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Abstract: Globalization is a historical phenomenon and a logical consequence of the evolution of
capitalist production and its transfer from the local to the global level. The main features of
globalization were clarified at the end of the twentieth century. However, their historical roots
extended through the stages of the development of the capitalist system. There are a number of
channels through which globalization moved to developing countries in general Turkey in
particular, and the balance of payments represented by the trade account and the capital account
were the best expression of that phenomenon.
Turkey's gross domestic product (GDP) has fluctuated during the study period due to some
economic crises in the world and regional economy, but it was remarkably high in its growth rate
during the 31 year period. This coincided with increased economic exposure due to the reflection
of Turkish economic policy towards external openness since In the early 1980s, as inflation rates
also declined and stabilized particularly in the first decade of the second millennium. The study
showed that globalization has had a mixed effect on the Turkish economy, where Turkey has
been able to increase real GDP and reduce inflation while at the same time increasing the
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exposure rate of the external economy, which entails exposure of Turkey to crises imported from
abroad and the best evidence of the global economic crisis 2008 - 2009, which left a clear impact
on the Turkish economy.
These results contradict the research hypothesis that globalization policies have undesirable
effects on the Turkish economy. As it turned out that the Turkish economic policy was able to
deal with the determinants of globalization in a way that enables them to benefit from their useful
data and overcome the adverse effects that may result in the national economy. This experience
may motivate the rest of the developing countries to adopt Turkey's approach to dealing with an
inevitable reality imposed by globalization.
Keywords: Economic globalization, economic performance, economic growth.

اثر العولمة في أداء االقتصاد التركي خالل المدة 5151-5891
د .عمر هشام صباح الفخري

الملخص

جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد

ان العولمة هي ظاهرة تاريخية ونتيجة منطقية لتطور االنتاج الرأسمالي وانتقاله منن المسنتو
المحلي إلى المستو العالمي وان المالمح الرئيسة للعولمة اتضحت في نهاينة القنرن العينرين اال ان
جذورها التاريخية امتدت عبر مراحل تطور النظنا الرأسنمالي وهنالن عندد منن القننوات انتقلنت منن
خاللها ظاهرة العولمة الى البلدان النامية بيكل عا وتركيا بيكل خنا ،ويعتبنر مين ان المندفوعات
ممثال بالحساب التجاري وحساب راس المال كانا خير معبرين لتل الظاهرة.
يهد الناتج المحلي اإلجمالي التركي نموا متذبنذبا خنالل مندة الدراسنة متنبثرا بنبعا اال منات
االقتصادية التي يهدها االقتصاد العالمي واالقليمي اال انه كان متصاعدا بيكل الفت في معندل نمنو
خالل مدة الدراسة التي بلغت  73سنة وت امن ذل مع ينادة االنكيناا االقتصنادي متنبثرا بانعكناس
السياسننة االقتصننادية التركيننة نحننو االناتننام الخننارجي منننذ مطلننع عقنند الثمانينننات وكننذل تراجعننت
معدالت التضخ واستقرت وبيكل خا ،في العقد األول من االلاية الثانية.
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بينت الدراسة ان العولمة كان لها تبثيرات متباينة في االقتصاد التركي حيث تمكننت تركينا منن
يننادة النننناتج المحلننني اإلجمننالي الحقيقننني وخانننا التضننخ وفننني نانننس الوقننت اد معننندل انكينننافها
االقتصاد الخنارجي النذي يترتنب علينه تعنرا تركينا النى أ منات مسنتوردة منن الخنارج وخينر دلينل
على ذل اال مة االقتصادية العالمية  8003-8003التي تركت اثارا واضنحة فني االقتصناد التركني.
هذ النتائج تعارضت منع فرضنية البحنث التني نصنت علنى ان لسياسنات العولمنة اثنار ينر مر نوب
فيها في االقتصاد التركي .اذ تبين ان السياسة االقتصادية التركية تمكنت في المجمل منن التعامنل منع
محددات العولمة بيكل مكنها من االستاادة منن معطياتهنا المايندة والتغلنب علنى منا قند يننج عنن تلن
الظنناهرة مننن اثننار ضننار فنني اقتصننادها الننوطني .وهننذ التجربننة قنند تحا ن بنناقي البلنندان الناميننة علننى
اعتماد نهج تركيا في التعامل مع واقع ال منا ،منه فرضته العولمة.

المقدمة
لقد شهد العالم منذ النصف الثاني من عقد الثمانينات تغيرات كبيرة وسريعة نحو عولمة الحياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وقد تعددت وجهات النظر في مفاهيم العولمة وتعددت البحوث
والدراسات والمناقشات في هذا المجال ،فالعولمة بوصفها مفهوما ظهرت في بداية االمر في
الواليات المتحدة االمريكية ترجمة لكلمة  Clobalizationوالتي تعني تعميم الجزء وتوسيع دائرته
ليشمل الكل ،وقد انتشر مفهوم العولمة في عقد التسعينات من القرن الماضي وهذه المدة مثلت حالة
جديدة وبداية لمرحلة تاريخية جاءت بعد انهيار منظومة العمل االشتراكية التي استهدفت انهاء
المفاهيم القديمة وظهور مفاهيم جديدة أهمها التوجه نحو نظام السوق كالية لتوحيد العالم نحو نظام
دولي جديد ،لذا فان العولمة هي احدى المراحل التاريخية التي يمر بها االقتصاد الراسمالي والتي
اثبتت بان التطور الحاصل في قطاعها الصناعي خالل فترة القرنين الماضيين انعكس وبشكل
مباشر في تطور بقية قطاعاتها اال قتصادية من خالل العالقات التبادلية بين قطاعها الصناعي وبقية
القطاعات األخرى فضال عن تبنيها ستراتيجيات مختلفة حققت من خاللها تنميتها االقتصادية ،ان
حصيلة هذه العوامل مكنت الدول المتقدمة من تكوين نمط سوقي لصادراتها الصناعية والزراعية
الذي اتسم بسمات احتكار ا لقلة وترتب عليه ظهور اثار اقتصادية مرغوب فيها للمصدرين وغير
مرغوب فيها للمستوردين في البلدان النامية .ان حصيلة هذه العوامل انعكست انعكاسا مباشرا في
أداء االقتصاد التركي في مجاالت عديدة ومنها معدل نموه االقتصادي وانكشافه االقتصادي
ومعدالت التضخم.
يهدف البحث تحديد وقياس اثر العولمة في أداء االقتصاد التركي وال سيما معدل النمو
االقتصادي وانكشافه االقتصادي ومعدل التضخم معتمدا على فرضية مفادها ان سياسات العولمة
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االقتصادية قد أحدثت اثار غير مرغوب فيها في أداء االقتصاد التركي اما أسلوب البحث فسيتم فيه
استخدام األسل وب الوصفي الذي يستند الى الدراسات النظرية السابقة واألسلوب الكمي الذي يستند
الى طرائق االقتصاد القياسي والغراض التقدير سيتم استخدام عدة نماذج قياسية ولمختلف حاالت
االنحدار الخطي المتعدد باالعتماد على طريقة المربعات الصغرى االعتيادية .OLS
وسوف يتم استخدام مؤشرات العولمة االتية
.1
.2
.3
.4
.5

األهمية النسبية للدين الخارجي الى الناتج المحلي اإلجمالي
األهمية النسبية للدين الخارجي الى الصادرات
األهمية النسبية للصادرات الى الناتج المحلي االجمالي
األهمية النسبية للعجز في الميزانية العامة الى الناتج المحلي اإلجمالي
األهمية النسبية لالستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي اإلجمالي

اما متغيرات أداء االقتصاد التركي فهي كل من (الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،االنكشاف
االقتصاد الخارجي ،معدل التضخم)

.3

نشأت العولمة االقتصادية

لقند انتيننر ماهننو العولمننة فني التسننعينات مننن القننرن العيننرين وهنذ المنندة مثلننت حالننة جدينندة
وبداية لمرحلنة تاريخينة جنابت بعند انهينار منظومنة الندول االينتراكية التني اسنتهدفت انهناب الماناهي
القديمة وظهنور ماناهي جديندة اهمهنا التوجنه نحنو نظنا السنو كآلينة لتوحيند العنال نحنو نظنا دولني
جديند وقنند اثنار هننذا االتجنا جنندالا فكرينا واسننعا ا ومهند وسننائل العبنور إلننى القنرن الحننادي والعيننرين
واسننتخد لوصننا االوضننا التنني سننادت فنني االقتصنناد العننالمي المتمثلننة بننالنمو السننريع فنني التجننارة
الدوليننة وتنندفقات راوس االمننوال واالسننتثمارات االجنبيننة المبايننرة وتكامننل عمليننات االنتنناج علننى
الصنعيد العنالمي والتنظني الماسسني بنين البلندان المتقدمنة فيمنا يتعلن بسياسنات التجنارة والضنرائب
واالستثمار وسائر االنظمة التي مهدت لسلسلة من العمليات تمثلت بتنامي اتجاهات التحرير والتكينا
والتغيننر الهيكلنني وتبننني سياسننات تنطننوي علننى تحجنني دور الدولننة فنني الحينناة االقتصننادية وا الننة
الحواج التي تارا على التجارة واالستثمار بهدا بنناب نظنا اقتصنادي عنالمي اركاننه نظنا نقندي
بإدارة صندو النقد الدولي واستثماري بنإدارة البنن الندولي وتجناري بنإدارة الجنات ومنن ثن منظمنة
التجارة الدولية  WTOبعد عا ( .3331مجموعة باحثين )7 3333
لقد اتسعت دائرة التعاريا والمااهي المقدمة في يرم ظاهرة العولمنة وتوصنياها فقند عرفنت
على انها:
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 ظنناهرة تاريخيننة ونتيجننة منطقيننة لتطننور االنتنناج الرأسننمالي وانتقالننه مننن المسننتو المحلنني إلننىالمستو العالمي.
 ظاهرة متعددة الوجو أبر مظاهرها النمو السريع في التجنارة الدولينة وتندفقات راوس االمنوالوا دياد اهمية الخدمات في كل من التجارة واالسنتثمار االجنبني المباينر وتكامنل عوامنل االنتناج
على الصعيد العالمي كما تمثلت باليمولية االقتصنادية وتحرينر التجنارة( .األمن المتحندة 3331
)37

ان المالمننح الرئيسننة للعولمننة اتضننحت فنني نهايننة القننرن العيننرين اال ان جننذورها التاريخيننة
امتدت عبر مراحل تطور النظا الرأسمالي التي كان اولها مرحلنة الرأسنمالية التجارينة ومنن ثن بندأ
وضع االساس النظري للعولمة االقتصادية وتحرير التجارة الخارجية مع ظهور النظرينة الكالسنيكية
في التجارة الخارجية وبالتحديند فني افكنار  Adam Smithبكتابنه ثنروة االمن  3331النذي أكند فينه
على حرية التجارة واهميتها علنى الصنعيد الندولي ألنهنا تسنه فني ينادة الكانابة االنتاجينة منن خنالل
التخصن ،وتقسنني العمننل النندولي وتعمنل علننى توسننيع حجن االسنوا وترفننع معنندالت تننراك راوس
االموال التي يترتب عليها ارتاا في معدل النمو االقتصادي(Gray,1970, 106) .
بعد منتصا القرن التاسنع عينر ينهدت الرأسنمالية تطنوراا واسنع النطنا تمثنل بتغينر المننا
االقتصننادي واخننتالا المتغيننرات التنني تعمننل فيهننا النظريننة الكالسننيكية فكانننت ا مننة الكسنناد الكبيننر
 3378-3383التنني تعرضننت لهننا البلنندان الرأسننمالية مثنناالا واضننحا ا علننى الخلننل الكبيننر فنني البننناب
النظنري الكالسنيكي فني مواجهننة المتغينرات االقتصنادية آننذا وال سننيما فني الجاننب المتعلن بحريننة
التجارة وما تادي اليه من توا ن في االمد الطويل كنان منن نتائجهنا ان تعنرا قطنا التينغيل إلنى
صدمة كبيرة تمثلت بتعطل ( )78مليون فرد عن العمل عدا ما يتعلن بنالمتغيرات االخنر ممنا دفنع
حكومات الـدول الصناعية إلـى البحث عن حلنول تبعند حندوث منا هنو اسنوأ فكاننت الكين ينـة عالجنـا ا
مقترحننـا ا لال مننة فقنند دعننا  3341-3373 John Maynard Keynesإلننى التنندخل الحكننومي
لتحقي التوظا ودرس العالقة التي تربط التجارة الخارجية بمستو التيغيل فني اطنار نظريتنه عنن
الدخل القومي والتجارة الخارجينة (ننام  )310-353 3318وكنان واضنحا ا لند االفكنار الكين ينة ان
المعالجننات التنمويننة تتطلننب وجننود ماسسننات نقديننة تعمننل علننى تعننديل انحرافننات المسننارات التنمويننة
لالقتصننادات الرأسننمالية عننن توا نهننا فضننالا عننن تنظنني العالقننات النقديننة بننين المرك ن واالطننراا
لمصلحة عملينة التنراك الرأسنمالي فكاننت فكنرة انيناب صنندو النقند الندولي والبنن الندولي لإلنيناب
والتعمير في منتصا االربعينات وعقد اتااقية بريتون وود عا  3344بهندا الوصنول إلنى افضنل
السننبل الال مننة لتصننحيح السياسننات االقتصننادية والماليننة بعنند الحننرب العالميننة الثانيننة والسننيما فنني
الجاننب المتعلن بمنوا ين منندفوعات الندول االعضناب إلمكانينة تحاين التنمينة االقتصنادية فني البلنندان
الرأسمالية (النجاي حسن  )734 3333والي في ان االتجاهات الكين ية في هذا االطنار كاننت
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تهدا إلنى تحقين آلينة افضنل لالنسنياب السنلعي الخنارجي والوصنول إلنى منناط جديندة للطلنب منن
خالل تعديل التيوهات التي حصلت في االسوا النقدية في الدول المتقدمة والنامية وتلن هني احند
اه محاوالت النظا الرأسمالي نحو عولمة اقتصاداتها( .النجاي )85-87 8000-3333
ان توظيا هنذ المتغينرات سناعد النظنا الرأسنمالي علنى اعنادة توا ننه وتصنحيح التينوهات
التي اصابته نتيجة االفراط في االنتاج في نهاية العقد الثاني من القرن العيرين.
يتضح من خالل استقراب اآلراب الكين ية انها ال تخرج في اطارها االينديولوجي عنن اللجنوب
إلنننى تننندخل الدولنننة بوصننناها إحننند ادوات االمننند القصنننير لتعنننديل التبننناطا النننذي اصننناب االقتصننناد
الرأسننمالي ومننن ثنن التخلنني عنهننا بعنند ان يتمايننى االقتصنناد الرأسننمالي علننى وفنن م ايننا السننو
(النجاي  )10 3333فمع بداية النصنا الثناني منن عقند االربعيننات اخنذت معالجنات المند القصنير
التي تعتمد على متغير الطلب الاعال تاقد اهميتها واصنبح منن ضنرورات اسنتمرار النظنا الرأسنمالي
ان تكون معالجاته نابعة من متغيرات اقتصنادية ذات مند بعيند اذ دلنت اوضنا االقتصناد االمريكني
على انه اتس بمظاهر انكمايية اما البلدان النامية فقد ا دادت مديونيتها حتنى بلغنت نحنو ()3.311
بليون دوالر عا  3337واتسمت موا ين مدفوعاتها بالعج وتباطبت معدالت نموها و لبت صناة
الثنائية على اقتصادات هذ البلدان واقتصرت صنادراتها علنى المنواد االولينة ولن يكنن معندل التبنادل
التجناري فنني مصننلحتها وبقيننت االنمنناط السننوقية ومننا يترتنب عليهننا مننن تعننديالت رئيسننة فنني التجننارة
الدولية بعيدة من الناحينة التنظيمينة عنن العالقنات االقتصنادية الدولينة (النجاني  )33-30 3333ممنا
ترتب على ذل عقد اتااقية ماقتة متعددة االطراا في جنيا عا  3343سنميت بنـ (االتااقينة العامنة
للتعرياننننات الجمركيننننة والتجننننارة  (GATTالتنننني اسننننتهدفت تحريننننر التجننننارة الدوليننننة مننننن القيننننود
والتعرياننات الجمركيننة وتنيننيط معنندالت نمننو التجننارة الدوليننة و يننادة معنندالت نمننو النندخل القننومي
واعادة تو يع الموارد على وف تكاليا الارصة البديلة( .العاوري )83-83 8000
ومنع اسننتمرار تنندهور اليننروط التجارينة للبلنندان الناميننة وبننناب علنى طلننب مجموعننة مننن هننذ
البلدان عقدت االم المتحدة مناتمر االمن المتحندة للتجنارة والتنمينة ) (UNCTADالنذي ضن الكتلنة
االفرواسيوية والمجموعة الالتينية في جنينا عنـا  3314مسنتندة فني ذلن النى اعتبنارين( :الطنائي
)783 3333

االول :ان منظمة الجات تعمل اساسا ا لمصلحة الدول الصناعية وتنولي اهتمامنا ض ضنئيالا لوضنع البلندان
النامية.
الثاني :توجه حركة التجارة الدولية والسياسة التجارية العالمية منذ الحرب العالمية الثانينة نحنو اتبنا
اساليب من يبنها حرمان البلدان النامية من نصيبها العادل في النمو االقتصادي العالمي وقند
ركن المنناتمر اهتمامننه علننى مينناكل التجننارة والسياسننة التجاريننة للنندول الناميننة وعلننى وضننع
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المبادئ والصني المتعلقنة بالسياسنة العامنة علنى المنديين القرينب والبعيند الواجنب اتباعهنا فني
مجال تحرير التجارة الدولية بهدا تعجيل عمليات التنمية االقتصادية في البلدان النامية.
وي هد العال النامي والمتقد منذ الحرب العالمية الثانية اقامة العديند منن التكنتالت االقتصنادية
أثننر التطننور الكبيننر فنني اقتصننادات هننذ البلنندان فنني المجنناالت العلميننة والتقنيننة وال يننادة الكبيننرة فنني
راوس االموال والتوسع فني معندالت االنتناج وارتانا مسنتويات الندخل واالسنتهال وبعند النصنا
الثاني من القرن العيرين اصبحت معظن العالقنات االقتصنادية والتجارينة الدولينة محكومنة بالتعناون
مع الدول الصناعية المتقدمة.
وخنالل المندة  3330- 3345ينهدت التجننارة الدولينة نمنواا معتنند ا
ال بلن نحنو ( )%7.3سنننويا ا
وبلغت مدخوالت البلدان المتقدمة منها نحنو ( )%30منن اجمنالي العوائند الكلينة للتجنارة الدولينة امنا
حصة البلدان النامية فقد بلغت نحو (( .)%70نوري )47 3333
ان هنذ المقارنننات التجاريننة بنين االقتصننادات الناميننة والمتقدمنة تيننير إلننى انهنا نتننائج اتسننمت
بحالنة عند التكننافا وقند اوضنح ذلن االقتصنادي luunammEA. فني مالاننه عنا  3313بعنننوان
التبادل الالمتكافئ الذي ايار فيه إلنى ان عالقنات التبنادل بنين البلندان النامينة والمتقدمنة هني عالقنات
تبننادل يننر متكافئننة قائمننة علننى اسنناس تواطننا اجتمنناعي عننا فنني النندول الغنيننة يحمننل سننكانها علننى
استغالل الدول الاقيرة ويكون هدفها يادة نصيبها من الدخل القنومي منن دون ان توجنه الحند االدننى
من االهتما للدول النامية( .الطائي )307 3333
ومنذ بداية السبعينات يهد االقتصاد العنالمي مرحلنة انتقالينة حينث تعنرا نظنا النقند الندولي
إلننى تحننول كبيننر عننا  3333وبننر ت ميننكلة التضننخ وتعننديالت اسننعار الصننرا وقنند تعاقبننت هننذ
االوضا مع ارتاا اسعار الناط العالمية لعامي  3333-3337اذ اثنرت هنذ التغينرات فني اتجاهنات
التجارة واالنتاج في العال فانخاا معدل نمو االنتاج في الدول المتقدمنة منن ( )%5.3خنالل المندة
 3337-3310إلى ( )%8.5خالل المندة  3330-3334وهنذا منا عنرا بنالركود التضنخمي( .معلنه
)50 8003

وفي بداية السبعينات ايضنا دخلنت الينركات عبنر الوطنينة مرحلنة جديندة اذ ا دادت عملياتهنا
التجارية بيكل واسع وتوسعت انيطتها خنارج موطنهنا بمعندالت مرتاعنة خنالل المندة 3330-3333
فارتاعت قيمة مبيعاتها الخارجينة عنا  3333بنسنبة ( )%75ثن ( )%40عنا  3330وهنذا التطنور
يعكس االتجاهنات المت ايندة لالسنتثمار بنين البلندان الرأسنمالية وت ايند الطنابع العنالمي لإلنتناج وتندف
االستثمارات االجنبية المبايرة على الر من حالة التضنخ النذي تعناني مننه البلندان الرأسنمالية فني
تل المدة( .نوري )353-350 3333
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ان هذ الصورة تعكس سيطرة اليركات عبر الوطنية على قطنا واسنع منن النظنا التجناري
النندولي التنني اتجهننت إلننى تصنندير فننائا راس المننال المتننراك فيهننا إلننى خننارج المسننتعمرات بيننكل
مباير او ير مباير من خالل اليركات متعددة الجنسية خارج موطنهنا اال متخنذة فني ذلن اينكاالا
عديدة من ها التجنارة الخارجينة وانيناب من ار رأسنمالية ضنخمة واقامنة البننو والماسسنات التابعنة
لهننا وخننالل عقنند الثمانينننات مننن القننرن الماضنني يننهد السننو االمريكنني موجننة كبيننرة مننن التننراك
اذ بلن معنندل
الرأسنمالي وبندأت الينركات الضننخمة بتوسنيع اسنتثماراتها خنارج نطننا هنذا السنو
نمو تدف االستثمارات االجنبينة المباينرة إلنى البلندان النامينة بحندود ( )33ملينار دوالر سننويا ا خنالل
المدة  3330- 3333مما يعبنر عنن دور االسنتراتيجية االمريكينة فني عولمنة اقتصنادها النذي اصنبح
تحت هيمننة مجموعنة منن الينركات االمريكينة التني امتلكنت ماناتيح اقتصناد العنال الرأسنمالي والتني
باتت تيكل تهديداا واسع النطا على االقتصاد العالمي منذ مطلع عقد التسعينات وال سنيما فني قطنا
االستخراج والتعندين منطلقنة منن عندة دوافنع منهنا وجنود المنواد االولينة وانخاناا التكناليا النسنبية
لإلنتاج ساعدها فني ذلن ضنخامة احجنا الميناريع الصنناعية وتوسنع االسنوا وتطنور وسنائل النقنل
واالتصاالت وتوافر االيدي العاملة الرخيصة.
ان هذ العوامل ساعدت اليركات الكبيرة وبخاصة االمريكية منها على الدخول إلى االسنوا
االوربية لتو يع مخاطرها عن طري اقامة فرو متعددة لها في اقطنار وصنناعات متعنددة منن اجنل
تحقي هدا سياسي كبير يتمثنل بنربط المصنالح االقتصنادية بنرأس المنال االمريكني( .سنالمة 3333
)38-30

ظهنرت مالمنح اال منة االقتصنادية فني النظنا الرأسنمالي بينكل واضنح خنالل العقنود الثالثنة
االخيرة من القرن الماضي والعقد األول من هذا القرن فقد انخانا متوسنط نصنيب الانرد منن النناتج
المحلي االجمالي منن ( )%7.1سننويا ا خنالل عقند السنتينات إلنى ( )%8.4و ( )%8.8خنالل عقندي
السننبعينات والثمانيننننات (النجاننني  )3 8000-3333وينننهد االقتصننناد الرأسنننمالي فننني عقننند الثمانيننننات
ركوداا اقتصاديا ا كبيراا وذلن يعنود باعنل اتبنا البلندان الرأسنمالية سياسنات انكماينية مضنادة للتضنخ
جابت فني اطنار معالجنة اال منة الرأسنمالية المعاصنرة والمتمثلنة بالتضنخ الركنودي النذي اصنبح ذا
طنابع عننالمي وال ين ان هنذ السياسننات كانننت تمثنل تحننوالا واضننحا ا فني جننوهر الاكننر االقتصننادي
الرأسمالي في تل المدة.
امنا البلنندان الناميننة فقند يننهد معنندل نمننو ناتجهنا المحلنني االجمننالي انخااضنا ا أثننر توجننه البلنندان
ا لمتقدمة نحو تحرينر انتاجهنا الصنناعي منن االعتمناد علنى المنواد االولينة التني تصندرها هنذ البلندان
والتي اصبحت في عقد الثمانينات ال تتجاو ثلث ما كاننت تسنتورد فني مطلنع القنرن الماضني االمنر
الذي فاق ميكلة مديونية البلندان النامينة حتنى بلغنت نحنو ( )3.315بلينون دوالر عنا ( .3333معلنه
)50 8003
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وفي مطلع عقد التسعينات دخل االقتصاد العالمي في ركود اقتصنادي كبينر اذ انخانا معندل
نمو الناتج المحلي االجمالي فني الندول المتقدمنة منن ( )%7.8عنا  3333إلنى ( )%8.3عنا 3330
ثن إلننى ( )%3.8عننا  3333وذلن يرجننع إلننى عوامننل عدينندة اهمهننا ارتاننا اسننعار الننناط بمعنندالت
عاليننة والتحننوالت التنني حصننلت فنني البلنندان االيننتراكية وحننل منظمننة الكوميكننون (مجلننس التعاضنند
االقتصادي) وانهيار التجارة بين البلندان االينتراكية السنابقة وظهنور التجمعنات االقتصنادية االقليمينة
الجديدة كالنافتا واوربا الموحدة.
ال ي ن فنني ان هننذ االتجاهننات فنني االقتصنناد الرأسننمالي ال تتا ن وفننروا هننذا النظننا الننذي
ترتب عليه ت ايد معدالت البطالنة فني حنين تسنعى االقتصنادات الرأسنمالية إلنى ت ايند معندالت تنراك
راوس االموال فيها والميل نحو توسيع االنتاج في ظنل التنوا ن العنا وهني الانروا التني وضنعتها
االفكننار الكالسننيكية لالقتصننادات الرأسننمالية والتنني تخضننع لقننانون التطننور النندوري الننذي ينتقننل فيننه
االقتصاد من االنتعاش إلى الركود عبر ا مة اقتصادية معينة ث يعنود لالنتعناش منن خنالل معالجنات
اقتصننادية تننرتبط بمتضننمنات السننو (مرسنني  )733 3330التنني بنندأت تعمننل منننذ العقنند االخيننر مننن
القرن العيرين على وف نمطين من االليات هما( :النجاي )33-37 8000-3333
االول :نمط انتاج السلع االستهالكية واالنتاجية
تعمل المنيآت االقتصادية فني الندول الصنناعية المتقدمنة فني بيئنة تتسن بالمنافسنة االحتكارينة
فاي الحالنة االولنى فنان سنعر
في انتاج سلع معينة وأقرب إلى المنافسة الكاملة في انتاج سلع اخر
الوحندة المنتجنة الواحندة اكبننر منن كلاتهنا الحديننة امنا فني الحالننة الثانينة فنان السننعر يقتنرب منن الكلاننة
الحدية وفي كلتا الحالتين تتحق اربام ير اعتيادية من هذا النس االقتصنادي النذي يسنه فني ت ايند
معدل تراك راس المال ويرفع معدالت نمو ومن اجل ان يسنه هنذا الت ايند فني معندل تنراك راس
المننال فنني يننادة الننناتج المحلنني فنني االقتصننادات الرأسننمالية البنند مننن تنندخل الدولننة فنني تنظنني حركننة
االنتاج علنى وفن اسناليب تتناسنب واهنداا هنذا النظنا اال ان هنذ ال ينادة فني النناتج قند تنادي إلنى
خاا االسعار في السو المحلية لذا فان الدولة تعمل على تصدير الج ب الانائا منن االنتناج حتنى
تننتمكن مننن المحافظننة علننى مسننتو معننين لألسننعار بحيننث تسننتمر فنني تحاي ن االنتنناج المحلنني فيهننا
ويستمر ت ايند معندل تنراك راس المنال امنا فني حالنة ت ايند االنتناج وبمعندل اسنر نتيجنة للتغينرات
التكنولوجية الحديثة فان ذل يترتنب علينه ت ايند حصنة السنو الخارجينة منن النناتج المحلني وتصنبح
تكنناليا االنتنناج الحديننة مسنناوية لألربننام أو اكثننر منهننا وهننذ التكنناليا بننال ي ن تيننكل اعبنناب علننى
االقتصاد المعني اذ تادي إلى تخايا حج الاائا ويتباطب معدل نمو ويننخاا معندل تنراك راس
المال فيها وهذ الحالنة اصنبحت بمثابنة ا منة يعناني منهنا االقتصناد الرأسنمالي مننذ العقند االخينر منن
القرن العيرين.
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الثاني :نمط انتاج السلع الحربية
ان هننذا النننمط مننن االنتنناج يعمننل علننى وفن اليننة االحتكننار أو احتكننار القلننة وان الطلننب علننى
منتجنات هنذا الننمط ال يخضنع للماناهي االقتصنادية فحسنب وانمنا للتكويننات االيدلوجينة والصنراعات
التنني تار هننا بننار التننوتر العالميننة التنني كننان ابر هننا الحننرب البنناردة مننع المنظومننة االيننتراكية التنني
عدت احد اه وسائل التحاي الرئيسة فني انتناج هنذا الننو منن المنتجنات فني االقتصناد الرأسنمالي
مننذ عننا  3333وحتنى نهايننة عقنند الثمانيننات مننن القننرن الثناني وفنني هننذا المجنال اوضننحت بيانننات
معهنند سننتوكهول النندولي لقضننايا السننال ان حصننة الواليننات المتحنندة مننن الصننادرات العالميننة مننن
االسلحة الضنخمة بلغنت نحنو ( )58.3ملينار دوالر أي منا تعنادل ( )%70.1منن اجمنالي الصنادرات
العالمية لهذا النو من السلع خنالل المندة  3333-3335اال ان الخصن التقليندي (االتحناد السنوفياتي)
الذي كان وجود يعني خل طلب على هذا النو من السلع ل يكن موجوداا مما يعنني تعطنل المنوارد
االقتصادية التي كانت تسه فني انتناج االسنلحة الحربينة ومنا يترتنب علينه منن انخاناا فني معندالت
نمو الناتج المحلي وتدني رفاهية المجتمعنات الرأسنمالية واصنبح الانائا اكبنر منن ممكننات تصنرياه
واخذت تكاليا االنتاج باالرتاا مما يعني مينل السنعر نحنو االرتانا وذلن يقلنل منن طلنب االسنوا
العالمية والى حد بعيد وهذا االمر يقود النظا الرأسمالي إلى حالنة التبناطا فني معندالت نمنو وهني
مسبلة تتنناقا وفنروا الرأسنمالية فضنالا عنن انهنا تنادي باالقتصناد الرأسنمالي إلنى االنكمناش ممنا
جعننل الرأسننمالية تتوجننه إلننى نظننا دولنني جدينند اطل ن عليننه (العولمننة) التنني اتسننمت بالسننمات االتيننة:
(الورد )38-33 8003

.3
.8
.7
.4
.5

االعتماد على نظا السو بوصاه االسلوب المالئ لتحقي النمنو االقتصنادي وهنذا النظنا النذي
يتطلب استقراراا سياسنيا ا واقتصناديا ا يعتمند علنى كانابة اداب القطنا العنا ومسنتو تنمينة المنوارد
البيرية والمستو التقني والاني للبلد.
دع القطا الخا ،وتيجيعه في إطار استراتيجية التنمية التني تعتمند علنى الينة السنو وابنرا
دور هذا القطا في العمل االقتصادي.
تغير انماط العمل واالنتاج وقد حدث ذل باعنل التطنورات التقنينة والتكنولوجينة المتسنارعة ممنا
اد إلى الحد من اهمية المي ة النسبية وبنرو القندرة علنى المنافسنة العالمينة ممنا اد إلنى ينادة
معدالت البطالة.
ظهننور التكننتالت االقتصننادية الدوليننة واتسننا دور اليننركات متعننددة الجنسننية التنني أسننهمت فنني
سننرعة تغيننر انمنناط العمننل واالسننتاادة مننن الثننروات المتاحننة فنني مختلننا البلنندان بهنندا تعظنني
االربام.
تحك منظمة التجارة العالمية ببوضا التجارة الخارجية من اجل خدمنة اهنداا الندول الصنناعية
المتقدمة القادرة على المنافسة وقد يكلت هذ المنظمة منع البنن الندولي وصنندو النقند الندولي
ركائ النظا الدولي الجديد الذي أطل عليه (العولمة).
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تينير السننمات المننذكورة انانا ا ان تاعيننل كاابتهنا االقتصننادية يتطلننب اوضنناعا ا اقتصننادية أقننرب
إلنى االوضننا االقتصنادية النيوكالسننيكية بينمنا ال تننتالب منع معطيننات واوضنا االقتصننادات الناميننة
ألنها تتس بانخااا مرونة استجابتها لمتغيرات السو .

 .8أثر العولمة في التنمية االقتصادية
 .3.8أثر عولمة رؤوس االموال االجنبية في التنمية االقتصادية
بهنندا التعننرا علننى النندور الننذي ادتننه االمننوال االجنبيننة فنني تحقي ن التنميننة االقتصننادية فنني
البلنندان الناميننة سننيت التركين علننى دور االسننتثمار االجنبنني المبايننر لتحقين هننذا الهنندا لكونننه اكثننر
انننوا االمننوال االجنبيننة اثننارة للجنندل واالهتمننا وذل ن لتعنندد مصننادر وايننكاله واثننار فنني النندول
المتلقية لنه (برتنان  )33-30 3338فضنالا عنن كوننه احند اهن االدوات الرئيسنة للعولمنة االقتصنادية
ألنه قاد االنتاج العالمي الى النمو وبينكل متسنار منن خنالل الينركات متعنددة الجنسنية التني تعناظ
دورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدف االموال االجنبية والسلع الى االسوا العالمينة واننه ينرتبط
بالتجارة الخارجية ضمن اليات التوا نات الدولية التني تهندا النى تحقين النمنو االقتصنادي وانتعناش
اسوا البلدان المعولمة( .الجميل )380 8003
ومنن اجنل تحقين تنمينة اقتصنادية سننليمة فني البلندان الناميننة ال بند منن تننوافر المنوارد الماليننة
الال مة لرفد هذ العملية التني يتوقنا نجاحهنا علنى هنذ المنوارد لتناينذ برامجهنا االسنتثمارية اذ انهنا
تعاني من تندني معندالت االدخنار المحلينة (اتسنا الاجنوة المحلينة) وهنذ االمنوال تبخنذ عندة اينكال
منها القروا والمساعدات والهبات واالستثمار االجنبي العا والخا( .،الطائي )303-301 3333
وبينننكل عنننا ظهنننرت اتجاهننننات متعنننددة عالجنننت القضنننايا االساسننننية التننني اختلنننا عليهننننا
االقتصاديون في تقيي الندور النذي تادينه هنذ االمنوال فني تحقين التنمينة االقتصنادية ويمكنن تميين
وجهتي نظر في هذا الموضو تباينتا نظريا ا وعمليا ا في ذل هما:
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 .3المدرسة الكالسيكية :أكد رواد هنذ المدرسنة علنى ان االسنتثمار االجنبني المباينر المنقنول عبنر
اليركات االجنبية يتجه وبيكل دائ نحنو خدمنة المسنتثمرين االجاننب بوصنا ان هنذ الينركات
تعتبننر البلنندان الناميننة مصنندراا رئيسننا ا للمننواد الخننا والمننواد االوليننة والتنني يكننون هنندفها تاعيننل
االسننتثمار فنني هننذ البلنندان التنني تتسن بانخانناا اسننعار موادهننا الخننا وتنندني اجننور العمننل فيهننا
بهدا تصنيعها واعادة بيعهنا فني االسنوا العالمينة والسنيما فني اسنوا البلندان النامينة وببسنعار
مرتاعنة ممنا ينادي النى اسنتن اا الطاقننات والمنوارد الينحيحة منن هنذ البلندان( .المننالكي 3334
)77-70

 .8المدرسة الكالسيكية الحديثة :ان النتنائج التني توصنلت لهنا هنذ المدرسنة فيمنا يتعلن باالسنتثمار
االجنبي المباير خالات اراب الكالسي وأكدوا دور االيجنابي فني تحقين التنمينة االقتصنادية فني
البلدان النامية من خالل ت ويدها بنالعمالت االجنبينة والخبنرات الانينة والم اينا التكنولوجينة( .ابنو
قحا  )37 3333التي تسه فني تع ين دور الصنادرات والحند منن االسنتيرادات ممنا ينادي إلنى
تحسين وضع مي ان المدفوعات في االمندين القصنير والبعيند علنى حند سنواب )(Lau, 1986, 75
فضالا عن ذل فقد حناول العديند منن االقتصنادين دراسنة أثنر تندف االمنوال االجنبينة فني التنمينة
االقتصادية في البلدان النامية وقد اختلانت دراسناته منن حينث االسنلوب والنتنائج إذ اوضنح عندد
منه االثر االيجابي لهذ االموال في التنمية االقتصادية في حين اوضح االخنرون سنلبية تبثيرهنا
في عملية التنمية االقتصادية.
فقد ايارت دراسنة االقتصنادي  3337 Landonالتني طبقهنا علنى ( )30دول نامينة منن دول
امريكا الالتينية إلى االثر االيجابي لتدف االموال االجنبية فني ينادة االنانا االسنتثماري لهنذ الندول
)(Mikesell, 1973, 13
الذي ترتب عليه يادة في معدالت نمو ناتجها المحلي االجمالي.
اما االقتصنادي  3331 Umesh. G. Gulatiفقند اوضنح فني دراسنته التطبيقينة عنن ()73
دولة نامينة خنالل المندة  3313-3313ان لألمنوال االجنبينة دوراا ايجابينا فني رفنع معندل نمنو ناتجهنا
المحلي االجمالي(Gulati, 1976, 159) .
وايدت دراسة  3330 Managat Ramعن ( )77دولة اسنيوية نامينة خنالل المندة - 3313
 3335العالقنة الطردينة بنين تندف االمننوال االجنبينة ومعندل نمنو ناتجهننا المحلني االجمنالي(Ram, .
)1980, 24
فننني حنننين خالانننت دراسنننة  3313 A. Rahmanالنتنننائج السنننابقة إذ درس العالقنننة بنننين
اسنتيرادات راس المنال واالدخنار المحلنني لعيننة منن البلنندان النامينة وتوصنل مننن خاللهنا إلنى ان هننذ
االمننوال ادت إلننى تخاننيا معنندل نمننو ادخارهننا المحلنني ممننا اد إلننى تخاننيا معنندل نمننو ناتجهننا
المحلي االجمالي(Mikesell, 1973, 1-26) .
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وايندت دراسنة االقتصنادي  3330 Singhالنتنائج السننابقة التني اوضنح فيهنا ان لنرأس المننال
االجنبي تبثيرا سلبيا ا في معدل نمو االدخار الحكومي في البلدان النامية وما يترتب عليه انخاناا فني
معدل نمو ناتجها المحلي االجمالي(Singh, 1970, 152-156) .
واثبتت الدراسات التطبيقينة التني اجراهنا كنل منن 3330 Eckistein Chenery Lando
عن العالقة بين االدخار المحلي وتدف راوس االموال االجنبية لـ ( )33دولة نامينة منن دول امريكنا
الالتينية بانها عكسية بين كال المتغيرين ول يظهر أي تبثير معنوي لألموال االجنبية فني معندل نمنو
االدخار المحلي في البلدان موضوعة البحث.
وتوصنننلت دراسنننة  3333 Kellmanإلنننى النتنننائج السنننابقة ناسنننها اذ اوضنننح فيهنننا العالقنننة
العكسية بين رأس المال االجنبي واالدخار المحلي فني البلندان النامينة وبنين فيهنا ان االدخنار المحلني
في هذ البلدان ينخاا نتيجة الستيراد اموال اجنبية.
وجابت نتنائج الدراسنة التني نينرها  3337 Cuptaمطابقنة لدراسنة 3313 A. Rahman
التي اجراها علنى ( )55دولنة نامينة واوضنح فيهنا ان لألمنوال االجنبينة تنبثيرا ضنعياا ا فني معندل نمنو
ادخاراتها المحلية(Mikesell, 1973, 1-26) .
يتضح من خالل استقراب الدراسات السابقة انها اظهرت نتائج متباينة عن طبيعنة العالقنة بنين
تنندف االمننوال االجنبيننة ومعنندالت النمننو االقتصننادي المتحققننة فنني البلنندان المتلقيننة لهننا وقنند حنندد
 Papanekاسباب العالقة العكسية بين كال المتغيرين في بعا البلدان المتلقينة لهنذ االمنوال بالنقناط
االتية(Papank, 1972, 934-950) .
 .3عد االستقرار السياسي.
 .8التغيرات الحاصلة في معدالت التبادل التجناري والسنيما فني الندول التني تعتمند علنى الصنادرات
في تحقي نموها االقتصادي.
 .7المتغيرات الخارجية (الظروا الجوية والكوارث الطبيعية).
ويمكن ان نستنتج مما سب ان االستثمار االجنبي المباير هو وسيلة مكملة لالستثمار المحلني
فضالا عن كونه طريقة فعالة الكتساب الم يد منن الكانابة منن خنالل نقنل التكنولوجينا المالئمنة ورفنع
القندرات البيننرية وتعمين ماهننو تخانيا كلننا االنتنناج وتحسنين القنندرات التنافسنية للدولننة المضننياة
لتلن االسننتثمارات كنني تسننه هننذ المتغيننرات فنني رفننع معنندل نموهننا االقتصننادي وهننذا النندور يتحنندد
بطبيعننة القطاعننات المسننتوعبة للتقنيننات العاليننة والمهننارات المتقدمننة لألمننوال االجنبيننة فضننالا عننن
الحواف الممنوحة لنه فني البلند المضنيا والتني تينتمل علنى حنواف مالينة تهندا إلنى تخاينا العنبب
الضننريبي علننى المسننتثمر وتعوضننه عننن ايجابيننات الاننر ،البديلننة المنافسننة وحننواف تمويليننة تتمثننل
باإلسننها فنني تمويننل الميننروعات عننن طري ن االسننها فنني رأس المننال والمنننح المبايننرة والقننروا
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الميسننرة التنني تمنحهننا الدولننة المضننياة ويننروط االئتمننان فيهننا وحننواف يننر تمويليننة مثننل المعاملننة
التاضيلية في استغالل خدمات البنى االساسنية والمروننة فني سنعر الصنرا وخندمات التسنوي امنا
البلدان التي وضعت قيوداا اما عمل هذ االموال وعلى دور االسوا فيها فقد عادت باثار سنلبيه فني
نموها االقتصادي( .حمداني )8 3333

 .8.8أثر عولمة التجارة الخارجية على التنمية االقتصادية

ان المهمننة الرئيسننة ألي عمليننة تنمويننة تتمثننل اساسننا ا بتحريننر قننو االنتنناج وتطننوير النظننا
االنتاجي بإحالل اساليب انتاجينة اكثنر حداثنة واكثنر فاعلينة محنل االسناليب واالنمناط القديمنة ويتان
معظ االقتصاديين على وجود عالقة وثيقة بنين التجنارة الخارجينة والتنمينة االقتصنادية اذ اتضنح ان
التطور االقتصنادي و ينادة معندالت نمنو الندخل القنومي تاريخينا ا يناثران فني نمنط التجنارة الخارجينة
وحجمها بوصا ان النمنو االقتصنادي يناثر فني نمنط التجنارة الخارجينة والنذي قند يتسنبب فني ت ايند
معنننننننننندالت االنتنننننننننناج العننننننننننالمي فنننننننننني ظننننننننننل ت اينننننننننند درجننننننننننة االناتننننننننننام علننننننننننى العننننننننننال
(عابند  )333 8003كمننا يعتقنند عنندد مننن االقتصنناديين ان المحننر الننديناميكي للتنميننة االقتصننادية هننو
ذلننن الجاننننب منننن التجنننارة الخارجينننة النننذي يوصنننا بالصنننادرات وقننند اكننند هنننذ المقولنننة امثنننال
 S. Gupta, B. Balassa, R, Emeryالنذين اينارت دراسناته إلنى ان النمنو االقتصنادي دالنة
بالصننادرات وعليننه فننان تحقي ن الكاننابة التنافسننية للصننادرات يقتضنني اجننراب تغيننرات ماسسننية فنني
الممكنات والعالقات بين القطاعنات التني تنادي فني محصنلتها النهائينة إلنى تحاين قطنا الصنادرات
ويتطلب ان يراف ذلن اجنرابات تتضنمن تخانيا الرسنو الجمركينة وا النة الندع أو حماينة قطنا
االنتنناج وعنند االعتمنناد علنى سياسننة احننالل الننواردات وتبكينند تطبي ن االجننرابات التنني تسنناعد علننى
تحرير التجارة ) (Gupta, 1984,16اال ان هذ المقولة تخضع لاروا ويروط محددة .

ان التغيرات الحاصنلة فني هيكنل التجنارة الخارجينة تناثر تنبثيراا فعناالا فني هيكنل االقتصنادات
النامية التني تتسن بعند التننو النسنبي فني نمنط انتاجهنا السنلعي فني حنين يتمين الطلنب المحلني فيهنا
بنالتنو الواسنع النذي يتننو علنى عندد كبيننر منن السنلع االسنتهالكية واالنتاجيننة المختلانة لنذا يكننون
لقطا التجارة الخارجية (الصادرات) دور كبينر فني تحقين التنوا ن والتناسنب بنين النيناط االنتناجي
واالستيرادي عن طري توفير موارد النقد االجنبي الال مة لتمويل عملينة التنمينة االقتصنادية بالسنلع
الرأسمالية والوسنيطة والمنواد االولينة منن السنو الخارجينة لتينغيل طاقاتهنا االنتاجينة القائمنة فضنالا
عنن بننناب طاقننات انتاجيننة جدينندة تهنندا إلننى تحقين التوسننع فنني القنندرات االنتاجيننة للمجتمننع والتنني ال
يمك ن تبمينها اال من خالل قناة التجارة الخارجية ولها دور كبير في تحقين التنوا ن والتناسن بنين
النيناط االنتناجي والتصننديري عنن طرين تصنريا االنتنناج السنلعي الاننائا عنن حاجننة البلند( .هاين
واخرون )5 3337
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ان التننبطير التنناريخي لنندور التجننارة الخارجيننة فنني تحقي ن التنميننة االقتصننادية يبنندأ مننن تبكينند
الطبيعيين ومن ث الكالسي والمحدثين على المنافع المتحققة من حرية التجارة الخارجية وكنان تبكيند
هاالب على حرينة التجنارة ينطلن منن هندفه االساسني فني ذلن هنو ان التجنارة الخارجينة تسنه فني
تعظي الناتج القومي الذي يعد العامل االساسي في تحقي الرفاهية االقتصادية ألفراد المجتمع.
ومنذ اواخر عقد الستينات من القرن الماضي ا داد اهتما االقتصاديين بموضو العالقة بنين
التجننارة الخارجيننة والتنميننة االقتصننادية وفنني معظنن البلنندان الناميننة وعنندوا التحسننن الحاصننل فننني
صادرات هذ البلدان من المتطلبات االساسية والمسناعدة فني تموينل اسنتيراداتها منن السنلع االنتاجينة
فضالا عن تطور عملينات التصننيع فيهنا وتحنديث قطاعهنا ال راعني (النجاني والقرييني )310 3333
واصننبحت الموضننوعات المتعلقننة بالتجننارة الخارجيننة والتنميننة االقتصننادية مجنناال خصننبا ا للمناقيننات
والطروحننات المختلاننة فنني منطلقاتهننا احيان نا ا والمتباينننة فنني معالجاتهننا احيان نا ا اخننر ول ن يكننن ذل ن
ليتوقا عند الكالسي ومن اعقبه بل توسع لييمل العديد من اآلراب ووجهات النظر.
فاالقتصنادي  Haberlerاوضننح ان التجننارة الخارجيننة تسننه وبندور فعننال فنني تحقين التنميننة
االقتصادية من خالل دورها في تحاي االنتاج المحلي وبما توفر منن سنلع انتاجينة ضنرورية لعملينة
التنميننة االقتصننادية فض نالا عننن اسننهامها فنني رفننع المسننتو العلمنني والتقننني للبلنند وتيننجيع دخننول
)(Haberler, 1959, 110-114
االموال االجنبية لتع ي االستثمارات المحلية فيها.
واكند  Dornbush. Rضنرورة انندماج البلندان النامينة فني التجنارة الدولينة بوصناها العنصنر
الاعال في تحقي تنميتها االقتصادية لتعذر حصول هذ البلدان علنى مصنادر التموينل البديلنة بوصنا
ان التجننارة الخارجيننة تسنننه فنني يننادة كمينننة االنتنناج المحلنني النننذي يننادي إلننى رفنننع كاننابة ادائهنننا
االقتصادي فضالا عن دورها في استاادة هذ البلدان من م ايا (اقتصاديات الحج ) Economic of
(Talan, 1998, 355) .Scal
اال ان المسارات التاريخية برهننت عملينا ا ان ينادة صنادرات المنواد االولينة ومنن العديند منن
البلندان الناميننة لن تكننن ذات اسننهامات فاعلننة فنني تحقين تنميتهننا االقتصننادية بننل ولن يننتمكن قطاعهننا
التصديري من التبثير ايجابيا ا فني النمنو فني بقينة القطاعنات ولن تندفع الصنادرات إلنى حندوث تبندالت
مهمة في اقتصادها الوطني بقدر ما قادت احيانا ا إلنى عرقلنة التنمينة فيهنا ولتاسنير ظناهرة كهنذ ياكند
االقتصادي السويدي  G. Myrdalعلى ميل قو السو منن خنالل منا يحققنه التنراك منن ينادة فني
حدة التااوت العالمي وان التنمية الطبيعية من قينا التجنارة دون عوائن بنين دولتنين االولنى صنناعية
واالخنر نامينة هني عملينة تراكمينة تتجنه نحنو افقنار وركنود الدولنة النامينة وهنذا منا اكند Arther
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3333 lewisالننذي ايننار إلننى ان تجننارة البلنندان الناميننة مننع البلنندان المتقدمننة قنند حققننت معنندالت
منخاضة للنمو خالل مدة منية طويلة( .الطائي )43 3338
وعمقت العولمة حالة االعتماد المتبادل بين الندول واالقتصنادات القومينة والمبنادالت التجارينة
من خالل سرعة تحر السلع وراوس االموال والمعلومات عبر الحدود القومينة فضنالا عنن توجههنا
نحو توحيد االسوا المالية بعد ا الة الحواج والعقبنات الجمركينة التني فرضنت علنى هنذا االنسنياب
(مطر )5-3 8008
بعد انياب منظمة التجارة العالمية عا .3335
وعلى الر منن المكاسنب التني نناد بهنا اقتصناديو صنندو النقند والبنن الندوليين المتحققنة
منن ظناهرة العولمنة فنان فريقنا ا اخنر منن االقتصناديين يينك فني صنحة ذلن الن اسنتعراا الواقننع
االقتصادي في البلدان النامية يوضح ان العولمة ل تاكند صنحة الطروحنات المنذكورة سنابقا ا أذ ادت
العولمة في عدد من هذ البلدان إلنى انخاناا حصنتها منن الصنادرات الصنناعية بنين عنامي -3330
 3331من ( )%83.5إلى ( )%80وانخاضت حصتها من التجارة الدولية بنين عنامي 3335-3335
بنسبة ( )%50اذ اصبحت حصة البلدان النامية في الوقت الحاضر تصل إلنى منا نسنبته ( )%33منن
التجارة العالمية في الوقت الذي يبل فيه سكان البلدان النامية نحنو ( )%30منن اجمنالي سنكان العنال
فضالا عن انخااا نسبة التجنارة البينينة بنين البلندان النامينة فقند اوضنحت تقنديرات التنمينة البينرية
عا  8000ان صادرات البلدان النامينة واسنتيراداتها تراوحنت وبنسنب متااوتنة خنالل المندة - 3330
 3333وهي المدة التي يهدت فيها تاعيل متغيرات عولمة التجارة الخارجية فقد تراوحت الصنادرات
كنسننبة مننن الننناتج المحلنني االجمننالي مننن ( )%83عننا  3330إلننى ( )%73.3عننا  3333وارتاعننت
االسنننتيرادات وللمننندة ناسنننها منننن ( )%81.7إلنننى ( )%70.8وبالمقارننننة منننع دول منظمنننة التعننناون
والتنمينة االقتصننادية  OECDالتنني ارتاعننت صننادراتها مننن ( )%33.4إلننى ( )%83.3واسننتيراداتها
من ( )%33.3إلى ( )%80.3خالل المدة ناسها( .المسافر )843-843 8008
ان هننذ المايننرات تيننير ايننارة واضننحة إلننى اخاننا النمننوذج الكالسننيكي عملي نا ا فنني تحريننر
التجارة الخارجية في عدد من البلدان النامية اذ ل تتمكن منن تحقين المكاسنب الواعندة منهنا ولن تعند
سياسة خاا سعر الصنرا وسنيلة لرفنع معندالت نمنو صنادراتها فني القسن االخنر منهنا فضنالا عنن
دورها في احداث تقلبات كبيرة في اسعار صرا عمالتها المحلية االمر الذي جعل هذ البلندان ترفنع
قيودها عن حرية حركة رأس المال فيها مقابل قيامها بارا قيود اما تجارتها الخارجية.
وبننذل اسنننارت سياسننات العولمنننة االقتصنننادية فنني البلننندان النامينننة عننن تقلننني ،دور الدولنننة
والقطا العا في نياطها االقتصادي وربطت اقتصاداتها باالقتصاد العالمي حتى اصنبحت فني نهاينة
عقد التسعينات ير ماهلة لاليترا فني عملينة االناتنام االقتصنادي العنالمي الن معظن هنذ البلندان
ما ت ال تعاني من خصنائ ،التخلنا المتمثلنة بانخاناا معندالت نموهنا االقتصنادي وتندني معندالت
االدخار واالستثمار فيها واعتمادها على الخارج فني سند منا نسنبته ( )%15منن حاجتهنا المحلينة منن
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الغننذاب فض نالا عننن هيمنننة قطننا انتنناج السننلع االوليننة والمنتجننات االسننتخراجية علننى صننادرات هننذ
البلدان( .يالش )333 3333
يتضح مما سب ان تنمية االقتصادات النامية في ظنل متغينرات تحرينر التجنارة الدولينة اصنبحت
مننن االمننور االكثنر صننعوبة الن أيننة محاولننة للتنميننة فنني هننذ البلنندان تواجننه عقبننات يصننعب تخطيهننا
لكون الج ب االكبنر منن مسنتل مات تنميتهنا منن السنلع المصننعة مسنتوردة منن البلندان االجنبينة ومنن
جانب اخر تيهد اسعار صادرات هذ البلدان منن المنتجنات ال راعينة أو االولينة والتني تينكل معظن
دن مستمر في السو العالمية في حين تكون اسنعار المسنتوردات المصننعة مرتاعنة جنداا
انتاجها من ت ٍ
مما يادي إلى تنراك العجن فني منوا ين مندفوعات هنذ البلندان فضنالا عنن تذبنذب الطلنب العنالمي
على منتجاتها في السنو العالمينة وهنو االمنر النذي افضنى إلنى ا منة اقتصنادية كبينرة فيهنا وجعلتهنا
اما سو كونية تتحك فيه البلدان المتقدمة وتارا يروطها على البلدان النامية( .ياس )77 8003
وال ي في ان اعادة تخصي ،الموارد في إطنار انمناط التكامنل االقتصنادي بنين البلندان النامينة
سنيادي إلننى تحقين قندر أكبننر مننن المسننتويات التصنديرية سننواب بننين هنذ البلنندان أ بينهننا وبننين دول
العال االخر وان هذا يعد بديالا أكثر موضوعية في الجانب االقتصادي من اتجا هنذ االقتصنادات
نحو العنال الخنارجي بصنورتها المجن أة والسنيما ان االنندماج منع االقتصناد العنالمي لن يحقن مننافع
اقتصادية من جراب ارتاا االهمية النسبية للصادرات بيكل أفضل مقارنة بنظيرتها فني االقتصنادات
المتكاملة( .النجاي )33-31 8008

 .7التوصيف االقتصادي ألهم مؤشرات األداء االقتصادي التركي
 .3.7معدل نمو الناتج
كما هو الحال في العديد من االقتصادات النامية في العالم ،اعتمدت عملية التنمية االقتصادية
لتركيا على استراتيجية إحالل الواردات خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي .كانت
هذه الفترة تتميز باالستثمارات العامة الكبيرة التي تهدف إلى توسيع القدرة اإلنتاجية القومية في
الصناعات الثقيلة والسلع الرأسمالية و كانت التجارة الخارجية محمية من خالل القيود الكمية الى
جانب نظام سعر صرف الثابت نسبيا.
اعتمدت استراتيجية احالل الواردات بشكل كبير على المواد الخام المستوردة ،والتي أدت الى
تدهور معدالت التبادل التجاري لتركيا في أعقاب الصدمة النفطية األولى في الفترة ،1794-1793
وتسبب هذا التدهور زيادة العبء على ميزان المدفوعات ،في حين أن العبء اإلضافي كان يعوض
عن طريق االقتراض قصير األجل .منذ عام  1799فصاعداً ،حيث أن كمية الواردات التي تم
التعاقد عليها لم يكن من الممكن تحقيقها في الوقت المناسب ،ظهرت مشاكل في سوق العمل أدت
الى تراجع العرض ،على جانب الطلب استمرت السياسة المالية التوسعية ،والتي أدت الى تسارع
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االختالالت بين العرض والطلب الكلي وبالتالي ازداد التضخم ،وأدى عدم كفاية التدابير المتخذة
للتغلب على تراجع العرض فضال عن اآلثار السلبية للصدمة النفطية الثانية في عام  1797الى تفاقم
أزمة ميزان المدفوعات ،وبدأت تركيا تعتمد نهج جديد يعتمد على االنفتاح االقتصادي وتحرير
التجارة للتغلب على االزمة (التي لم تحل في المدة  )1797-1799في بيئة تتسم بانخفاض
المدخرات المحلية وتباطؤ االستثمار(.يونس)22 ،1775 ،
في  24يناير  1791تم اإلعالن عن قرارات من أجل كبح جماح التضخم ،لجذب التمويل
األجنبي ،وتحقيق المزيد من التوجه نحو الخارج والنظام االقتصادي القائم على السوق المعولم.
وفي إطار هذه القرارات ،تم منح إعانات التصدير وسمح ألسعار الصرف بالهبوط عن القيمة
الحقيقية لجعل الصادرات التركية أكثر تنافسية ،وتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات.
ان البرنامج االقتصادي الذي بدأ في عام  1791تضمن إطالق حزمة كبيرة من اإلعانات والحوافز
للصادرات ،وخفض قيمة العملة ورفع األسعار للسلع والخدمات التي تنتجها مؤسسات الدولة
االقتصادية .وهذه اإلجراءات المستعجلة أدت الى استعادة ثقة الدائنين الدوليين .وقد تم تنظيم
وصرف قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة بالتزامن مع تخفيف عبء الديون.
تم تحسين األداء التجاري بفعل ثالث عوامل .أوالً ،مكن صافي اإلقراض األجنبي من استئناف
استيراد السلع الوسيطة وتخفيف الضغوط على التمويل العام .وبسبب انخفاض معدالت استخدام
الطاقة (حوالي  51-45في المائة)  ،أظهرت الشركات الصناعية استجابة تصديرية قوية لهيكل
الحوافز الذي تغير بسرعة .ثانيا ،كان معدل سعر الصرف مرتفعا لكنه مستدام .ثالثاً ،تم تخفيض
الطلب المحلي بشكل ملحوظ في النصف األول من الثمانينيات لتمكين توسيع الصادرات .وفي هذه
الفترة ،انخفضت األجور الحقيقية والمداخيل الزراعية بشكل كبير .كما شهد القطاع النقدي والمالي
العديد من اإلصالحات وتغيير السياسات مهدت لعملية االنفتاح على الخارج وعولمة االقتصاد مثل
تغيير نظام سعر الصرف وتحرير أسعار الفائدة وسن قانون األسواق المالية وإنشاء مجلس أسواق
المال وتحرير حساب رأس المال وتعديل األنظمة المتعلقة بالقطاع المصرفي(CBRT, 2002, 40) .
اسفرت حزمة اإلصالحات سالفة الذكر منذ عام  ،1791الى ارتفاع معدالت النمو .اال ان متوسط
معدالت النمو في الثمانينيات والتسعينيات والذي بلغ  4.9في المئة كان أقل من معدل السبعينات
والذي بلغ  4في المئة وكان أكثر تقلبًا واستمر معدل النمو باالرتفاع منذ عام  2112وحقق اعلى
مستوى له عام  2114حيث وصل الى  7.2في المئة ومن ثم بدء باالنخفاض الى ان وصل الى
معدل نمو سالب عام  2117بفعل االزمة المالية العالمية  2119-2119اال انه سرعان ما تعافى
االقتصاد التركي من اثر االزمة وعاود ارتفاع معدالت نموه لتصل الى اعلى مستوى له على
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اإلطالق عام  2111واستمر بتحقيق معدالت نمو متناقصه الى ان حقق معدل نمو متواضع عام
 2115بفعل االحداث السياسية التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا (الشكل .)1

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على بينات االنكتاد.

منذ بداية  ،1791استمرت نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي باالنخفاض بثبات،
بينما أظهرت نسبة قطاع الخدمات اتجاهاً تصاعديا ً .وعلى الرغم من كل الجهود لزيادة نسبة القطاع
الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي ،ال يزال نصيبها نحو  31في المائة عام  2115بعد ان بلغ
نسبة  41في المئة عام  ،1797ويقوم القطاع بتشغيل نحو  22في المئة فقط من القوى العاملة.
حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي الى نحو  9في المئة ويعمل نحو  31في المئة
من القوى العاملة  ،اما قطاع الخدمات فقد استمر بالتوسع على حساب القطاع الزراعي ليشكل 21
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي عام  2115وبالتالي حققت تركيا استيعاب القوى العاملة
الفائضة في القطاع الزراعي التي كانت انتا جيتها منخفضة وكان ذلك أحد أسباب الزيادة في الناتج
المحلي اإلجمالي منذ عام  1795حسب ما يبينه خط النمو في الشكل رقم  2ادناه.
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المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات االنكتاد

 .8.7االنكشاف االقتصادي
يعكننس تقنندير معنندل االنكينناا االقتصننادي الخننارجي حالننة االنتنناج وتجننارة المنتجننات ويبننين
منند اعتمنناد الدولننة علننى االسننوا الخارجيننة فنني تننوفير احتياجاتهننا مننن السننلع الغذائيننة والمصنننعة
وعادة يتبثر االنكياا االقتصادي بعدة عوامل منها االسعار العالمية وحالة توقع انتاج السلع الغذائينة
والمصنننعة وسياسننة الدولننة فنني مجننال التجننارة الخارجيننة مننن حيننث تريننيد االناننا علننى الننواردات
واستيراد السلع الضرورية أو وضع تعرياة جمركينة مرتاعنة علنى واردات عندد منن اننوا السنلع أو
وضع عوائ كمية مثل الحص ،أو منع استيراد سلع معينة حماية إلنتاجها المحلني فضنالا عنن تنبثر
االنكياا الخارجي بعوامل اخر منهنا مسنتو الندخل الانردي والننمط االسنتهالكي( .األمن المتحندة
)33 3335

يقنناس االنكينناا االقتصننادي الخننارجي بنسننبة مجمننو الصننادرات واالسننتيرادات إلننى الننناتج
المحلي االجمالي فكلما اتجهت قيمة هذا المعدل إلى ال يادة يعني يادة تبعية النياط االقتصادي إلنى
الخارج وا داد تبعا ا لذل تبثر االقتصناد بالصندمات الخارجينة (األمن المتحندة  )47 3333وفني هنذا
الصدد تيير معظ اآلراب االقتصادية إلى ان معدل االنكياا االقتصادي للبلندان النامينة سنوا يبخنذ
باالرتاا في ظل تغير بيئة التجارة العالمية وذل باعل عاملين أساسيين:
(األم المتحدة )38 3335

االول :اتااقيننة الجننات لعننا  3334ومننن ثنن منظمننة التجننارة العالميننة التنني ادت إلننى ارتاننا اسننعار
المنتجات ال راعية والمصنعة.
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الثاني :تغير نظنا التجنارة لندول االتحناد االوربني النذي أثنر بندور فني صنادرات العديند منن البلندان
النامية في دول االتحاد المذكور آناا ا.
وقنند ترتنننب علنننى ذلننن ان معظننن البلنندان النامينننة اصنننبحت مسنننتوردة صنننافية للمنتجنننات الن
انخانناا التعرياننة الجمركيننة علننى الننواردات وارتاننا متوسننطات دخننول االفننراد سنناعد علننى اعطنناب
افضلية الستيراد المنتجات ذات الجودة العالية بغا النظر عن أسعارها.
لقد بدأت العديد من البلدان النامية تدر الخطر الناج من ارتاا معندل انكينافها االقتصنادي
واخذت تعمل على تحسين اوضاعها االنتاجية من خالل تعديل سياساتها االقتصادية.
امننا فيمننا يخنن ،تركيننا فالقطننا التجنناري يحتننل مكانننة مهمننة فنني االقتصنناد (مننن حيننث كونهننا
مصنندراا اساسننيا ا فنني تننبمين مننوارد النقنند االجنبنني الننال لتمويننل التنميننة االقتصننادية) التنني أخننذت
اتجاهنننات ومسننننارات متعننننددة بنننناختالا اال منننننة والمراحننننل السياسننننية وكننننان للموقننننع الجغرافنننني
واالسننتراتيجي لتركيننا دور رئننيس فنني تحدينند مسننار المتنناجرة بالمنتجننات ال راعيننة والمصنننعة فمنننذ
بداية عقند السنتينات منن القنرن الماضني انتهجنت تركينا اسنتراتيجية انمائينة تقنو علنى اسناس تطنوير
تجارتها وكان هدفها من ذل متبتيا ا من عدة اسباب اهمها قيا الحرب العالمينة االولنى وحندوث ا منة
الكساد في الثالثينيات من القرن الماضي ث قينا الحنرب العالمينة الثانينة فضنالا عنن الصنعوبات التني
حلت في مي ان مدفوعاتها(Hirschman, 1968, 4-6) .
لننذا ركنن ت خطننة الننبالد الخمسننـية للمنندة 3333-3337علننى تخصيننـ ،الج ن ب االكبننر مننن
اسننتثماراتها نحننو القطننا ال راعننـي واعطننـاب االولويننـة لمياريننـع البنننى االرتكا يننة فيننه التنني ترتننب
عليهننـا يننـادة قيمننـة صننـادراته ال راعيننـة التنني وصلننـت إلننى ( )3.7بليننون دوالر عننا  3337والننى
( )3.4بلي نـون دوالر عننـا  3335ثننـ ارتاعننـت إلننى ( )3.3بليننون دوالر عننا  3333والتنني يننكلت
نسننـبة ( )%10مننن اجمالننـي قيمننـة صننـادرات تركيننـا فنني العننا االخيننر( .الفنني  )44 3331وكننذل
حرصنت تركيننا علنى يننادة نسننبة صنادراتها المصنننعة وكنذل الخنندمات مننن اجملني الصننادرات التنني
بدأت نسبتهما باالرتاا وعلى األخ ،نسبة الخدمات.
وخالل المدة  3333-3335ارتاع معدل االنكياا االقتصادي وبل نحو ( )%83وذلن يعند
امراا طبيعيا ا بعد ظهنور نتنائج برننامج التكيينا الهيكلني االول فني تركينا مننذ النصنا االول منن عقند
الثمانينات حيث اصبح االتجا العا فيها يهدا إلى االعتماد على سياسنات تجارينة تتجنه نحنو السنو
وقد ساند البنن الندولي وصنندو النقند الندولي هنذ االسنتراتيجية وقند البنن الندولي خمسنة قنروا
لتنايننذ البرنننامج المننذكور انا نا ا بحيننث كننان مننن نتيجننة ذل ن ارتاننا نسننبة التجننارة فنني الننناتج المحلنني
االجمالي من ( )%33في عقد الثمانينات إلى ( )%70في عقد التسنعينات وا دادت نسنبة الصنادرات
من حيث الحج والقيمة من ( )%1إلى ( )%33خالل المدة ناسنها (األمن المتحندة )881-885 3334
وا دادت مساهمة الواردات في االنكياا الخارجي وبلغنت نحنو ( )%3.1امنا الصنادرات فقند بلغنت
نسنبتها نحننو ( )%31كمعنندل خنالل المنندة الثانيننة االمنر الننذي جعننل المين ان التجنناري يتمتننع باننائا
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ملموس وبندأ يخانا الضنغط الواقنع علنى الحسناب الخنارجي الن اجنرابات تحرينر التجنارة اسنارت
عن يادة الصادرات بنسنبة ( )%5وادت سياسنة تخاينا القينود عنن االسنتيرادات التني جنابت بهنا
خطة التكييا الهيكلي إلى يادة الواردات بنسبة ( )%37.5منذ بداية عقد السنبعينات وحتنى النصنا
االول من عقد التسعينات تماييا ا مع النمو االقتصادي و ينادة حجن الطلنب المحلني علنى المنتجنات اذ
اصنننبح منننن الضنننروري اسنننتيراد الم يننند منننن المننندخالت والمنننواد الخنننا لتموينننل القطنننا ال راعننني
والصناعي واستمر معدل االنكياا بالت ايد مننذ بداينة االلاينة الثانينة النى ان وصنل النى  %73عنا
 8003ومن ث انخاا باعل اال مة المالية العالمية وما سببته من تعطيل التجارة العالمية بينكل عنا
ومنن ثن عناود االرتانا النى ان وصنل النى اعلنى مسنتوياته عنا  8030ومنن ثن عناود الهبنوط باعننل
اال مات السياسية التي مرت بها منطقة الير األوسط (انضر اليكل رق .)7
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المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات االنكتاد

تيير االحتماالت على المد القصير والمتوسط إلى اننه منن المتوقنع ان تننخاا اسنعار النناط الخنا
ولو بدرجة معتدلة ومن المامل ان يسه ذلن فني اسنتدامة النمنو فني تركينا ومنن المحتمنل ان تسنار
الجهنود الراهننة التني تبنذلها تركينا منن اجننل تع ين روابطهنا االقتصنادية والتجارينة منع دول االتحنناد
االوربي والدول المجاورة عن تحسنن افنا تجارتهنا الخارجينة ونموهنا االقتصنادي وهنو االمنر النذي
ييننير إلننى ان التجاهننات النظننا االقتصننادي النندولي المعاصننر اثنناراا كميننة ملموسننة علننى مكونننات
االنكياا االقتصادي في الدولة موضوعة البحث بخاصة وان تركيا تتس بقدر كبير بممين ات آلينات
السو الماتوحة.

 .7معدل التضخم
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ينتقل التضخ العالمي من خالل قنوات خاصة الى اقتصادات البلدان النامية وتعند قنناة مين ان
المدفوعات الوسيلة االساسية لنقل التضخ العالمي ألنه يرتبط بالنتائج النقدية المترتبة علنى التغينرات
الحاصنلة فني المين ان فاني حالننة ت ايند االصنول االجنبينة فني مين ان المندفوعات يترتنب علنى ذلن
حصننول فننائا فيننه وذلن يحنندث توسننعا فنني السننيولة النقديننة التنني تننادي الننى رفننع االسننعار المحليننة
ويترتب عليها انخااا في معدل سعر الاائدة االمر الذي ي يد من حج االناا االسنتثماري ومنن ثن
ي يد من حج الطلب الكلي الاعال ومن ث تظهر ضغوط تضخمية اضافية على السعر المحلي.
اما القناة الثانية التي تنقل التضخ العالمي الى االقتصادات النامية فهي كلانة السنلع والخندمات
المستوردة الن التضخ يعمل على يادة اسعار الواردات وعندما تكون النواردات داخلنة فني عملينة
انتاج السلع والخدمات فان كلاة انتاجها سوا ت داد ويتبع ذل انخااا في العرا المحلي وارتانا
اسعار السلع المنتجة محليا ( .كي )338-333 3331
تظهر اثار التضخ في جانبين
االول :هو ان التضخ ياثر في اسعار العرا من خالل تدني القوة اليرائية لوحدة النقند ألنهنا تتنبثر
بالسياسة النقدية من خالل يادة العرا النقدي.
الثاااني :عننند اسننتمرار حالننة التضننخ فننان اثننار تنسننحب علننى هيكننل التكنناليا وذلن يننادي الننى رفننع
متوسط تكاليا الوحدات المنتجنة ومنن ثن سنتكون هننا عالقنات تبادلينة بنين هيكنل االنتناج
والنننظ النقديننة وكننال االتجنناهين ياديننان الننى رفننع المسننتو العننا لألسننعار و يننادة معنندالت
التضخ .
ي اول التضخ اثر السلبي في صادرات البلدان النامية ألنه ينادي النى ينادة تكناليا االنتناج
فنني القطاعننات المنتجننة لسننلع التصنندير وهننذا االمننر يضننعا مننن القنندرة التنافسننية لصنادرات البلنندان
المعنية في االسوا الخارجية ويبدو هذا االثنر واضنحا فني حالنة المنتجنات التصنديرية التني ال تتمتنع
فيها الدولة بموقا احتكاري في السو العالمية وال تستطيع ان تنقنل عنبب ال ينادة فني التكناليا منن
جراب التضخ فيها الى المستهل في االسوا الخارجية ( كي  )433-433 3330وهذا يعنني ان
االقتصننادات الناميننة سننوا ال تسننتايد مننن عولمننة اقتصنناداتها الن العولمننة سننتادي الننى سننيادة حالننة
التضخ في اقتصادات هذ البلدان وتدني من مقدرة صادراتها على المنافسنة فني االسنوا العالمينة
وذل يتيح فرصة اكبر لالقتصادات المتقدمة من ان ت يند صنادراتها النى هنذ االسنوا ممنا يعنني ان
نمط تو يع المنافع واالعباب ال يكون متساويا بين نمطي االقتصادين فني ظنل اقتصناد العولمنة فضنال
عن ذل فان التضخ يعمل علنى ينادة الندخول النقدينة لألفنراد وذلن يندفعه النى ينادة طلنبه علنى
السلع المحلينة القابلنة للتصندير لنذا فنان التضنخ فني هنذ الحالنة يعمنل علنى نقن ،الانائا السنلعي
المخص ،للتصدير .
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يهد االقتصاد التركي ا مات اقتصادية عديدة منذ عا  3313وذل باعل الركنود االقتصنادي
الذي تمثل بالنق ،في انتاج السلع االساسنية وا منات الطاقنة التني قندرت بنـ ( )7.5ملينار دوالر عنا
 3333والتقلبننات فنني سياسننتها االقتصننادية مننن جننراب التغيننرات السياسننية فيهننا وسننعيها إلننى تلبيننة
متطلبننات صننندو النقنند النندولي الننذي حنننت عليهننا خاننا قيمننة عملتهننا بنسننبة ( )%40وانخاننناا
مسننتويات االسننتثمارات الصننناعية بسننبب عنند االسننتقرار السياسنني واالقتصننادي ونقنن ،العمننالت
االجنبيننة وعنند كاايننة االمننوال المحليننة لمواجهننة معنندالت التضننخ المرتاعننة فيهننا وقلننة االسننتثمارات
االجنبيننة التنني يننهدت انخااضننا مننن ( )354مليننون دوالر عننا  3335إلننى ( )43مليننون دوالر عننا
 3333ثن إلننى ( )35.4مليننون دوالر عننا ( 3333يننونس  )3 3335ممننا ترتننب علننى ذل ن ارتاننا
معدالت التضخ فيها خالل المدة  3334-3330التي بلغت بنسبة (.)%78.3
وعلننى الننر مننن قيننا الحكومننة التركيننة باتخنناذ تنندابير السننيطرة علننى التضننخ والتنني تمثلننت
بتحديد معندالت االسنعار عنا 3333وتكيينا معندالت التبنادل التجناري ضنمن نسنب معقولنة ووضنع
ضوابط على السلع الصناعية المستوردة لكن هذ التدابير ل تا ِد دورها فني خانا معندالت التضنخ
الذي بلغنت نسنبته عنا  )%330( 3330وينهدت اسنعار السنلع االسنتهالكية تضنخما ا بنسنبة ()%73
عا  3333على الر من ارتاا معدالت االجور الحقيقينة مننذ النصنا االول منن عقند السنبعينات
ممنا حندا بالحكومنة التركينة إلننى االعتمناد علنى متغينرات السياسنة النقديننة كوسنيلة للحند منن االرتاننا
الحاصنننل فننني معننندالت التضنننخ (طوقسنننو  )303 3333اذ عملنننت علنننى رفنننع سنننعر الاائننندة منننن
( )%30.35عننا  3333إلننى ( )%81عننا  3330والننى ( )%73.5عننا  3333ث ن إلننى ()%43.5
عا  3337والى ( )%58عا  3334بهدا تيجيع االدخارات وتقليل كميات النقنود المعروضنة فني
ظل حاالت التضخ المرتاعة فيها وقد ترتنب علنى ذلن انخاناا فني عنرا النقند منن ( )%53عنا
 3333إلنننى ( )%75عنننا  3330ثننن بلننن ( )%73عنننا  3333ووصنننل إلنننى ( )%45عنننا 3338
وتقلصننت وسننائل االئتمانننات المحليننة بننين عننامي  3338-3330فبعنند ان كانننت بنسننبة ( )%37عننا
 3333وصلت إلى ( )%73عا  3338اذ انخاا معدل التضخ وبلن نحنو ( )%71.1عنا 3333
و ( )%70.3عا ( .3338طوقسو )303 3333
ومن اكثر النواحي أهمية في تقلني ،االئتمنان تمثنل بقنروا البنن المركن ي التني انخاضنت
ممننا نسننبته ( )%40خننالل عننامي  3330-3333إلننى ( )%31عننا  3338وقنند صنناحب التضننخ
المرتاع في تركيا انخااا في قيمة العملة التركية بنسبة ( )%40خالل المدة  3333-3330مع بقناب
معدالت الاائدة بنسب مرتاعة اذ وصلت إلى ( )%58عا  3335ث بلغت ( )%43عا  3331والنى
( )%45عنننا  3333وارتاعنننت إلنننى ( )%54عنننا  3333اذ ان هنننذ التننندابير كاننننت تهننندا إلنننى
امتصا ،اكبر قدر ممكن من النقد المتنداول والحند منن مينكلة التضنخ اال ان التينوهات الهيكلينة
في االقتصاد التركي قد ترتب عليها بقاب التضخ عند معدالت مرتاعة .
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وخننالل المنندة الثانيننة  3333-3335ارتاعننت نسننبة التضننخ وبلغننت نحننو ( )1( )13.553علننى
الر من ان الدولة قد اتخذت العديد من االجنرابات التني تمثلنت بانرا رسنو مرتاعنة علنى اننوا
السننلع المسننتوردة كافننة والحنند مننن االناننا الحكننومي ورفننع سننعر الاائنندة اال ان مي ن ان المنندفوعات
التركي قد تعرا إلى االنهيار عا  3331باعل نسب التضخ المذكورة اناا وسنبب ذلن هنو ان تلن
االجرابات قد اهتمت باالتجاهات النقدية واهملت االتجاهات السلعية وهذا التباين يعد منن اهن اسنباب
بقاب التضخ عند مستويات مرتاعة.
لقد كانت سياسة الحكومة التركينة بخصنو ،مينكلة التضنخ هني اسنتجابة لسياسنتها االسنتثمارية اال
ان توجههننا نحننو التجننارة الخارجيننة ترتننب عليننه انخانناا فنني معنندالت التضننخ الننذي اتضننح خننالل
عامي  3333-3333اذ عملت على وضع قيود على النمو المالي فيها وخاضت سعر صنرا عملتهنا
بنسنننبة ( )%345مننننذ بداينننة عقننند الثمانيننننات بهننندا تينننجيع صنننادراتها وقلصنننت انااقهنننا الحكنننومي
وخاضت معدالت االجور وقللت منن عناصنر الطلنب ووضنعت حندوداا للتبنادل التجناري فيهنا وكنان
لرفنع سننعر الاائندة دور فنني خانا معنندالت التضنخ الننذي وصنل إلننى ( )%73.3عننا  3333اال ان
التوسع فني مننح القنروا الحكومينة و ينادة السنيولة النقدينة ادت إلنى معناودة ارتانا معندل التضنخ
الذي وصل إلى ( )%37.13عا  3333ث إلى ( )%17.834عا .3333
وسعت الدولنة خنالل النصنا الثناني منن عقند الثمانيننات إلنى خانا اسنعار السنلع والخندمات
االستهالكية واالنتاجينة والطاقنة الكهربائينة والنقنل واالجنور والرواتنب واصندرت عنا  3333قنرارا
بمنع اليركات من رفع االسعار اال ان هذا القرار لن يسنتمر طنويال اذ ينهدت االسنعار ارتااعنا حنادا
منننذ عننا  3333وذل ن بسننبب ارتاننا اسننعار المنندخالت المسننتوردة وانخانناا سننعر ص نرا العملننة
المحلية مما ترتب عليها ارتاا في تكاليا االنتاج و ينادة االربنام وارتانا اسنعار السنلع المسنتوردة
وتكننناليا العمنننل اال ان اسنننتمرار النمنننو االقتصنننادي باالرتانننا خنننالل عنننامي  3331-3335منننن
( )%1.4إلننى ( )%3.5مكننن االقتصنناد التركنني مننن التغلننب علننى السياسننات االقتصننادية االنكمايننية
التي حلت باالقتصاد عا  3334وعلى الر من التدابير اليديدة التي اتخذت بهندا السنيطرة علنى
الطلب فان العج المالي تجاو نسبة ( )%3من الناتج المحلي االجمالي وبلغت معندالت الاائندة نسنبا ا
مرتاعة بهدا الحد من التضخ ببرقامه الثالثة والذي وصل ذروتنه عنا  3334بنسنبة ()%301.7
(األم المتحدة  )880 3333وظل مرتاعنا ووصنل عنا  )%33.3( 3335وقندر بنحنو ( )%30.7عنا
 3331والى ( )%35.3عا  3333وكانت لهذ الضغوط التضخمية انعكاسات اقتصادية كبينرة علنى
المنطقننة التركيننة  -القبرصننية المرتبطننة باالقتصنناد التركنني التنني ادت إلننى انخانناا عوائنند السننياحة
وتباطا النمو في قبر( .،األم المتحدة )833 3333
1

( ) احتسبت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات صندو النقد الدولي.
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المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البن الدولي لإلنياب والتعمير
ويعد الحصار الذي فرا على االقتصاد العراقي خالل عقند التسنعينات منن القنرن المنصنر
أحنند اهن االسننباب التنني قينندت صننادرات تركينا الخارجيننة الن اعتبننار االقتصنناد العراقنني مغلق نا ا عننن
العال الخارجي قد خاا من حج تجارتها الخارجية مع العرا .
على أي حال منذ عا  8003الت مت الحكومة التركية بتنايذ االتاا الموقع مع صندو
النقد الدولي والذي يقضي باتخاذ سياسات تقياية صارمة وإجراب إصالحات هيكلية والتي طالت
عددا من القطاعات كان أهمها القطا المصرفي حيث ت تعوي سعر الليرة التركية ورفع القيود
الماروضة على تدفقات راوس األموال األجنبية ويددت على االنضباط المالي ورفعت استقاللية
البن المرك ي وتمكنت تركيا عبر هذ اإلجرابات خالل أقل من أربع سنوات؛ أي عا  8001من
خاا نسبة التضخ ومعدالت الاائدة إلى أقل من  %30لينتعش االقتصاد وتصل نسبة النمو بين
عامي  8008و 8001إلى  %3مترافقا مع تدف كبير لالستثمارات الخارجية ور أن االقتصاد
التركي كان وال ي ال في مرحلة النقاهة لكنه استعاد عافيته بسرعة كبيرة بعد األ مة االقتصادية
العالمية عا  8003لتصل نسبة النمو في كل من عا  8030و 8033إلى  3و %3على التوالي
وي داد مستو دخل الارد ما يقارب ثالثة أضعاا فبينما كان دخل الارد السنوي ال يتجاو 7500
دوالر عا  8008تجاو خالل عير سنوات العيرة آالا دوالر.

 .4قياس وتحليل أثر العولمة في األداء االقتصادي التركية للمدة .8035-3335

 .3.4توصيف النماذج القياسية المستخدمة في التقدير
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لغننـرا اثبننـات فرضيننـة البحننـث التننـي نصننت علننـى (ان للعولمننة االقتصننادية تننبثيرات يننر
مر وب فيها فني أداب االقتصناد التركني) تن اسنتخدا عنـدد منن النمناذج القياسنية القنادرة علنى تبكينـد
هنننـذ الارضينننـة بصنننـورة تعكنننـس الهيكنننـل النظنننـري للمينننـكلة االقتصنننادية موضوعنننـة البحنننـث أي
توصنيا العالقننـة الرابطننـة بيننـن العولمننـة ومتغيننـرات اداب االقتصنناد التركنني والمسننتنبطة مننن منطن
النظرية االقتصادية والدراسات السابقة التي بحثت في هذا الموضو .
ولمعالجننة النمننوذج االقتصننادي قياسننا ا جننر تحدينند المتغيننرات الكليننة الداخلننة فنني النمننوذج
بوصاها خطوة اولى من خطوات توصيا النموذج وصيا ته الذي تعد هيكلة العالقة التي تنربط تلن
المتغيرات بصيغة رياضية الخطوة الثانية له مما يتـرتب علـى ذل امكانينة دراسنة النمنوذج بصنـورة
تطبيقيـة.
وفي موضو دراستنا فان العـديد مـن الدراسـات االقتصاديـة والمنطـ االقتصادي يينيران
إلننى ان المتغيننرات االتيننة (*) هنني أكثننر المتغيننـرات تبثيننـراا فننـي النمننـوذج المعتمنند فنني تقنندير الظنناهرة
موضو البحث.

اوال :المتغيرات المعتمدة
لقنند تنن االعتمنناد علننى مايننرات االداب االقتصننادي التركنني بوصنناها متغيننرات معتمنندة فنني
النموذج وبالصورة االتية.
 .3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 .8االنكياا االقتصادي الخارجي
 .7معدل التضخ

ثانيا  :المتغيرات المستقلة
لقننند تننن االعتمننناد علنننى الماينننرات االقتصنننادية التننني تمثنننل متغينننرات العولمنننة االقتصنننادية
وبالصورة االتية:
(*) جمعت المتغيرات المذكورة اناا ا من قبل الباحث باالعتماد على بيانات المصادر االتية:
 البن الدولي لإلنياب والتعمير صندو النقد الدولي -االنكتاد

-
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 .3نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي االجمالي.
 .8نسبة الدين الخارجي الى الصادرات.
 .7نسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي
 .4نسبة االستثمار االجنبي المباير الى الناتج المحلي االجمالي
تضنمنت الدراسنة سلسنلة منينة منداها ثمانينة وعينرون عامنا ا  8035-3335امنا عنن دوافنع
اختيار هذ المدة فهي:
 .3ندرة الدراسات النظرية والتطبيقية التي بحثنت الموضنو ناسنه خنالل المندة المنذكورة آنانا ا وذلن
يعد بمثابة حاف لألخذ بهذ المدة إلضافة منا هنو جديند إلنى الموضنو منن جهنة ومقارننة النتنائج
التي ت التوصل اليها مع نتائج الدراسات السابقة من جهة اخر .
 .8ان المدة الموضحة آناا ا تمكننا من الحصول على نتائج اقتصادية ذات معنوية احصائية دقيقة.
وأل راا التقدير والتحليل ت استخدا عدة نماذج قياسية ولمختلا حناالت االنحندار الخطني
المتعدد المعتمدة علنى طريقنة المربعنات الصنغر االعتيادينة  OLSكونهنا تعطني افضنل التقنديرات
(كناظ -8 8008
الخطية ير المتحي ة والتي البنا ا مناتتا ومنطن النظرينة االقتصنادية .
)3
تلننني مرحلنننة وصنننا النمنننوذج القياسننني اعنننداد الينننكل الرياضننني للنمنننوذج أي التعبينننر عنننن
المتغيرات المذكورة اناا ا بصيغة رياضية وباليكل االتي:
)y = f (X1 , X2 , X3 , X4 , X5
وبذل يمكن صيا ة العالقة الموضحة اناا ا بصيغة نموذج قياسي يبخذ اليكل االتي:
yi = 0 + 1 X1 +2 X2 +3 X3 +4 X4 +5 X5 +Ui
اذ ان
 = Yiالمتغير المعتمد.
 = 0معلمننة التقنناطع (الثابننت) التنني تمثننل المعامننل الننذي يبخننذ قيمننة مننا عننندما تبخننذ
المتغيرات المستقلة قيما ا صارية في حالة النموذج الخطي.
 = 1…kمعلمات االنحدار التي تينير قيمتهنا إلنى مقندار االثنر النناتج عنن المتغينر المعتمند
عندما تتغير قيمة المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة.
 = X1…Xkالمتغيرات المستقلة.
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 = Uiالمتغيننر العيننوائي الننذي يمثننل المتغيننرات يننر التوضننيحية التنني ل ن تنندخل فنني
النموذج.
n …… 3, 2, 1 = i
k …., 3, 2, 1, 0 = j
تحدثنا فيما سنب عنن مرحلتني وصنا النمنوذج واعنداد صنيغته الرياضنية والقياسنية ومنن ثن
توصيا المتغيرات التي اعتمدت عليها هنذ االطروحنة وينبتي التبسنيس الالحن عنن مرحلنة تقندير
معلمننات متغيننرات النمننوذج والتنني سنننبخذها بيننيب مننن التاصننيل والتوضننيح بوصنناها ج ن باا مهمننا ا
ومرحلة الحقة في هذ الدراسة وفيهنا تمنت االسنتعانة بناألدوات الرياضنية لتحوينل الدالنة إلنى معادلنة
احتمالينة بغينة تقندير ماينراتها أي االعتمناد علنى القني العددينة لمعلمنات المتغينرات المسنتقلة (1
) …..kوعلى امتنداد السلسنلة ال منينة  3333-3330وينت ذلن باسنتخدا اسنلوب االنحندار الخطني
المتعدد لوجود اكثر من متغير مستقل ولغرا الوصول إلنى افضنل النتنائج تن االعتمناد علنى نمنط
تو يع االنتينار للبياننات لننتمكن منن معرفنة ينكل الدالنة خطينة ا ينر خطينة فاني حالنة كونهنا ينر
خطيننة فانننه يسننتعان بننبدوات االقتصنناد القياسنني لتحدينند أي النندوال الالخطيننة اكثننر تعبيننراا عننن نمننط
العالقننة وفيهننا ت ن تطبي ن أربننع صنني قياسننية وهنني الصننيغة الخطيننة واللو اريتميننة الم دوجننة ويننبه
اللو اريتميننة والمعكوسننة عننند مسننتويات معنويننة ( )%30-%5ومننن اجننل اختيننار افضننل الصنني
 Goodness of Fitخصصنت المرحلنة الثالثنة منن مراحنل اعنداد النمنوذج لالختبنار والتني تن فيهنا
اختبار دقة معلمات النموذج المقدر منن خنالل االسنتعانة باالختبنارات االحصنائية والقياسنية (كناظ
 )31 3333والتعننرا علننى منند توافن ايننارات المعلمننات المقنندرة وحجومهننا مننع مانناهي النظريننة
االقتصادية وكما في الصيغة االتية .

أ .االختبارات االحصائية
.1اختبار )t-test (t
يستخد هذا االختبار للتبكد من معنوية التقنديرات التني تن الحصنول عليهنا أي البند منن تبينان
فيما اذ كانت المتغيرات المستقلة تاثر فني المتغينر المعتمند منن عدمنه الن الارضنية المنراد اختبارهنا
هي فرضية العد والارضية البديلة وكما في الصيغة االتية:
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فرضية العد Ho : = 0
الارضية البديلة Hi:  0
 .2اختبار )F-test (F
يسننتخد هننذا االختبننار للتبكنند مننن معنويننة العالقننة الخطيننة الماترضننة بننين المتغيننر المعتمنند
والمتغيرات المستقلة.
2
 .3اختبار معامل التحديد ) (R
يستخد هذا االختبار لمعرفة مد مقدرة المتغينرات المسنتقلة علنى تاسنير التغينرات الحاصنلة
فنني المتغيننر المعتمنند أي انننه يوضننح النسننبة المئويننة لالنحرافننات الكليننة فنني المتغيننر المعتمنند نتيجننة
للتغيننرات الحاصننلة فنني المتغيننرات المسننتقلة ) (Koutsoyiannis, 1979, 121ونظننراا لكننون معامننل
التحدينند ) (R2يبننال ارتااع نا ا فنني تاسننير حجنن العالقننة أو درجننة االرتبنناط بننين المتغيننرات المسننتقلة
والمتغيننر المعتمنند لكونننه يرتاننع فنني معظن الحنناالت عننند اضننافة متغيننرات جدينندة إلننى النمننوذج لعنند
وضعه في الحسبان درجات الحرية في الظاهرة قيد الدرس لذا فقد تمت االسنتعانة بمعامنل التصنحيح
المعدل أو معامل االرتباط المعدل ) (R2-Adjustedالنه يرتاع أو يننخاا باضنافة متغينرات جديندة
إلى النموذج ويعطي درجة ارتباط اكثنر دقنة بنين المتغينرات المسنتقلة والمتغينر المعتمند ويبخنذ بنظنر
االعتبار عدد المياهدات وعدد المتغيرات في النمنوذج وبنذل فهنو يلغني التحين فني معامنل التحديند
2
) (Pindyck, 1976, 58) .(R

ب .االختبارات القياسية
 .3اختبنار ) : Durbin - Watson Test (D-Wيسنتخد هنذا االختبنار لكينا ظناهرة االرتبناط
الذاتي بين قي المتغيرات العيوائية المتعاقبنة علنى اسناس حسناب البنواقي الناجمنة عنن اسنتخدا
االنحدار الخطي للمربعات الصغر االعتيادية .
 .8اختبننار كاليننن  :Klein- Testيسننتخد هننذا االختبننار للكيننا عننن وجننود تعنندد خطنني بننين
المتغيرات المستقلة من عدمه.

 .2.2تقدير وتفسير أثر العولمة في أداء االقتصاد التركي للمدة .2112-1891
 .1.2.2تقدير العوامل المؤثرة على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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أوضنحت صنني القيناس المننذكورة اناننا فني تقنندير أثنر المتغيننرات المسننتقلة فني الننناتج المحلنني
اإلجمالي ان الصيغة الخطية قد أعطت أفضل النتائج االتية:
log Y1 = - 34.0 - 20.4 log X1 + 15.2 log X2 + 25.6 log x3 + 0.929 log X4
)(2.37

)(2.71
)(4.79
D-W statistic = 1.74496

)(-3.11
)(-3.45
R-Sq (adj) = 84.3% F= 41.17

t

تيير القوة التاسيرية للنموذج المقدر الى ان ( )%34..من التغيرات الحاصلة في (الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي ) تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في كل من (نسبة الدين الخارجي الى
الناتج المحلي اإلجمالي  )X1و(نسبة الدين الخارجي الى الصادرات  )X2و(نسبة الصادرات الى
الناتج المحلي االجمالي  )X3و(نسبة االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي اإلجمالي  ،)X4و
( )%12.9من تغيرات المتغير المعتمد تفسر بواسطة عوامل أخرى قد تكون نوعية تقع ضمن
مفهوم المتغير العشوائي ،منها زيادة الكفاءة اإلنتاجية التي تتأثر بمستوى التنمية البشرية للعاملين في
القطاعات االقتصادية فضال عن العامل المتعلق بإدارة العملية اإلنتاجية في البلد.
وعند اختبار مدى قابلية المتغيرات المستقلة في تفسير التغيرات الحاصلة في التغير المعتمد
تبين ان قيمة ( )tالمحسوبة لجميع المتغيرات اكبر من قيمة نظيرتها الجدولية وبمستوى معنوية
 ، %5مما يدل على وجود عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير المعتمد وان المعلمات
المقدرة ذات معنوية إحصائية وقيمتها تختلف عن الصفر وتساوي القيمة المقدرة ،وقد اتضح ان
قيمة ( )Fالمحسوبة التي بلغت ( )41.19اكبر من قيمة نظيرتها الجدولية مما يدل على معنوية
العالقة بين المتغير المعتمد والمتغيرات المستقلة ،وبلغت قيمة دربن واطسن المحسوبة ()1.94472
وهي تقع في منطقة القبول ويدل ذلك على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي بين متغيرات النموذج
العشوائي ،و لم تظهر مشكلة تعدد خطي بين متغيرات النموذج المستقلة بحسب اختبار كالين.
بلغت مرونة ( )2.14( )X1وحدة ،وهذه القيمة تشير الى ان الزيادة الحاصلة في هذا المتغير وبنسبة
 %1تحدث انخفاضا في (الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  )Y1وبنسبة ( )2وحدة ،واتفقت إشارة
معلمة هذ ا المتغير مع اراء االقتصاديين المحدثين الذين بينت دراستهم التاثير السلبي للديون األجنبية
في تنمية اقتصادات البلدان النامية وذلك بسبب انخفاض معدالت االدخار المحلية فيها والذي يقابله
ارتفاع نسبة رأس المال الى الناتج ،فضال عن أعباء خدمة الدين التي ترهق كاهل االقتصاد وتؤثر
سلبا في نمو الناتج المحلي االجمالي (المؤمني)355 ،1775 ،
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وبلغت مرونة ( )1.52( )X2وحدة ،واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني ان الديون األجنبية
استغلت في تمويل احتياجات القطاع الزراعي والصناعي التركي من السلع االستثمارية المستوردة
والالزم ة لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية فيهما والتي من شأنها ان ترفع من معدل نموهما وتزيد من
مقدرتهما التصديرية من خالل توسع حجم األسواق واالستفادة من مزايا التخصص واإلنتاج الكبير
وخفض تكاليف اإلنتاج بما يعزز الموقع التنافسي لصادرات هذين القطاعين في األسواق العالمية.
(ذنون)139 ،1799 ،

ومن خالل مقارنة اثر  X2،X1في الناتج المحلي اإلجمالي نجد ان الدين الخارجي لعب دورا
مزدوجا من حيث انه ترك اثرا سلبيا في الناتج المحلي اال انه في نفس الوقت اسهم في رفع معدالت
نموه من خالل تحسين أداء الصادرات ويبدو واضحا ان األثر النهائي كان إيجابيا من خالل معدالت
النمو المتزايدة التي حققته تركيا خالل مدة الدراسة.
كما بلغت مرونة ( )2.52( )X3وحدة ،واالشارة الموجبة تتفق مع المنطق االقتصادي والعديد من
الدراسات التطبيقية التي أظهرت الدور اإليجابي للصادرات في رفع معدل النمو االقتصادي.2
في حين بلغت مرونة ( )1.727( )X4وحدة ،واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تتفق مع مفاهيم
النظرية االقتصادية ونتائج دراسات الكالسيك المحدثين التي اشارت الى الدور اإليجابي لالستثمار
األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية في البلدان النامية من خالل تزويدها بالعمالت
األجنبية والخبرات الفنية والمزايا التكنولوجية الذي يسهم في رفع معدالت نمو الناتج المحلي
اإلجمالي فيها( .األمم المتحدة)152 ،1779 ،
 .2.2.4تقدير العوامل المؤثرة على االنكشاف االقتصادي
من اجل تقدير أثر المتغيرات المستقلة على االنكشاف االقتصادي في تركيا خالل المدة المذكورة
انفا أعطت الصيغة الخطية أفضل النتائج التي عبرت عن العالقة المذكورة انفا ،وكما في النموذج
القياسي االتي:

Y2 = 5.13 + 1.30 X3 + 2.85 X4
t
)(1.56) (7.45
)(4.04
 2على سبيل المثال دراسة  ، 3333 ،Peter Chowالتي أظهرت الدور اإليجابي للصادرات في رفع معدل النمو االقتصادي في العديد من
دول شرق اسيا خالل المدتين  3373-3335و 3330-3358اذ كشف االختبار التجريبي للمدة األولى ان توسع الصادرات سبب ارتفاع في
انتاج القطاع الزراعي ،اما في المدة الثانية فقد مثلت الصادرات الدور األكثر أهمية في رفع معدل النمو االقتصادي حتى عدت الصادرات
القوة المهيمنة على معدالت النمو في الدول المذكورة انفا(Grabowski, 1990, 129-131) .
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D-W statistic = 1.06623

F= 64

R-Sq (adj) = 80.8%

تشير النتائج المقدرة الى ان ( )%80من التغيرات الحاصلة في االنكشاف االقتصادي ))Y2
تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في (نسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي  )X3و(نسبة
االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي اإلجمالي  ،)X4ولم تظهر معنوية بقية متغيرات
النموذج المقدر لعدم مقدرتها على اجتياز االختبارات اإلحصائية*.
بلغت مرونة ( )1.397( )X3وحدة ،واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تعني أن سياسة
العولمة التي ابتدأت في تركيا منذ النصف األول من عقد الثمانينات من القرن الماضي بتحرير
تجارتها واإلصالحات التي اعتمدتها في تجارتها الخارجية ،أدت الى زيادة نسبة الصادرات الى
الناتج المحلي اإلجمالي وذلك عكس أثره في رفع معدل االنكشاف االقتصادي في تركيا.
اما مرونة ( )X4فقد بلغت ( )1.935وحدة ،واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تشير الى ان
سياسات العولمة االقتصادية أدت الى استقدام عدد كبير من شركات االستث مار األجنبية المباشرة الى
تركيا وذلك هو أحد نتائج االنكشاف االقتصادي االمر الذي عكس أثره في زيادة نسبة االنكشاف
االقتصادي التركي الى الخارج اذ عكفت تركيا على اصالح نظامها المالي وحققت مزيد من
االنفتاح على الخارج.
 .4.5.3تقدير العوامل المؤثرة في التضخم
بغية تقدير أثر المتغيرات المستقلة على معدل التضخم في االقتصاد التركي خالل مدة
الدراسة أعطت الصيغة الخطية أفضل النتائج االتية:

Y3 = 373 + 8.51 X1 - 1.59 X2 - 17.6 X3 - 15.8 X4
t 4.71
4.42
)(-4.33) (-4.39
)(-3.23
R-Sq(adj) = 63.5% F= 14.05 D-W statistic = 1.10050
*

أوضحت صيغة القياس المذكورة انفا ان النموذج الكلي المقدر اخذ الصيغة االتية:
Y2 = 5.5 - 0.302 X1 + 0.0215 X2 + 1.74 X3 + 2.19 X4
t
0.42 -0.95
0.35
2.61
2.69
R-Sq (adj) = 81.2%
F= 33.35
DW= 1.02388
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تشير قيمة معامل التحديد ( )Rالى ان ( )%63.5من التغيرات الحاصلة في معدل التضخم
 )Y3في االقتصاد التركي تفسر بواسطة التغيرات الحاصلة في (نسبة الدين الخارجي الى الناتج
المحلي اإلجمالي  )X1و (نسبة الدين الخارجي الى الصادرات  )X2و (نسبة الصادرات الى الناتج
المحلي اإلجمالي  ،)X3و(نسبة االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي اإلجمالي .)X4
بلغت مرونة ( )9.21( )X1وحدة ،واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها في
ان الديون الخارجية لم يتجه جزء منها نحو تنمية المشاريع اإلنتاجية في تركيا ،بسبب ظهور
العجز في موازين مدفوعاتها وعلى الخصوص في بداية مدة الدراسة والذي أسهم في ارتفاع
معدالت التضخم فيها.
وبلغت مرونة ( )2.24( )X2وحدة ،واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني بان جزء من
الديون الخارجية اتجه نحو تنمية مشاريع االستثمار في التجارة الخارجية اذ أصبحت عوائد
صادراتها كافية لتدني معدالت التضخم فيها .وهذا يتطابق مع تحليل أثر الديون األجنبية في الناتج
المحلي من حيث ازدواجية التأثير في متغيرات األداء االقتصادي التركي.
اما مرونة ( )X3فقد بلغت ( (2.22وحدة ،واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تجد تفسيرها
في ان عوائد صادرات تركيا أسهم في تحقيق التنمية االقتصادية فيها والتي ترتب عليها خفض
معدالت التضخم.
في حين بلغت مرونة ) )3.21( (X4وحدة ،واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير اتفقت مع
المفاهيم االقتصادية التي تشير الى ان االستثمار األجنبي المباشر يعمل على رفع معدالت النمو
االقتصادي في اغلب البلدان النامية في األمد القصير ويسهم في تعزيز صادراتها ،مما يؤدي الى
تحسين حالة موازين مدفوعاتها ويخفض معدالت التضخم فيها.

الخالصة
توصل البحث الى عدد من النتائج كان أهمها ما يبتي:
 .3ان العولمة هي ظاهرة تاريخية ونتيجة منطقية لتطنور االنتناج الرأسنمالي وانتقالنه منن المسنتو
المحلي إلى المستو العالمي وان المالمح الرئيسة للعولمة اتضحت في نهاية القرن العينرين اال
ان جذورها التاريخية امتدت عبنر مراحنل تطنور النظنا الرأسنمالي وبعند منتصنا القنرن التاسنع
عير يهدت الرأسمالية تطوراا واسع النطا تمثل بتغير المنا االقتصنادي واخنتالا المتغينرات
التي تعمل فيها النظرية الكالسيكية فكانت ا مة الكساد الكبينر  3378-3383التني تعرضنت لهنا
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البلندان الرأسننمالية احنند اهن األسنباب التنني أدت الننى ظهننور األفكننار الكين ينة التنني لن تخننرج فنني
اطارها االيديولوجي عنن اللجنوب إلنى تندخل الدولنة بوصناها إحند ادوات االمند القصنير لتعنديل
التبننناطا النننذي اصننناب االقتصننناد الرأسنننمالي ومنننن ثننن التخلننني عنهنننا بعننند ان يتماينننى االقتصننناد
الرأسمالي على وف م ايا السو فمع بداية النصا الثاني من عقد االربعينات اخنذت معالجنات
المد القصير التي تعتمد على متغير الطلب الاعال تاقد اهميتها واصبح من ضنرورات اسنتمرار
النظا الرأسمالي ان تكون معالجاته نابعة من متغيرات اقتصادية ذات مد بعيد تجسدت بماهنو
العولمة.
 .8هنال عدد من القنوات انتقلت من خاللها ظاهرة العولمة النى البلندان النامينة بينكل عنا وتركينا
بيكل خا ،ويعتبر مي ان المدفوعات ممثال بالحساب التجناري وحسناب راس المنال كاننا خينر
معبرين لتل الظاهرة.
 .7ينهد النناتج المحلني اإلجمنالي التركني نمنوا متذبنذبا خنالل مندة الدراسنة متنبثرا بنبعا اال مننات
االقتصادية التي يهدها االقتصاد العالمي واالقليمي اال انه كان متصاعدا بينكل الفنت فني معندل
نمو خالل مدة الدراسة التي بلغت  73سنة وت امن ذل منع ينادة االنكيناا االقتصنادي متنبثرا
بانعكاس السياسة االقتصادية التركية نحنو االناتنام الخنارجي مننذ مطلنع عقند الثمانيننات وكنذل
تراجعنت معندالت التضنخ واسنتقرت وبينكل خننا ،فني العقند األول منن االلاينة الثانينة واسننتمر
بناس النهج لباقي.
 .4بينننت النتننائج القياسننية ان الننناتج المحلنني اإلجمننالي كننان دالننة فنني جميننع المتغيننرات المسننتقلة فنني
النموذج اذ يرتبط بعالقة متعاكسة بين كل من نسبة الدين الخنارجي النى النناتج المحلني الجمنالي
التي أعطت عالقة سالبة وبين نسبة الدين الخارجي النى الصنادرات التني أعطنت عالقنة موجبنة
وتن تاسننير ذل ن مننن خننالل ان السياسننة التركيننة وجهننت ج ن ب مننن النندين لمجنناالت يننر إنتاجيننة
والمتبقنني وجننه الننى دع ن اإلنتنناج المحلنني بهنندا اسننتيعاب الطلننب المحلنني ومننن ث ن التوجننه نحننو
الطلننب الخننارجي .كمننا ان الننناتج المحلنني اإلجمننالي ارتنننبط بعالقننة طرديننة مننع كننل مننن نسنننبة
الصننادرات الننى الننناتج المحلنني اإلجمننالي ونسننبة االسننتثمار األجنبنني المبايننر الننى الننناتج المحلنني
اإلجمالي وهي نتائج تعبر عن اثار إيجابية للعولمة في واقع الناتج المحلي التركي الحقيقي.
اما عن نتائج النموذج الثاني والذي اعتمد االنكياا االقتصادي كمتغير تابع لماينرات العولمنة
فقند بيننت النتنائج القياسنية ان االنكيناا االقتصنادي هنو دالنة فني كنل منن (نسنبة الصنادرات الننى
الننناتج المحلنني اإلجمننالي) و (نسننبة االسننتثمار األجنبنني المبايننر الننى الننناتج المحلنني اإلجمننالي)
وارتبط بعالقة طردية مع كال المتغيرين والنذي فسنر علنى ان العولمنة فني سياسناتها تنادي النى
االناتام الخارجي الذي يترتب عليه ارتاا نسبة االنكيناا االقتصنادي النذي يعنرا تركينا النى
االنكياا على اال مات الخارجية وهو ما حدث ابان اال مة المالية العالمية .8003-8003
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وبخصو ،النموذج الثالث فقد ايدت النتائج منا جناب بنه النمنوذجين السنابقين حينث اعتمند ماينر
التضنخ كمتغيننر تنابع لمايننرات العولمننة المحنددة فنني البحنث وتبننين انننه ينرتبط بعالقننة م دوجننة
معاكسة للنموذج األول .حيث كانت طبيعة العالقة التي تربط التضخ بنسبة الندين الخنارجي النى
الناتج المحلي اإلجمالي طردية في حين كاننت العالقنة منع نسنبة الندين الخنارجي النى الصنادرات
عكسية .وفسر ذل بان السياسة التركينة اعتمندت علنى تو ينع الندين بنين قطاعنات إنتاجينة تندع
الصننادرات سنناهمت فنني خاننا التضننخ وقطاعننات اسننتهالكية رفعننت مننن معدالتننه .امننا طبيعننة
العالقننة بننين التضننخ وكننل مننن نسننبة الصننادرات الننى الننناتج المحلنني اإلجمننالي ونسننبة االسننتثمار
األجنبني المابينر النى النناتج المحلنني اإلجمنالي فقند كاننت طردينة معبننرة عنن حسنن التعامنل فيمننا
يخنننن ،السياسننننات االقتصننننادية التركيننننة بتجننننا االناتننننام االقتصننننادي وخاننننا نسننننبة التضننننخ
واستقرار .
نستنتج مما سب ان العولمة كان لها تبثيرات متابينا في االقتصاد التركي حيث تمكننت تركينا منن
يننادة الننناتج المحلنني اإلجمننالي الحقيقنني وخاننا التضننخ وفنني ناننس الوقننت اد معنندل انكيننافها
االقتصاد الخارجي.

المراجع References :

اوال  :المصادر العربية

أ .التقارير والنشرات الرسمية
 .3االمنن المتحنندة ( )3334حالننة اال ذيننة وال راعننة التنميااة الحرجيااة وم ااكلة السياسااات
منظمة اال ذية وال راعة لألم المتحدة روما.
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منظمنة

 .8االم المتحدة ( )3331حالة اال ذينة وال راعنة المسا الغائائي العاالمي السااد
اال ذية وال راعة لالم المتحدة روما8/3 .
 .7االم المتحدة ( )3333حالة اال ذية وال راعة الصناعات الزراعياة والتنمياة االقتصاادية
منظمة اال ذية وال راعة لالم المتحدة روما.
ب .الرسائل الجامعية
ال الطائي ( )3338محاددات نماو صاادرات العارام المصانعة دراساة قياساية
 .3قيس ناظ
لسااالخ مختاااارة للفتااارة  1899- 1891رسنننالة ماجسنننتير كلينننة االدارة واالقتصننناد جامعنننة
الموصل.
 .8مروان عبد المال ذنون ( )3333محددات النمو في البلدان النامياة ماخ ا اارة خاصاة لاى
العرام رسالة ماجستير كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل.
ج .البحوث والدوريات
 .3أبننراهي موسنننى الننورد وحسنننين عجنننالن حسننن ( )8003اثنننر عولمننة تننندق حركنننة راوس
االمنننوال االجنبينننة علنننى اقتصنننادات البلننندان النامينننة مجلاااة كلياااة بغاااداد للعلاااوص االقتصاااادية
الجامعة العدد ( )7بغداد 38/3 .
 .8آمال يالش ( )3333التنمينة العربينة فني ظنل العولمنة العولماة والمساتقبل العرباي سلسنة
المائدة الحرة العدد ( )73بيت الحكمة بغداد.
 .7حنالوب كنناظ معلننه ( )8003العولمننة وخيننارات االقتصنناد العربنني المسننتقبلية مجلااة العلااوص
االقتصادية واالدارية المجلد ( )3العدد ( )85بغداد3/3 .
 .4خليننل حمننداني ( )3333خالصننة ورقننة منناتمر االمنن المتحنندة للتجننارة والتنميننة الحااوافز
الممنوحاااة لالساااتثمار االجنباااي المبا ااارة فاااي الااادول العربياااة الماسسنننة العربينننة لضنننمان
االستثمار الجمهورية التونسية8 .
 .5راويننة عبنند الننرحي ينناس ( )8003سياسننات العولمننة التجاريننة وأثرهننا فنني االقطننار العربيننة
مجلة كلية بغداد للعلوص االقتصادية الجامعة العدد ( .)4بغداد.
 .1رواب كننني ينننونس ( )3335التضنننخ فننني االقتصننناد التركننني للاتنننرة  3333-3333وحااادة
التوثيم واالر يف مرك الدراسات التركية جامعة الموصل.
 .3رينناا المننامني ( )3333اثننر رأس المننال االجنبنني (القننروا والمسنناعدات) علننى التنميننة
االقتصنننادية  :التجربنننة االردنينننة للاتنننرة  3335- 3313ابحاااال اليرماااو سلسنننلة العلنننو
االنسانية واالجتماعية المجلد ( )7العدد ( )8االردن .
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 .3كريننننا مطنننننر ( )8008العولمااااة … هااااادص االقتصاااااد القاااااديص الموقننننع علنننننى االنترننننننت
). (www.Islam-Online.net
 .3سال توفي النجاي ( )3333اتااقية (اور واي) والمتضنمنات االقتصنادية لل راعنة العربينة
 :التغيننرات المحتملننة مجلااة المسااتقبل العربااي العنندد ( )833مرك ن دراسننات الوحنندة
العربية بيروت .
 .30سننال توفينن النجانني ( )3333حننول مسننبلة الرأسننمالية رايننة للقننرن الحننادي والعيننرين
العولمة والمستقبل العربي سلسلة المائدة الحرة العدد ( )73بيت الحكمة بغداد.
 .33سنننال توفيننن النجاننني ( )8000-3333متضنننمنات النظنننـا االقتصنننادي الرأسنننمالي الجديننند
"المنهج االقتصادي للعولمة" دراسات اقتصاادية العندد ( )7و ( )4السننة االولنى بينت
الحكمة بغداد 1/3 .
 .38مجموعة باحثين ( )3333العولمة والمستقبل العربي سلسلة المائدة الحرة العندد ()73
بيت الحكمة بغداد 3/3 .
 .37منى عبد الجبار الطنائي ( )3337الهيكنل االقتصنادي للندول النامينة طروحنات فني النظرينة
والسياسة االقتصادية مجلة االقتصادي العددين ( )3و ( )8السنة( )84بغداد .
د .الكتب
 .3برهننان محمنند نننوري ( )3333آفااام الترااورات االقتصااادية الدوليااة المعاصاارة "العولمااة
بيت الحكمة بغداد.
وتحرير التجارة" مطبعة اليرمو
 .8جنننواد هايننن وآخنننرون ( )3337لمحاااات فاااي تراااور االقتصااااد العراقاااي -قراااا التجاااارة
الخارجية ،الماسسة العربية للدراسات والنير بيروت.
 .7جينننل برتنننان ( )3338االساااتثمار الااادولي ترجمنننة علننني مقلننند الطبعنننة الثانينننة منينننورات
عويدات بيروت.
 .4حسن النجاي ( )3333النظاص النقدي وازمة الدول النامية بيت الموصل للنير .
 .5رم ن ي كنني ( )3330م ااكلة التمااخص فااي مصاار اسااباباا ونتائجاااا مااخ برنااامج مقتاار
لمكافحة الغالء الهيئة المصرية للكتاب.
 .1رمن ي كنني ( )3331التمااخص فااي العااالص العربااي ،المعهنند العربنني للتخطننيط دار اليننباب
الكويت.
 .3سننال توفين النجانني ( )8008سياسااات التثبياات االقتصااادي والتكييااف الايكلااي وأثرهااا فااي
التكامل االقتصادي العربي مراجعة د .حميد الجميلي بيت الحكمة بغداد.
 .3سننال توفي ن النجانني ومحمنند صننالح تركنني القريينني ( )3333مقدمااة فااي اقتصاااد التنميااة
مديرية دار الكتب للطباعة والنير جامعة الموصل.
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 .3سننرمد كوكننب الجميننل ( )8003االسااتثمار االجنبااي المبا اار فااي االقرااار العربيااة التحااديات
والخيارات مرك البحوث االقتصادية جامعة الموصل.
 .30صبرية احمد الفي ( )3331االنتاج الزراعي في تركياا سلسنلة دراسنات تركينة رقن ()30
معهد الدراسات االسيوية واالفريقية الجامعة المستنصرية بغداد.
 .33صالم الدين نام ( )3318التجارة الدولية الطبعة الثانية دار المعارا بمصر.
 .38عبد السال ابو قحا ( )3333السياسات واال كال المختلفة لالساتثمارات االجنبياة الجن ب
الرابع ماسسة يباب الجامعة االسكندرية.
 .37عبنند ا المننالكي ( )3334تاادابير ت ااجيخ اسااتثمار رؤو االمااوال العربيااة فااي الم اااريخ
الصناعية والسياحية والعمرانية االردنية الطبعة االولى مجلس البحث العلمي عمان.
 .34عبنند الواحنند العاننوري ( )8000العولمااة والجااات "التحااديات والفاار " الطبعننة االولننى
مكتبة مدبولي القاهرة .
 .35ا ي صالح محمد الطائي ( )3333االقتصاد الادولي دار الكتنب للطباعنة والنينر جامعنة
الموصل.
 .31فااد مرسي ( )3330الرأسمالية تجدد نفساا عال المعرفة العدد ( )43المجلنس النوطني
للثقافة والانون واآلداب الكويت.
 .33محمد سيد عابد ( )8003التجارة الدولية مكتبة ومطبعة االيعا االسكندرية.
 .33محمود خالد المسافر ( )8008العولمة االقتصادية هيمنة ال مال والتداعيات على الجنوب
بيت الحكمة بغداد.
 .33مصطاى سالمة ( )3333قواعد الجات االتفام العاص للتعريفات الجمركية والتجارة الطبعة
االولى الماسسة الجامعية للدراسات والنير والتو يع بيروت.
 .80مينننا طوقسننو ( )3333تركيااا حتااى عاااص  1882هاال سااتفقد فرصااة اخاار ترجمننة صننالم
سنننلي علننني وحننندة البحنننوث والدراسنننات االقتصنننادية مركننن الدراسنننات التركينننة جامعنننة
الموصل.
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