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ــْدء الحــرب "الروســية-األوكرانية" أصبــح الحديــث عــن األزمــة  منــذ َب
الغذائيــة أكثــر حضــورًا فــي المشــهد الدولــي، علمــًا أن مشــاهد 
متكــررة ترتبــط بأزمــة العــرض وسالســل اإلمــداد كانــت قــد رافقــت 
انتشار وباء "كوفيد-١٩" في عام ٢٠٢٠، حيث خلت رفوف المتاجر 

مــن عــدد مــن الســلع، وتزاحــم النــاس لشــراء المــواّد الغذائيــة، فيمــا 
ــذا  ــدا ه ــا. ب ــن حاجته ــض ع ــن فائ ــر بتخزي ــن اُألَس ــد م ــت العدي قام
ِقبــل  مــن  للدراســة  مهمــًا  وموضوعــًا  للغايــة  الفتــًا  المشــهد 

الباحثين والمتابعين.

ــر ســاّرة عــن فقــدان بعــض الســلع  ــار غي ــداُول أخب ــا جــرى ت فــي تركي
علــى َوْقــع ارتفــاع حــاّد فــي األســعار كانــت جــذوره بــدأت قبــل أزمــة 
أســعار  فــي  ارتفــاع  رافقهــا  التــي  "الروســية-األوكرانية"  الحــرب 

المحروقات والمواّد الرئيسية.
ميــًا ذا خانتيــن، فيمــا   فتركيــا تواجــه منــذ ســنوات عــدة، رقمــًا تضُخّ
تناضــل الحكومــة بعــزم لمحاولــة تثبيتــه أو كبحــه، حيــث تــم اتخــاذ 
األفــراد  ثقــة  وتعزيــز  ْيَرلــة»  «الَلّ لتشــجيع  صارمــة  إجــراءات 
أنهــا  بــدت  وإن  والقوانيــن  القــرارات  لكــن  الوطنيــة.  بعملتهــم 
نجحــت مؤقتــًا فــي تثبيــت األســعار، إال أنهــا ســرعان مــا تراجعــت 
تأثيراتهــا علــى َوْقــع عوامــل سياســية محليــة وأخــرى اقتصاديــة 

عالمية دفعت بمشاكل اقتصادية جّمة لتطفو على السطح.

يســعى هــذا البحــث إلــى كشــف جوانــب أزمــة الغــذاء فــي تركيــا 
وتحليــل أســبابها الرئيســية، مــن خــالل تســليط الضــوء علــى المنتــج 
غيــر  تحليــالت  ويقــدم  منــه،  المطلوبــة  والكميــات  الغذائــي 
الســلع  مختلــف  فــي  الفجــوات  تقديــر  مجــال  فــي  مســبوقة 
الرئيســية، فيمــا يحــاول كذلــك أن يستشــرف مســتقبل األزمــة علــى 

ضوء األحداث والتحليالت التي سردها.

مقدمة
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أوًال: أزمة الغذاء العالمية

مــع فــرض اإلغــالق فــي الصيــن أواخــر عــام ٢٠١٩ ومــا تبعــه من حجــر وحظر، ثــم إغالق فــي مختلف 
أنحــاء العالــم، بــدأت الــدول تعانــي مــن صعوبــة فــي تأميــن ســلعها الغذائيــة القادمــة مــن الخــارج. 
ورغــم تخفيــض القيــود فــي العــام الثانــي النتشــار وبــاء كورونــا، فــإن كلــف النقــل وارتفــاع ســعر 
الوقــود فــي عــام ٢٠٢١ بــدت ذا تأثيــر واضــح علــى أســعار الغــذاء فــي العالــم. ومــا إن أطلــت 
الدول برأسها خارج نفق "كوفيد-١٩"، بدأت الحرب "الروسية-األوكرانية"، في بلدين ُيعدان من أكثر 
ــادن  ــراء والمع ــذرة الصف ــعير وال ــح والش ــا القم ــن بينه ــية، وم ــلع الرئيس ــرًا للس ــم تصدي دول العال
ــر بشــكل كبيــر علــى األســعار العالميــة، فيمــا بــدأت معــدالت التضخــم  والغــاز والنفــط، وهــو مــا أَثّ

ترتفع فوق ارتفاعها.

مؤشــر األســعار العالميــة ارتفع مــن ٩٢,٥ نقطة في نهاية الربع األول من عــام ٢٠٢٠ إلى أكثر من 
١٥٨ نقطــة فــي نهايــة الربــع األول مــن عــام ٢٠٢٢ (   ). هــذه األســعار فاقــت التضخــم الحاصــل في 
األســعار عــام ٢٠٠٨ علــى أثــر األزمــة العالمية آنذاك (   )، علمًا أن هناك ســلعًا تســّجل ارتفاعًا بشــكل 
غيــر مســبوق، حيــث ارتفع القمح على ســبيل المثال حواَلــْي ٨٠٠٪ في منتصف عــام ٢٠٢٢ ُمقاَرنة 

بمطلع العام نفسه (   ).
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(   ) «The FAO Food Price Index fell for the second consecutive month in May», FAO Food Price 
Index, FOA, 2022/06/03: bit.ly/3HLWIuA 
(   ) «Global economic prospects», World bank, 2022, P.23: bit.ly/3QIinIf
(   ) «Global economic prospects», p. 32.
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الشكل رقم (١) - مؤشر أسعار السلع العالمية
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ــى  ــت عل ــم، انعكس ــي العال ــذاء ف ــى الغ ــية-األوكرانية" عل ــرب "الروس ــا الح ــي خلفته ــر الت المخاط
مجموعــة مــن الــدول بشــكل رئيســي، إذ إن دوًال مثــل جورجيــا وتركيــا ومالدوفــا وبيالروســيا 
ــن  ــى هذي ــا عل ــد تركي ــا تعتم ــي، فيم ــي واألوكران ــح الروس ــى القم ــر عل ــكل كبي ــد بش ــا تعتم وألباني
البلديــن فــي ٧٥٪ مــن إجمالــي وارداتهــا مــن القمــح (   ). ولكــن اإلنتــاج التركــي الجيــد مــن 
ــا ببقيــة  ــّد مســاعدًا علــى تجــاُوز المشــكلة، حيــث يظهــر مــن خــالل ُمقاَرنــة وضــع تركي القمــح ُيَع

دول المنطقة أنها أفضل نسبيًا.

(     ) «Global economic prospects», p. 125.٤
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The Economist,المصدر: مؤشــر األمن الغذائــي العالمي،

الشكل رقم (٢) - مؤشر األمن الغذائي في تركيا وبعض دول المنطقة في عام ٢٠٢١
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Global Food Security Index (GFSI) (economist.com)
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ثانيًا: اإلنتاج من الحبوب والمنتجات النباتية الرئيسية

بلــغ عــدد ســكان تركيا في مطلع عام ٢٠٢٢، ُقرابة ٨٥ مليون نســمة، مــن بينهم ٦٤ مليونًا فوق 
ســن الخامســة عشــرة، فيمــا تتكون قــوة العمل في البالد مــن ٣٤ مليونًا يعمــل منهم في قطاع 
الزراعــة ٥,٤ مليــون شــخص (    ). فالقطــاع الزراعــي قطــاع مهــم جــدًا لــدى الســكان الذيــن ينتشــرون 
ــا مــا يزيــد عــن  ــى جانــب آخــر، تنتــج تركي ــدات والقــرى المختلفــة. عل ــر الرئيســية والبل فــي المــدن غي
٥٠ مليــون طــن مــن المــواّد الغذائية الزراعية في الشــّق النباتــي، فيما تنتج ما يفــوق ٥٠ مليون طن 
مــن الحليــب إضافــة إلــى مليوَنــْي طــّن مــن اللحــم، وهــو مــا يجعــل تركيــا أحــد أكبــر البلــدان الغذائيــة 

لجهة الطلب والعرض في آٍن معًا.

ــو  ــح -وه ــاج القم ــر أن إنت ــا، يظه ــي تركي ــية ف ــواّد الرئيس ــن الم ــاج م ــات اإلنت ــى كمي ــر إل ــد النظ عن
الســلعة الرئيســية التــي ُيعتمــد عليهــا فــي صناعــة الخبــز والمعكرونــة والبرغــل، إضافــة إلــى 
منتجــات أخــرى ُمســتخَدمة فــي البــالد- يبلــغ ٢٠ مليــون طــّن ســنويًا، يصــّدر منهــا ُقرابــة ٧,٥ مليــون 
ليبقى من الكميات المنتجة أقل من ١٣ مليون طن، علمًا أن حاجة البالد تفوق ١٥ مليون طن سنويًا. 
هــذا الواقــع يدفــع إلى اســتيراد مقابل بحواَلــْي ٨,٤ مليون طن، مما يعيد اإلشــارة إلــى فكرة وجود 

فائض. هكذا يظهر من خالل ( الشكل رقم ٣) (    ) أن المواطن التركي ال يشعر فعليًا بفجوة. 

بمعنــى آخــر ال توجــد فعليــًا مشــكلة خبــز أو مشــتقات قمــح فــي تركيــا، إال أن التصديــر ُيســاهم فــي 
رفــع ســعر المــواّد نســبيًا، حيــث تتحمــل الصــادرات كلفــة نقــل ورســوم كمــا أنهــا تســتغرق وقتــًا 
ــات  ــي أوق ــة ف ــان، خاص ــض األحي ــي بع ــًا ف ــه نقص ــا تواج ــل تركي ــا يجع ــتهلك، مم ــل للمس ــى تص حت
األزمــات العالميــة التــي يصعــب خاللهــا تأميــن الــواردات، فيمــا يميــل التجــار المحليــون إلــى التصديــر 

لتحصيل مكاسب أعلى.

أمــا بالنســبة إلــى الشــعير والــذرة الصفــراء والبطاطــا، فــإن تركيــا تملــك فوائــض فعليــة فــي اإلنتــاج، 
كما أن الصادرات منخفضة للغاية، األمر الذي يسمح بكفاية األسواق المحلية.

(    ) « We grow up with employment», Iskur International, 2018: bit.ly/3QxIEZM٥

٥
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الشكل رقم (٣) - إنتاج بعض السلع األساسية في ٢٠٢١ والفجوة المتوقعة (طن)
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الشكل رقم (٤) - إنتاج بعض السلع األساسية في ٢٠٢١ والفجوة المتوقعة (طن)
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سكر شاي أسود البرتقال حمص

فيمــا يتعلــق ببعــض المنتجــات الفرعيــة المهمــة، مثــل الســكر والشــاي والعــدس والحمــص 
والفاصوليــاء وغيرهــا، فــإن تركيــا تملــك إنتاجــًا كبيــرًا، يبلــغ بالنســبة إلــى الســكر علــى ســبيل المثــال 
حواَلــْي ٣ مالييــن طــن، وهــو ما يزيد عن حاجة الســكان البالغة ٢,٥ مليون طــن . ولكن الصادرات من 
الســكر، التــي تقتــرب من ٦٠٠ ألف طن تضع البــالد أمام فجوة صغيرة من الناحية العملية تســاهم 
فــي رفــع األســعار، خاصــة فــي حــال تأخــرت الــواردات التــي تقتــرب مــن ٢٠٠ ألــف طــن بالوصــول إلــى 
ــّد بمثابــة المشــروب  ــذي ُيَع ــة الشــاي ال ــر مــا يحصــل فــي حال ــى حــد كبي البــالد. هــذا األمــر يشــبه إل

الرسمي في تركيا.
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مــن إعــداد الباحث باالســتناد إلى بيانــات الهيئة اإلحصائيــة التركية، قاعــدة بيانات الزراعة

بيانــات الهيئــة اإلحصائيــة التركية، قاعــدة بيانات الزراعة.



٦(    ) بيانــات الهيئــة اإلحصائيــة التركيــة، قاعــدة بيانات الزراعة.

ــا،  ــإن تركي ــاء، ف ــدس واألرز والفاصولي ــال والع ــل البرتق ــرى، مث ــة أخ ــات المهم ــة المنتج ــي حال وف

ورغــم امتالكهــا إنتاجــًا جيــدًا، إال أن الفجــوات تبــدو أكثــر وضوحــًا نتيجــة عمليــات التصديــر، إذ تبلــغ 

فجوة البرتقال الملموسة ١٠٠ ألف طن (    )، بينما تزيد الفجوة الفعلية عن مليون طن، فيما يظهر 

فــي حالــة األرز أن الحاجــة أكبــر مــن اإلنتــاج، علمــًا أنــه علــى الرغــم مــن ذلــك، يجــري تصديــر جــزء مــن 

ــاج  ــى إنت ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــبيًا. واألم ــرة نس ــوة كبي ــل الفج ــا يجع ــث، م ــن الثل ــد ع ــاج األرز يزي إنت

العدس األحمر.

٦

الشكل رقم (٥) - إنتاج بعض السلع األساسية في ٢٠٢١ والفجوة المتوقعة (طن)
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الصادرات الوارداتاحتياجات المجتمع اإلنتاجالفجوة الفعليةالفجوة الملموسة

األرز عدس أحمر الشوفان فاصولياء
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ثالثًا: اإلنتاج من الحليب والمنتجات الحيوانية

٩

١٠

(     ) بيانــات الهيئــة اإلحصائيــة التركيــة، قاعــدة بيانات الزراعة.
(    ) يطلــق عليهــا األتــراك اســم «همســة Hamsi»، وُتعــد وجبة رئيســية، فيما يعرف هــذا النوع من األســماك باإلنجليزية بـ 

(     ) ُتعــرف بالتركيــة باســم « çaça»، وباإلنجليزيــة بـــ  
.«Levrek » ُتعــرف بالتركيــة باســم  (     )

٩

٧
٨

١٠

الشكل رقم (٦) - إنتاج األسماك  في تركيا خالل عدة سنوات (آالف األطنان) 

2021
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2018

صيد أعماق البحارصيد شاطئيتربية زراعية

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

مــن جانــب آخــر، تمتلك تركيــا حواَلْي ٧٣ مليــون رأس من الماشــية، فيما يقترب إنتاج اللحــوم الحمراء 
فــي البــالد مــن مليوَنــْي طــّن ســنويًا، حيــث ُتعتبــر األبقــار والعجــول المصــدر الرئيســي للحــوم بنســبة 

تغطية ٧٥٪ من إجمالي اإلنتاج، ثم تليها الخراف بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.
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تقــع تركيــا علــى مســاحة جغرافيــة واســعة تؤمــن لهــا أماكــن رعــي وتربيــة حيوانيــة جيــدة، كمــا 
يضمــن لهــا موقعهــا بيــن عــدد مــن البحــار الرئيســية فــي العالــم والشــواطئ الممتــدة صيــدًا 
وفيــرًا، حيــث قــّدر اإلنتــاج الســمكي فــي عــام ٢٠٢١ بأكثــر مــن ٨٠٠ ألــف طــن (    ). وتعتبــر 
األســماك الصغيــرة (    ) أكثــر األســماك صيــدًا مــن حيــث الــوزن بحواَلــْي ١٧٠ ألــف طــن ســنويًا، وهــي 

ُتَعّدوجبة رئيسية في المطاعم الشعبية والفاخرة. 

فــي الدرجــة الثانيــة، تأتــي ســمكة األســبرطة متوســطة الحجــم (    )، التــي ُتَعــّد وجبــة دســمة 
ــب  ــى جان ــن. إل ــف ط ــن ٣٠ أل ــنوي م ــا الس ــرب إنتاجه ــا، ويقت ــي تركي ــرة ف ــم الفاخ ــا المطاع تفضله

هذه األسماك، هناك أسماك زراعية تتّم تربيتها في منشآت خاصة وأبرزها سمكة الباس
(    )، التي ُتعَرف بحجمها الكبير، مما يجعل المزارعين يلجؤون إلى تربيتها. 

لكــن رغــم هــذا اإلنتــاج الوفيــر، ال ُتَعــّد األســماك رخيصــة الثمــن، حيــث يبلــغ متوســط ســعر كيلــو 
سمكة الباس حواَلْي ١٠٠ ليرة تركية (٦ دوالرات تقريبًا).

٨

٧

.«Sprat  »
.«Anchovy»



وُتعــد تركيــا منِتجــًا كبيــرًا للحليــب، فيمــا ُيســتخدم معظــم اإلنتــاج فــي صناعــة األلبــان واألجبــان 
التركيــة الشــهيرة، حيــث تصــل هــذه المنتجــات إلــى معظــم دول العالــم، علمــًا أن هنــاك مــاركات 

.(    ) (PINAR) «تركية معروفة على مستوى المنطقة والعالم كماركة «بينار

وبالنســبة للدواجــن، أنتجــت تركيــا ٢,٦ ألــف طــن مــن لحم الدجــاج في شــهر كانون األول/ ديســمبر 
ــالد  ــاج الب ــًا أن إنت ــه، علم ــهر نفس ــي الش ــة ف ــون بيض ــن ١,٦ ملي ــر م ــم)، وأكث ٢٠٢١ (ذروة الموس

السنوي ُيقدر بحواَلْي ١,٥ مليون طن من لحم الدجاج و١٥ مليون بيضة.

تبــدو هــذه المنتجــات غزيــرة فعليــًا، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي التصديــر، إذ يتــم تصدير 
أغلــب الســلع التركيــة إلــى األســواق الخارجيــة، حيــث تبلــغ قيمــة الصــادرات الغذائيــة التركيــة حواَلْي ١ 
مليــار دوالر أمريكــي شــهريًا، أي حواَلــْي ١٢ مليــارًا ســنويًا (    )، وهــو رقــم كبيــر ال شــك أنــه يجعــل 

السوق التركية الداخلية أمام فجوة في المعروض من شأنها أن ترفع من مستوى األسعار.

باالســتناد إلــى بيانــات الهيئة العامــة لإلحصاء – تركيا

(    ) تمتلــك «بينــار» فروعــًا فــي مختلــف الواليــات التركيــة، ولديهــا معمــل فــي جبــل علــي فــي اإلمــارات 
ومكتــب ترويجي ضخم فــي ألمانيا.

(    ) بيانــات الهيئــة اإلحصائيــة التركيــة، قاعــدة بيانات التجــارة الخارجية.

١١

١١

١٢

١٢
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الجدول رقم (١) - إنتاج اللحوم الحمراء والحليب في تركيا بحسب النوع
خالل عاَمْي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ (الكمية: مليون طن)

النوع

إجمالي اإلنتاج

األبقار

الخراف

الماعز

الجواميس

حليب ٢٠٢٠

٢٣.٥

٢١.٧

١.١

٠.٥٩

٠.١

١.٧٣

١.٣

٠.٤

٠.١

كميات صغيرة

٢٣.٢

٢١.٣

١.١٤

٠.٦٢

٠.١

حليب ٢٠٢١ لحوم ٢٠٢١لحوم ٢٠٢٠

١.٩٥

١.٤

٠.٤

٠.١

كميات صغيرة



(    ) مــن إعــداد الباحــث باالســتناد إلى بيانــات الهيئة اإلحصائيــة التركية، قاعــدة بيانات الزراعة.
(    ) "أزمــة الزيــت فــي تركيا شــائعة أم حقيقــة؟"، الجزيرة نت، ٢٠٢٢/٠٣/١٢:

١٣
١٤

رابعًا: مستوى االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في تركيا

عنــد النظــر إلــى المكونــات الرئيســية للســلة الغذائيــة بالنســبة لألســرة التركيــة، يظهــر أنــه فيمــا 
يتعلــق بالقمــح والفاصوليــاء واألرز والبطاطــا، يتحقــق تقريبــًا االكتفــاء الذاتــي، حيــث ُيالَحــظ فــي 
الشــكل رقــم (٥) (    ) أن الحمــص والبطاطــا والقمــح والشــوفان والشــعير والفاصوليــاء هــي 
منتجــات تالمــس خــّط الــــــ ١٠٠٪. إال أن هناك مشــاكل في الذرة الصفراء وبذور دوار الشــمس، التي 
ُتســتخدم فــي صناعــة الزيــوت بشــكل رئيســي، إذ تظهــر فيهــا مشــكلة اكتفــاء ذاتــي، حيــث يقــع 
الخــّط عنــد مســتويات أقــل مــن ١٠٠٪، وهــو مــا ينطبــق علــى الصويــا. ولعــل هــذا مــا يفســر 
جانبــًا مــن أزمــة الزيــت التــي حصلــت فــي تركيــا فــي عــام ٢٠٢٢ عقــب ارتفــاع األســعار علــى خلفيــة 

١٤الحرب "الروسية - األوكرانية"(    ).

١٣

الشكل رقم (٧) - نسبة االكتفاء الذاتي المئوية في عام ٢٠٢١
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bit.ly/3b90Atm



خامسًا: الطلب ومشاكل األسعار

فيمــا يتعلــق بالطلــب، فــإن المواطــن التركــي يواجــه مشــكلة ارتفــاع فــي المســتوى العــاّم 
ــي.  ــبه يوم ــكل ِش ــًا بش ــز حالي ــة تقف ــلع الغذائي ــي الس ــه وباق ــار والفواك ــعار الخض ــعار. فأس لألس
وفــي نظــرة إلــى التغيــر فــي مســتوى األســعار علــى أســاس ســنوي (الشــكل رقــم ٦)، يظهــر 
أن هذه األسعار ارتفعت بشكل كبير للغاية، حيث بلغت نسبة االرتفاع في آذار/ مارس ٢٠٢٢ قرابة 

.٪١٠٠

الشكل رقم (٨) - تغيرات األسعار في السلع الزراعية على أساس سنوي منذ آذار ٢٠٢٠

140120100806040200

¼«א� 2020
� א� 2020¯

��א� 2020
¥���א� 2020

2020 ¦���
2020 ¬¼

2020 �����
��� א��� 2020�

��� א�¢א¯� 2020�
כא¯�� א��� 2020
כא¯�� א�¢א¯� 2021

��א½ 2021
¼«א� 2021

� א� 2021¯
��א� 2021

¥���א� 2021
2021 ¦���

2021 ¬¼
2021 �����

��� א��� 2021�
��� א�¢א¯� 2021�

כא¯�� א��� 2021
כא¯�� א�¢א¯� 2022

��א½ 2022
¼«א� 2022

� א� 2022¯
��א� 2022

www.dimensionscenter.net 14

واقــع األمــن الغذائي فــي تركيا خالل عــام ٢٠٢٢ - ُمقاَربــة تحليلية لجوانب األزمــة وتفاصيلها



ــكل  ــّورت بش ــعارها تط ــر أن أس ــا، يظه ــي تركي ــة ف ــلعة غذائي ــة س ــم مئ ــعار أه ــى أس ــر إل وبالنظ
ملحــوظ (الشــكل رقــم -٩-)، حيــث أصبحــت أكثــر تضخمــًا مــع مــرور الزمــن. وفــي نظــرة على األســعار 
ــم في عام ٢٠٠٨ فــي أعقاب األزمــة العالمية  منــذ عــام ٢٠٠٥ إلــى عــام ٢٠٢٢، يظهــر حدوث تضُخّ
الماليــة، قبــل أن تعــود األســعار إلــى االنحســار نســبيًا، علمــًا أنهــا لــم َتُعــْد إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 
ــّم  ــن َث ــا، وم ــي تركي ــة ف ــة االقتصادي ــر األزم ــى أث ــام ٢٠١٤ عل ــي ع ــر ف ــم آخ ــل تضُخّ ــة. وحص األزم
جرى انحسار بسيط في عام ٢٠١٦، ولكن األسعار ظلت مرتفعة مقارنة بعام ٢٠١٣ وما قبله. وظهر 
التضخم األكبر في عام ٢٠١٨ ثم في عام ٢٠٢١، واستمر حتى الربع األول من عام ٢٠٢٢ كما هو 

واضح في الشكل (٧).
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الشكل رقم (٩) - أسعار السلع األساسية في تركيا بين ٢٠٠٥ و ٢٠٢٢ 

January 2005
June 2005

November 2005
April 2006

September 2006
February 2007

July 2007
December 2007

May 2008
October 2008

October 2013

October 2018

March 2009

March 2014

March 2019

August 2009

August 2014

August 2019

January 2010

January 2015

January 2020

June 2010

June 2015

June 2020

November 2010

November 2015

November 2020

April 2011

April 2016

April 2021

September 2011

September 2016

September 2021

February 2012

February 2017

February 2022

July 2012

July 2017

December 2012

December 2017

May 2013

May 2018
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مــن إعــداد الباحث باالســتناد إلى بيانــات الهيئة اإلحصائيــة التركية، قاعــدة بيانات الزراعة.



سادسًا: أسباب األزمة في تركيا

يظهــر مــن التحليــل الســابق، فــي ســياق كل مــن العــرض والطلــب، أن أبــرز أســباب أزمــة الغــذاء التــي 
تنعكس على األسواق في تركيا، يمكن أن تتركز في النقاط اآلتية:

����כ�� א������: مــن الُمالَحــظ أن إنتــاج الســلع الغذائيــة التركيــة، ســواء فــي جانــب     .١   
اإلنتــاج النباتــي أو اإلنتــاج الحيوانــي أو حتــى المــواد المصنعــة علــى أســاس هذيــن النوعيــن، يعتبــر 
كبيــرًا نســبة لباقــي دول المنطقــة، علمــًا أنــه يســّد أغلــب االحتياجــات المطلوبــة مــن ِقبــل الســكان 
ــًا علــى هــذه االحتياجــات. إال أن المشــكلة تكمــن فــي عمليــة تحويــل  ــا، بــل يفيــض أحيان فــي تركي
ــض  ــب بع ــث يذه ــل، حي ــة بمراح ــلع الُمنَتج ــر الس ــواق، إذ تم ــي األس ــروض ف ــى مع ــاج إل ــذا اإلنت ه
منهــا إلــى قطــاع التصنيــع وجــزء آخــر إلــى قطــاع التصديــر، لُيعــرض الباقــي فــي األســواق، األمــر الــذي 

يخفض من كميات المعروض بشكل ملحوظ.

٢.    ������ א������: علــى جانــب الطلــب، ُيالَحــظ أن األزمــة تتمثــل فــي ارتفــاع حــاّد فــي األســعار   
ــم متواتــر، حيــث يفقــد المواطــن قدرتــه الشــرائية االعتياديــة بشــكل شــهري، ممــا  ناجــم عــن تضُخّ
ُيضِعــف قــدرات األســرة علــى تحقيــق اكتفائهــا، وبالتالــي تنشــأ األزمــة الغذائيــة. الحديــث يعنــي أن 
معروضــًا مــن الســلع متــاح بنســب مرتفعــة لمعظــم الســلع األساســية، ولكــن القــدرة الشــرائية 

ل هذا المعروض إلى طلب خاّص باحتياجات األسرة. تمنع تحُوّ
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مــن الُمالَحظ أن مــا تقوم به الحكومة التركية يصّب في مصلحة دعــم اإلنتاج الزراعي، حيث تقدم 
الحكومــة معونــات لهذا اإلنتــاج ولتربية الحيــوان (     ). كما أن القطاع الخــاّص التركي يعمل على 
اقتناص الفرص الخاصة بأزمة الغذاء العالمية لزيادة المعروض وتلبية االحتياجات ســواء من خالل 
اســتثمارات زراعيــة خاّم أكبر أو من خالل اســتثمارات صناعيــة معتمدة على الزراعــة. وبالتالي، فإن 
المعروض الزراعي الخاص بالســلع الرئيســية في تركيا يتوقع أن يســتمر في االرتفاع بنســب صغيرة 
تقتــرب من ١٪. وربما يكون هذا اإلنتاج ثابتًا في بعض الســلع. وفي ِكلتــا الحالتين، فإن المعروض 
ســيبقى مقبوًال لجهة قدرته على تلبية االحتياجات األســرية. وســتعوق هذا المعروَض مســألتان 

رئيسيتان في المستقبل القريب، أال وهما: 

����כ�� א� ������: تتمثــل هــذه المشــكلة في تخصيص مزيــد من اإلنتــاج الزراعي لمصلحة           
الصناعــات، وبالتالي يتّم تغيير شــكل المادة المطلوبــة وإضافة قيمة إليها، ممــا يجعلها بخالف 
عات اُألَسر من ناحية المادة األولية ومن ناحية السعر، ولكن هذا األمر ينتج من جانب آخر مزيدًا  توُقّ

من السلع الغذائية.

����כ�� א� �����: تهتــم تركيا بشــكل كبيــر بالتصدير نظرًا لكون المنتجــات التركية تتمتع           
بميزات متنوعة، من بينها أنها منتجات حالل (    )، مما يجعل المهتمين بهذا النوع من المنتجات، 
وهــم كثر في العالم، يرفعون الطلب عليها. كذلك فإن أســعار المنتجات التركية ُتَعّد أقل مقارنة 
بأســعار الســلع األجنبية، مما يزيد كذلــك الطلب عليها. وبالتالي فإن الســلع في األســواق الداخلية 

ستكون أقل في ِكلتا الحالتين.

بالتأكيد إن تخفيض الصادرات ال ُيَعّد حًال لمشــكلة زيادة العرض في األســواق الداخلية، ولن يشكل 
فائــدة لالقتصــاد. بل بالعكس. وبالتالــي فإن الحلول في جانــب العرض تتعلق بزيادة االســتثمارات 
الزراعيــة في تركيا َعْبر اســتغالل الفــرص المتاحة بانخفاض المعــروض العالمــي. فتركيا يمكن أن 
ُتشــكل اليوم بديًال مقبوًال لبعض المســتثمرين في الزراعة لناحية اإلنتاج النباتي والحيواني. وال ُبّد 
مــن تســويق وترويج هذه المســألة على خلفيــة التعاون االقتصــادي مع دول المنطقــة. كما أن 
االســتثمار التركي في مجال الزراعة في دول إفريقيا ودول الجوار ُيَعّد مسألة مهمة، وال بد لتركيا 

أن تستثمر نفوذها المتحقق على خلفية المكاسب السياسية والعسكرية.

خالصة

وعلــى جانــب الطلب، فإن األســعار على ما يبدو نعم، ستســتمر فــي االرتفاع في تركيــا، في المدى 
المنظــور، نظرًا لوجود حالة تضخمية واســعة نســبيًا ومرتكزة على أســباب هيكليــة في االقتصاد 
التركــي. وبالتالــي، فــإن القــوة الشــرائية لُألَســر التركية ســتنخفض مع مــرور الوقت. علــى المدى 
المتوسط، من المتوقع أن يعود المستوى العاّم لألسعار لالستقرار، وبالتالي ثبات كل من األسعار 
والقدرة الشــرائية، ولكن دون تراُجع يذكر في تلك األســعار أو أي زيادة ُتذَكر في القدرة الشــرائية، 

مما يعني أن البالد ستبقى أمام أزمة غذائية تمثل عوامل الطلب جزأها األهم.

في هذا الجانب، تقع على عاتق البلديات في تركيا مســؤولية تأمين مســتلزمات اُألَسر األشد احتياجًا 
كاألرامل واأليتام والُمعاِقين واألشــدّ فقرًا. كما أن حلول معالجة التضخم التي تتخذها الحكومة 
َعْبــر النموذج التركي الــذي ُأعِلَن عنه في الفترة األخيرة، والمتمثل في تشــجيع االّدخار وتحويله إلى 
اســتثمارات، تزيد من اإلنتاج وتعزز التوظيف، وهي سياســة قد ُتفِلح على المدى المتوسط أي خالل 
ــن من الرواتب ويخفض البطالة،  ز من قدرات تركيا اإلنتاجية وُيحِسّ عامين إلى ثالثة أعوام، مما ُيعِزّ

لتعود بالتالي األسعار إلى االنخفاض نسبيًا.

(     ) للمزيد حول الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، راجع: وزارة الزراعة والغابات التركية، الدعم الزراعي: 
ــر الســلع الحــالل، راجــع: تحليــل النمــوذج االقتصــادي التركــي فــي مواجهــة النمــاذج االقتصاديــة فــي  ــد حــول نمــوذج تصدي (    ) للمزي

الشرق األوسط، خالد التركاوي وكيندة التركاوي، مجلة لباب، العدد ١٣، ص ١١٣، شباط/ فبراير ٢٠٢٢: 

١٥

١٥

١٦

١٦
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مــن الُمالَحظ أن مــا تقوم به الحكومة التركية يصّب في مصلحة دعــم اإلنتاج الزراعي، حيث تقدم 
الحكومــة معونــات لهذا اإلنتــاج ولتربية الحيــوان (     ). كما أن القطاع الخــاّص التركي يعمل على 
اقتناص الفرص الخاصة بأزمة الغذاء العالمية لزيادة المعروض وتلبية االحتياجات ســواء من خالل 
اســتثمارات زراعيــة خاّم أكبر أو من خالل اســتثمارات صناعيــة معتمدة على الزراعــة. وبالتالي، فإن 
المعروض الزراعي الخاص بالســلع الرئيســية في تركيا يتوقع أن يســتمر في االرتفاع بنســب صغيرة 
تقتــرب من ١٪. وربما يكون هذا اإلنتاج ثابتًا في بعض الســلع. وفي ِكلتــا الحالتين، فإن المعروض 
ســيبقى مقبوًال لجهة قدرته على تلبية االحتياجات األســرية. وســتعوق هذا المعروَض مســألتان 

رئيسيتان في المستقبل القريب، أال وهما: 

����כ�� א� ������: تتمثــل هــذه المشــكلة في تخصيص مزيــد من اإلنتــاج الزراعي لمصلحة           
الصناعــات، وبالتالي يتّم تغيير شــكل المادة المطلوبــة وإضافة قيمة إليها، ممــا يجعلها بخالف 
عات اُألَسر من ناحية المادة األولية ومن ناحية السعر، ولكن هذا األمر ينتج من جانب آخر مزيدًا  توُقّ

من السلع الغذائية.

����כ�� א� �����: تهتــم تركيا بشــكل كبيــر بالتصدير نظرًا لكون المنتجــات التركية تتمتع           
بميزات متنوعة، من بينها أنها منتجات حالل (    )، مما يجعل المهتمين بهذا النوع من المنتجات، 
وهــم كثر في العالم، يرفعون الطلب عليها. كذلك فإن أســعار المنتجات التركية ُتَعّد أقل مقارنة 
بأســعار الســلع األجنبية، مما يزيد كذلــك الطلب عليها. وبالتالي فإن الســلع في األســواق الداخلية 

ستكون أقل في ِكلتا الحالتين.

بالتأكيد إن تخفيض الصادرات ال ُيَعّد حًال لمشــكلة زيادة العرض في األســواق الداخلية، ولن يشكل 
فائــدة لالقتصــاد. بل بالعكس. وبالتالــي فإن الحلول في جانــب العرض تتعلق بزيادة االســتثمارات 
الزراعيــة في تركيا َعْبر اســتغالل الفــرص المتاحة بانخفاض المعــروض العالمــي. فتركيا يمكن أن 
ُتشــكل اليوم بديًال مقبوًال لبعض المســتثمرين في الزراعة لناحية اإلنتاج النباتي والحيواني. وال ُبّد 
مــن تســويق وترويج هذه المســألة على خلفيــة التعاون االقتصــادي مع دول المنطقــة. كما أن 
االســتثمار التركي في مجال الزراعة في دول إفريقيا ودول الجوار ُيَعّد مسألة مهمة، وال بد لتركيا 

أن تستثمر نفوذها المتحقق على خلفية المكاسب السياسية والعسكرية.

وعلــى جانــب الطلب، فإن األســعار على ما يبدو نعم، ستســتمر فــي االرتفاع في تركيــا، في المدى 
المنظــور، نظرًا لوجود حالة تضخمية واســعة نســبيًا ومرتكزة على أســباب هيكليــة في االقتصاد 
التركــي. وبالتالــي، فــإن القــوة الشــرائية لُألَســر التركية ســتنخفض مع مــرور الوقت. علــى المدى 
المتوسط، من المتوقع أن يعود المستوى العاّم لألسعار لالستقرار، وبالتالي ثبات كل من األسعار 
والقدرة الشــرائية، ولكن دون تراُجع يذكر في تلك األســعار أو أي زيادة ُتذَكر في القدرة الشــرائية، 

مما يعني أن البالد ستبقى أمام أزمة غذائية تمثل عوامل الطلب جزأها األهم.

في هذا الجانب، تقع على عاتق البلديات في تركيا مســؤولية تأمين مســتلزمات اُألَسر األشد احتياجًا 
كاألرامل واأليتام والُمعاِقين واألشــدّ فقرًا. كما أن حلول معالجة التضخم التي تتخذها الحكومة 
َعْبــر النموذج التركي الــذي ُأعِلَن عنه في الفترة األخيرة، والمتمثل في تشــجيع االّدخار وتحويله إلى 
اســتثمارات، تزيد من اإلنتاج وتعزز التوظيف، وهي سياســة قد ُتفِلح على المدى المتوسط أي خالل 
ــن من الرواتب ويخفض البطالة،  ز من قدرات تركيا اإلنتاجية وُيحِسّ عامين إلى ثالثة أعوام، مما ُيعِزّ

لتعود بالتالي األسعار إلى االنخفاض نسبيًا.
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