيةة مة  
 جانةةةب واحةةةد وتغيةةةر  متيلبةةةا  االئتمةةةا  وخاصةةةة ائتمانةةةا  المسةةةتهل  مةةة 

خةةر. بكلمةةة أخةةر  مةةول النظةةام المةةال  اليلةةب الكلةة  بتحركةةا  رأس آجانةةب 
، 1119و 9111المةةال المضةةارب فةة  المةةد  القصةةةير )مةةا ميةةز أزمةةة عةةةام  
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مةة  خةةالل مةةوارد البنةة  المركةةزي  9111حيةةث مةةول العجةةز المةةال  قبةةل أزمةةة 
مةة  االقتةةرا  المحلةة  وتحركةةا   1119لكةة  تةةم تمويةةل عجةةز الميزانيةةة قبةةل 

ألموال للمد  القصةير المجهةزة مة  قبةل النظةام المصةرف (. وازداد  رؤوس ا
)قدر الحساب المفتةو  فة  النظةام المصةرف  بسةبعة  نسبة الحسابا  المفتوحة

احتيةاي  العمةال  األجنبيةة  إلةىعشر بليو  دوالر تقريبا( والتزاما  السةيولة 
  فة  النظةام فةت  الحسةابا إلةىبسرعة م  تأثير الديو  المتزايدة بسبب الميل 

كانةةة  ضةةةعيفة فةةة   فإنهةةةايتعلةةة  بمؤشةةةرا  السةةةيولة العالميةةةة  مةةةا أمةةةاالمةةةال . 
احتيةةاي  العمةةال   إلةةىالنظةةام المةةال  وخاصةةة زيةةادة نسةةبة التزامةةا  السةةيولة 

 األجنبيةةةةسةةةيولة  العمةةةال   إلةةةى األجنبيةةةةالعمةةةال   أصةةةولونسةةةبة  األجنبيةةةة
، لةذا  كةا  األزمةةبيةة قبةل احتياي  العملة األجن إلى اإلقرا  إجمال ونسبة 

والتةة  نوقشةة  مةة  قبةةل النظريةةا   األزمةةا هنالةة  زيةةادة فةة  احتماليةةة وقةةو  
التقليديةةة مةة  خةةالل هشاشةةة النظةةام المةةال  ومخةةاير سةةعر الصةةر  األجنبةة  

زمةةةةة الماليةةةةة. بكلمةةةةة أخةةةةري ازداد  حساسةةةةية وهةةةةذا مةةةةا اعتبةةةةر كمؤشةةةةرا  لأل
تةا األزمتةي  )بلغة  تةدفقا  رأس النظام المال  نحو تدفقا  رأس المةال فة  كل

بليةو  دوالر فة   91ر 1وبلغة   9111- 9112بليو  دوالر ف  فتةرة  91المال 
 ,.Temiz D. and Gokmen A) 1119 بليةةو  دوالر فةة  92ر 6و 1111

2009,2-3). 
الماليةةةة مةةة  خةةةالل التفةةةاؤل المفةةةري فةةة  النظةةةام  األزمةةةة أحةةةداثوتةةةم تهيئةةةة 

ة للتفتيش وزيادة ف  مديونية السيولة ف  المد  كافيالالمال ، والعمليا  غير 
)خسةةائر فةة   الماليةةة للقيةةا  العةةام والهيكةةل المةةال  اإلدارةالقصةةير وفسةةاد فةة  

 رأس أسةةهمالمصةةرفية وعةةدم كفايةةة  األعمةةالالرسةةوم للمصةةار  العامةةة وتقييةةد 
قةرو   إلىالمال(. كما تم تحويل مديونية العمال  األجنبية للمد  القصير 

زيةةةادة العالقةةةا  االقتصةةةادية  إلةةةىالمحليةةةة لألجةةةل اليويةةةل ممةةةا أد   بالعملةةةة
لةىداخل النظام المةال ، و  ارتفةا  عجةز الميزانيةة العامةة وهشاشةة فة  النظةام  ا 

المصةةرف  وخصوصةةا انخفةةا  الثقةةة مةة  قبةةل اإلفةةراد للسياسةةا  المسةةتخدمة 
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وازداد  السةةةيولة فةةة  االقتصةةةاد عةةة  يريةةة  كةةةب   1119و 9111قبةةةل أزمتةةة  
فا  سعر الفائدة ومحاولة تغيير هيكل المديونية العامة للحكومة، مما أد  ارت
زيادة المخاير باألزمة. وهكذا تةم توقة  تخفةي  قيمةة العملةة فة  السةو   إلى

 (.  Atici G,2001,75) Gursoy G. andوزيادة اليلب على العملة األجنبية
تقابةةل العجةةز الفائةةدة لكةة   أسةةعارمةة  قبةةل سياسةةا  لكةةب   األزمةةة إدارةتةةم 

حةةد معقةةول، ولةةذل  ارتفعةة  اسةةعار الفائةةدة وظهةةر  شةةكو   إلةةىفةة  الميزانيةةة 
جل تخفي  معةدل التضةخم العةال  أم   األجنبيةجدية حول استخدام العملة 

)توقعةةا  للتخفةةي ( والتقةةدير المبةةالل بةةه للعملةةة المحليةةة واالرتفةةا  فةة  عجةةز 
هنالة  تحسةينا  فة   أ   الحساب الجاري وفشةل اسةتقرار الميزانيةة بةالرغم مة

الماليةةةةةة والنمةةةةةو االقتصةةةةةادي وكةةةةةل المتغيةةةةةرا   األورا سةةةةةعر الفائةةةةةدة وتبةةةةةادل 
 .1119شباي   أزمةلالقتصاد الكل  قبل  األساسية

 
 ف  تركيا  1119ج( األزمة العالمية عام 

ليهمةةا  فةة   األخةةوةمصةةر   إفةةالس إلةةى 1119العالميةةة عةةام  األزمةةة أد 
( مةة  خةةالل 1112بليةةو  دوالر فةة  نهايةةة  619م )كةةا  لةةديه 1119أيلةةول  92

مصةةر  االخةةوة ليهمةةا  ضةةم  سلسةةلة  إلةةىالمؤسسةةا  الماليةةة التةة  تقةةر  
جةةةل مقابلةةةة أالمصةةةار  لتقلةةةيص اعتمةةةاداتهم مةةة   وألزمةةة االئتمةةةا  الةةةدول . 
 إلعاقةةةة األساسةةةية األسةةةباب إحةةةد هةةةذ  الحالةةةة  وأصةةةبح الخسةةةائر الفوريةةةة، 
الرغم على وتركيا. وبق  العجز ف  تركيا مستمرا  اأورب إلىاالنتقال باالئتما  

م  زيادة التدفقا  ع  يري  االستثمار المباشر وغيةر المباشةر، حيةث ازداد 
 إلةةةةى 1112بليةةةةو  دوالر فةةةة  عةةةةام  21ر2العجةةةةز فةةةة  الحسةةةةاب الجةةةةاري مةةةة  

 لةةرأستةةدفقا   1112. وقوبةةل عجةةز عةةام 1119بليةةو  دوالر فةة  عةةام  19ر1
بليةو  دوالر كجةز  هة  رأسةمال دائةم( لةذا  11دوالر ) بليةو  12المةال بمقةدار 

صةةةة. خبليةةةو  دوالر هةةة  فةةةائ ، وهةةةذ  التةةةدفقا  هةةة  عوائةةةد للخص 92  إفةةة
اليةر  وهة   بإحد يقابل  أ العجز للحساب الجاري يجب  أ وم  الواض  

  تيةاال لألسبابال تبدو مستمرة نتيجة 
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 ل  تكو  عوائد الخصصة دائما كبيرة .  -9

 مو السنوي مرتفعا كل عام.ال يكو  الن  -1

 كل عام.      ةتكو  تدفقا  االستثمار المباشر مرتفع قد ال  -2

وتحتةاج تركيةةا إلجةةرا ا  وقائيةةة ضةةرورية لمقابلةةة عجةةز الحسةةاب الجةةاري، 
ودولة مثل تركيا لديها عجز حسةاب جةاري مرتفة  يمكة  أ  تةؤثر عليهةا مثةل 

 .(Sakar,2009,123-124) تل  األزما  العالمية بشكل كبير
 

 النمو ج القياسي
 الماليةةة علةةى المصةةار  األزمةةةتةةأثير لجةةل دراسةةة الجانةةب التيبيقةة  أمةة  
فةة  تةةوفير البيانةةا   األوليةةة. تةةم االعتمةةاد علةةى العديةةد مةة  المصةةادر التركيةةة

 world البن  المركزي إصدارالمالئمة للمتغيرا  المستخدمة ف  الدراسة ف  

bank indicater (wdi  والبيانةةةا )( الحكوميةةةة التركيةةةةturkish staistical 

institute. )(1119 -9191) المةةةدة الزمنيةةةة المسةةةتخدمة فةةة  البحةةةث منةةةذ أمةةةا ،
االقتصةادي  اإلصةال بدايةة فتةرة التحةرر المةال  وتيبية  سياسةا   أنهةاحيث 

 ف  تركيا.
تةأثيرا   إظهةار( فة  OLSعا  الصغر  االعتيادية )باستخدام يريقة المر  تم

ماليةةةة  العالميةةةة المحليةةةة علةةةى المصةةةار   التركيةةةة وكانةةة  المعادلةةةة ال األزمةةةة
  األت بالشكل 

Xt= B0 + B1rt + B2 st +B3 It +B4ft+B5ht + B6 mt + B7 Ct + B8Dt +B9 

gt + U  
   يث تمثلح
 Xt (  الخاص القيا  إلىالمحل  المقدم  االئتما  -9= متغير المصار 

GDP %) التجارية ( اإلقترا  م  البنو   -1) و 
r=  سعر الفائدة 
S=  االدخار كنسبة م (GDp %) 
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I=  كنسبة م  المباشر األجنب االستثمار (GDp %) 
f=  التضخم 
h=   سعر الصر 

m = (m2 نسبة ) النقود وأشبا النقود 
C=  نصيب الفرد م GDP (2000 = 100) 
D =  حيةةث تةةم  الماليةةة العالميةةة والمحليةةة األزمةةة)يعبةةر عةة   المتغيةةر الةةوهم

 (0( وباق  السنوا  )1) األزمةسنوا   إعيا 
g  =GDP 

( OLSبيريقةةة المربعةةا  الصةةغر  االعتياديةةة ) أعةةال وتةةم تقةةدير المعادلةةة 
معنويةةة التةة  المةةا تةةم حةةذ  المتغيةةرا  غيةةر ، ك(Mintab)وباسةةتخدام برنةةامج 

متغيةةةر  إلةةةىبالنسةةبة لةةيس لهةةةا تةةأثير علةةةى متغيةةر المصةةةار  وكانةة  النتيجةةةة 
 ار  األول  المص

  كما يل   % GDP الخاص القيا  إلىالمحل  المقدم  االئتما  -9 
Xt  =  9.73– 0.356 st + 1.52 It – 0.056 ft – 8.77 ht + 0.0062Ct 
 (t)    (2.83)   (2.24)   (1.92)    (2.53)     (5.80)   (4.65) 
R

2
 = 0.76                R

-2
 = 0.70 

لنصةيب الفةرد  ا  موجبة ا    هنةا  تةأثير أ أعةال ر  نالحظ مة  معادلةة المصةا
وكةذل  تةأثير موجةب  (%9) علةى المصةار  وعنةد مسةتو  معنةوي GDP مة 

 أمةا(. %2المباشر على المصار  وعند مستو  معنوي ) األجنب لالستثمار 
 والتضةةةخم االدخةةةار إجمةةةال التةةةأثير السةةةلب  علةةةى المصةةةار  فكةةةا  لمتغيةةةري 

 علةةةى التةةةوال   (%9و) (%2( و)%9ي )وعنةةةد مسةةةتو  معنةةةو  وسةةةعر الصةةةر 
وهةةذا مةةا ينيبةة  مةة  النظريةةة االقتصةةادية ، حيةةث أ  سةةعر الصةةر  وتقلباتةةه 

 إلةىكا  لها األثةر الكبيةر فة  تخفةي  االئتمةا  المقدمةة مة  قبةل المصةار  
متغيةر التضةخم  فضةال  عة القيا  الخةاص وبالتةال  علةى القيةا  المصةرف  

 .الكبير خالل فترة الدراسةاالرتفا   إلىالذي تشير بياناته 
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 اإلقترا  م  البنو  التجارية  -1
Xt =  8.19 – 10.09 rt + 5.11 It – 7.45 ht – 4.07 Dt  + 0.025 g 
 (t)  (0.52)   (3.89)     (5.60)      (4.18)    (2.74)     (4.98)    
R

2
 =0.93               R

-2
 = 0.92 

لالستثمار  ا  وموجب ا  قوي ا  هنال  تأثير  نالحظ م  معادلة اإلقرا  أعال  أ 
( وهةةو مةةا ظهةةر بةةنفس التةةأثير فةة  %9األجنبةة  المباشةةر وبمسةةتو  معنويةةة )

( %9وبمسةةتو  معنويةةة ) GDPابقة، وللنةةاتج المحلةة  اإلجمةةال   المعادلةةة السةة
المعادلةةة فهةةو لسةةعر  ايضةةا . أمةةا التةةأثير السةةالب المعنةةوي الةةذي ظهةةر فةة  هةةذ 

والمتغيةةةةر الةةةةوهم ، وهةةةةذا مةةةةا ينيبةةةة  مةةةة  النظريةةةةة الصةةةةر  وسةةةةعر الفائةةةةدة 
االقتصةةادية أيضةةا. وهةةذا مةةا أكدتةةه المعادلةةة السةةابقة مةة  حيةةث سةةعر الصةةر  

ثةةةةةر بشةةةةةكل كبيةةةةةر علةةةةةى القيةةةةةا  المصةةةةةرف  وعلةةةةةى ظهةةةةةور األزمةةةةةا  أالةةةةةذي 
االقتصةةادية. أمةةا المتغيةةر الةةوهم  والةةذي يمثةةل األزمةةة االقتصةةادية فلقةةد ظهةةر 

ادلةةة القةةرو  ممةةا يؤكةةد تةةأثير  علةةى القيةةا  تةةأثير  وبشةةكل عكسةة  علةةى مع
المصةةرف  بةةةالرغم مةة  تةةةأثير  لةةم يكةةة  معنويةةةا فةة  المعادلةةةة األولةةى ولةةةذل  تةةةم 

 استبعاد  م  المعادلة. 
       
 

 ااستنتاجا 
تركيةا مشةةكال  هيكليةة جديةةة فة  اقتصةادها ومواردهةةا البشةرية مثةةل تواجةه 

الالتينيةة، ومة  الصةعب القةول  باق  البلدا  األخةر  الناميةة فة  آسةيا وأمريكةا
أ  لد  تركيا القدرة للتغلب على هذ  المشاكل ف  المد  القصير والمتوسي. 

ف  تركيا بسبب إحالل العملة واالنفتةا   1119و 9111وحدث  أزمت  عام  
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واألكثةةر مةة   اليلةةب خةالل األزمةةا  االقتصةادي فةة  النظةةام المصةرف  وزيةةادة
كأزمةة عالميةة انتقلة   1119دأ  أزمةة عةام عةدم االسةتقرار السياسة ، وبة هذا

االقتصةةةةاد التركةةةة . ويمكةةةة  مةةةة  خةةةةالل هةةةةذا البحةةةةث  إلةةةةىبعةةةة  مةةةة  أثارهةةةةا 
 بع  االستنتاجا   إلىالتوصل 

 
غيةةةةةةر مسةةةةةتقر فةةةةةة   ا  اقتصةةةةةادي ا  أظهةةةةةر  األزمةةةةةا  الماليةةةةةةة المحليةةةةةة نمةةةةةةو  -9

بسبب المضاربة ف  رأس المال نتيجة لزيةادة اليلةب  ،االقتصادي الترك 
اج مةةةةة  العةةةةةالم نتيجةةةةةة لالنفتةةةةةا  االقتصةةةةةادي للنظةةةةةام المصةةةةةرف  واالنةةةةةدم

 ت  انتهجتها تركيا منذ بداية الثمانينا .وسياسا  التحرر االقتصادي ال
أكةةةةد  األزمةةةةا  المحليةةةةة هشاشةةةةة النظةةةةام المصةةةةرف  التركةةةة  فةةةة  فتراتهةةةةا   -1

وكشةةف  الحقةةائ  أ  إحةةالل العملةةة األجنبيةةة قةةد زاد خةةالل فتةةرة األزمةةا ، 
اعتماد االقتصاد الترك  على سياسا  الكب  للعملة األجنبية، بالرغم م  
المشةةاكل الهيكليةةة األخةةر  فةة  االقتصةةاد التركةة  خةةالل فتةةرة  فضةةال  عةة 

 .1119و 9111 حدوث أزمت  عام  إلىالتسعينيا  والت  أد  
نتيجةةةة للخيةةةوا  الهيكليةةةة واإلجةةةرا ا  القانونيةةةة التةةة  اتخةةةذتها الحكومةةةة  -2

، ممةةا أد  1119ام المةةال  والمصةةرف   بعةةد أزمةةة التركيةةة إلصةةال  النظةة
انتعةةةةةاش تركيةةةةةا اقتصةةةةةاديا فةةةةة  العقةةةةةد الماضةةةةة  وهةةةةةذا مةةةةةا أظهةةةةةر   إلةةةةةى

المؤشةةةرا  االقتصةةةادية المختلفةةةة مةةة  انخفةةةا  للتضةةةخم والبيالةةةة وزيةةةادة 
معةةةةدال  النمةةةةو االقتصةةةةادي، إال أ  األزمةةةةة االقتصةةةةادية العالميةةةةة أثةةةةر  

ثارهةةا آمةة   1111  الةةتخلص بعةةد جزئيةةا علةةى االقتصةةاد التركةة  واسةةتيا
 السلبية عليه.

أظهر  النتائج القياسية تأثيرا سلبيا  معنويةا  للتضةخم وسةعر الفائةدة وسةعر   -1
الصةةةر  واألزمةةةة الماليةةةة علةةةى القيةةةا  المصةةةرف  وهةةةذا مةةةا الحظنةةةا  فةةة  
اإليةةةار النظةةةري لدراسةةةة األزمةةةا  الماليةةةة التةةة  شةةةهدها االقتصةةةاد التركةةة  
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ا  المصةةةرف  ، بينمةةةا ظهةةةر تةةةأثير معنةةةوي موجةةةب وتأثيراتهةةةا علةةةى القيةةة
لالسةةتثمار األجنبةة  المباشةةر ونصةةيب الفةةرد مةة  النةةاتج المحلةة  اإلجمةةال  

 على القيا  المصرف  ف  تركيا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Effect of Global Financial Crisis upon the 

Turkish Bank Sector 1990 – 2009 
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Abstract 

Financial markets had witnessed a transfer from traditional bank 

works represented by accepting deposits and lending into playing a 

role more comprehensive in states economies. Bank sector 
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represents a huge part in Turkish financial system in economy 

mechanism. Most operations and activities for capital markets are 

made by banks. The paper aims at studying Turkish bank sector 

and how it is connected by the Turkish economy and how it is 

being affected by the world financial crisis in 2008 and the local 

financial crises happened in Turkish economy after 1980. The 

economic openness policy and structural fixation had been applied.  

Although bank sector had been affected by local financial crises 

for the years 1994, 2001 but still the structural steps and legal 

procedures taken by the Turkish government in reforming both 

financial and bank systems after 2001 crisis which led to 

flourishing Turkey economically in the previous decade. This is 

clear in different economic indicators like the decrease of inflation, 

unemployment and the increase of economic growth. But the global 

financial crisis in 2008 affected the Turkish economy partially and 

succeeded in 2009 in getting rid of its negative effects.    
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