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Abstract:
This study aims at introducing the concept of International foreign trade and its
explanatory theories، and their relation to the Turkish economic growth، through the
study of the economic change in Turke.
This study also aimed at introducing the inclinations of foreign trade according to
geographic and goods distribution، through the use of a detailed analytic and
descriptive method. This study has been enhanced by employing several statistics and
figures issued from specialized international institution، in the field of foreign trade، in
addition، to using data issued from official Turkish institutions such as the Turkish
statistic bureau، central bank of Turkey، other foreign trade related centers and
ministries such as Ankara center for Islamic cooperation. This study has also tried to
understand and explain bi-trade relations for partners and relate them to the regional
statuesque، moreover، the study classified goods into: capital، intermediate، and
consumptive.
The researcher used estimated measurement forms in which a group of
independent variables affect the dependant variable. (The total local capital as the a
dependant variable، and inflation variables، and exchange rates). The procedures have
been used to measure the influence of each variable and determine the most effective
one.
The study has concluded that there is a progressive relation between the
economical growth and the total foreign trade and that there is an opposite relation
between economical growth and inflation and an opposite relation between the
economical growth and exchange rates. There is a positive relation between the
improvement of the Turkish economical growth and political stability during the role
period of the development and justice party، which has contributed to the economical
growth at least till the end of 2014. The results of this study go hand in hand with the
economical theories that concern independent variables which influence the total local
product.
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مقدمة -:
لعب قطاع التجارة الخارجية دو ار مهما وحاف از للنمو االقتصادى فى معظم االقتصاديات المتقدمةة والناميةة
على حد سواء  ,حيث يعتبر هذا القطاع مة أهةم وسةا ا اسةت اا المةوارد االقتصةادية المتاحةة وتةوفير مسةتلزمات
التش يا الازمة النتاج السلع وتصريفها فةى السةوا المحليةة والخارجيةة باالضةافة الةى تحقيةا قيمةة مضةافة للةدخا

القومى تساهم فى زيادة متوسط الدخا للفرد ,ومعالجة اختاا مي از المدفوعات وبةاالحرى امكانيةت تحقيةا توازنةت

.وتتفةاوت اههميةةة النسةبية لقطةةاع التجةةارة الخارجيةة بالنسةةبة لنمةةو النةاتج المحلةةى مة بلةةد الةةى أخةر  ,ويعتمةةد ذلة

على مدى تأثير الصادرات باعتبارها م أهةم مصةادر نمةو االقتصةاد ,وتتعةدد النظريةات المفسةرة للتجةارة الخارجيةة
حيث تاريخيا تعتبر المدرسة التجارية هى أولى المدارس الفكرية والتى اعتبرت أ قوة االقتصاد تكم فى ما لةدى

الدولةة مة معةةاد ثمينةة كالةةذهب والفضةةة  ,واعتبةةار القطاعةات االخةةرى كالز ارعةةة والصةناعة أنشةةطة عقيمةةة و يةةر
منتجةةة  ,وتلةةت تل ة المدرسةةة مرحلةةة الطبيعيةةي الفيزيةةوقراط الةةذي اعتبةةروا الز ارعةةة القطةةاع الوحيةةد المنةةتج وبةةاقى
القطاعةةات كالصةةناعة والتجةةارة أنشةةطة ثانويةةة و يةةر منتجةةة ثةةم جةةاء م ة بعةةدهم الكاسةةي وص ةوال الةةى النظريةةات

الحديثة فى التجارة الدولية.تنامت بعد ذلة العاقةات االقتصةادية بةي الةدوا الناجمةة عة التطةور االقتصةادى ممةا
أدى ال ةةى زي ةةادة االهتم ةةام بالتج ةةارة الخارجي ةةة خاص ةةة بع ةةد انش ةةاء منظم ةةة التج ةةارة العالمي ةةة والت ةةى ارس ةةت القة ةوانيي

المنظمة للتبادا التجارى بي الدوا  ,ومع اتساع العولمة والحرية فةى تةدفقات ر س االمةواا والبضةا ع واالفةراد ,
شهداالقتصاد العالمى نموا كبي ار فى التبادا التجارى وفى تدفقات ر س االمواا بي الدوا ومة تلة الةدوا تركيةا

حيةةث نمةةا االقتصةةاد التركةةى بدرجةةة كبي ةرة فةةى السةةنوات االخي ةرة واصةةبحت تركيةةا بةةذل م ة ضةةم الةةدوا العش ةري

اهقوى اقتصاديا  ,ويعود سبب النمو الى درجة كبيرة للتجارة الخارجية ولتحفيز تركيا لاستثمار االجنبى المباشر.
وعلى الر م م تطةور االقتصةاد التركةى اال ا بعةق االقتصةاديي ومةنهم الةدكتور سةمير أمةي

1

يةرى أ

التجربة التركية تمثا صعودا فاشا العتمادها المتزايد على الخارج فى تمويا اقتصادها وا النمو المرتفع سرعا
ما يتاشى مع حدوث أى ازمة اقتصادية عالمية ,فيما يعتبر أخرو ا النجاح الذى حققتت تركيا فيما بعةد انتهةاء
الحرب الباردة أشبت بالنجاح الذى حققتت المانيا واليابا فى مرحلةة مةا بعةد الحةرب العالميةة الثانيةة  ,كونهةا وظفةت

ترشةةحها لعضةةوية االتحةةاد االوربةةى لتحفيةةز اقتصةةادها  ,ممةةا جعلهةةا تحتةةا المسةةتوى االوا فةةى اقتصةةاديات الةةدوا
االسامية علما الفتقارها الى مواد الطاقة بما فيها النفط وال از .

وم أجا ذل تحاوا هةذ الد ارسةة ايضةاح و قيةاس وتحليةا أثةر التجةارة الخارجيةة علةى النمةو فةى تركيةا,واإلقتةراب

أكثر م واقع مساهمة التجارة الخارجية في نمو االقتصاد التركي خاصة مع تبنى استراتيجية اقتصاد السوا .

1

الدكتور سمير أمين "مفكر واقتصادي مصري.
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مشكلة الدراسة :

يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي :

ما مدى تأثير التجارة الخارجية على النمو االقتصادى فى تركيا ؟
ويتفرع م الس اا الر يسي اهس لة الفرعية التالية :
 .1ما هو واقع و طبيعة تطور اإلقتصاد التركي ؟

 .2كيف ت ثر اتجاهات التوزيع الج رافى للتجارة الخارجية فى تركيا على النمو االقتصادى ؟
 .3كيف ت ثر العاقات التجارية بالنسبة للمجموعات اإلقتصادية والثنا ية على التجارة الخارجية؟
 .4ما هى أنواع السياسات التجارية وعاقاتها فى تحفيز التجارة الخارجية؟

 .5ما هو أثر اإلنفتاح السلمى للتجارة الخارجية مع بلدا العالم على النمو اإلقتصادى فى تركيا ؟
 .6ما هو واقع المزيج السلعي للتجارة الخارجية فى تركيا ؟

 .7ما مدى تأثير اهزمات السياسية واالقتصادية الداخلية والخارجية على حجم التجارة الخارجية ؟
 .8ما مدى تأثر التصنيف السلعى على التجارة الخارجية ؟

 .9كيف تأثرت التجارة الخارجية بعد التوجت للعالم االسامى والعربى ودوا شرا آسيا ؟

أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

تكم أهمية الدراسة فى كونها محاولة لدراسة وتحليا النشاط اإلقتصادى للتجربة التركية فةى اطةار دراسةة ثثةار

التجارة الخارجية على النمو اإلقتصادى فى تركيةا منةذ فتةرة تحفيةز التصةنيع فةى تركيةا عةام  1980والتركيةز علةى
اهخيرلةذى أفةرز واقعةا سياسةيا واقتصةاديا مختلفةا
ا
فترة حكةم حةزب العدالةة والتنميةة ,والتحةوا السياسةى واإلقتصةادى
أسفر عنت حدوث نموا كبي ار فى الناتج المحلى اإلجمالى وجعا م تركيا قوة اقتصادية مؤثرة دوليا.
وتعود هذ اههمية للدراسة للبنود التالية - :

 .1أهميةةة تحديةةد وقيةةاس أثةةار التجةةارة الخارجيةةة علةةى النمةةو االقتصةةادى فةةى تركيةةا لصةةانعى الق ةرار التركةةى ,
وكذل لكا م المهتمي بالِشأ التركى محليا ودوليا .
 .2تتناوا موضوعا يساهم فى التعرف على مدى تحفيز النمو فى تركيا انطاقا م قياس شعار ا التجارة
الخارجية حاف از كبي ار للنمو اإلقتصادى وأ لإل قتصاد أولوية على السياسة .

 .3الوقوف على اسباب نجاح النموذج التركى فى الوصوا هسواا العالم .

 .4استخاص العبرم التجربة التركية وامكانية توظيفها في االقتصاد الفلسطيني .

3

فرضيات الدراسة :

بناء على تساؤالت الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
ً
 .1يوجد عاقة طردية بي اقتصاد السوا الحر والنمو االقتصادى فى تركيا .
 .2يوجد عاقة طردية بي اتجاهات التوزيع الج رافى والسلعى للتجارة الخارجية والنمو االقتصادى .
 .3يوجد عاقة طردية بي التحوا الى اسواا الدوا العربية واالسامية و النمو االقتصادي التركى .

 .4يوجد عاقة عكسية بي تراجع التجارة الخارجية مع الدوا المتقدمة وزيادتها مع دوا شرا آسةيا وتكةتات
اقتصادية أخرى.

 .5السياسةة ةةات االقتصةة ةةادية والتجاريةة ةةة المتبعةة ةةة خة ة ةةاا فت ة ة ةرة الد ارس ة ةةة  2014 – 2002ادت لزيةة ةةادة النمةة ةةو
االقتصادى التركى  ,وللتصنيف السلعى حسب أنواع السلع اإلستهاكية والوسيطة والرأسمالية .

 .6يوجد عاقة عكسية بي سعر الصرف والتضخم والنمو اإلقتصادى فى تركيا .

يمكن إبراز األهداف التي يطمح لها الباحث بالنقاط التالية:

 التعرف على واقع اإلقتصاد التركى وما هى التطةورات التةى ادت الةى نجةاح هةذا اإلقتصةاد واخةذ موقعةتضم االقتصاديات العالمية .

 التعةةرف علةةى الهيكةةا الج ارفةةى للتجةةارة الخارجيةةة وع ة طبيعةةة العاقةةات التجاريةةة الثنا يةةة بةةي الشةةركاءالتجاريي بي تركيا وبلدا العالم .

 الوقوف على طبيعة السياسات التجارية التى ادت الى نجاح النموذج التركى . -ابراز أهمية تشجيع وتحفيز الصادرات فى اإلقتصاد التركي  ,وبيا أهمية اتجاهات تصنيفات السلع .

 استخدام الطةرا االحصةا ية للتعبيةر عة العاقةة الداليةة بةي التجةارة الخارجيةة والمت يةرات االقتصةادية فةيتركيا التى تتاثر بها وأهمها النمو االقتصادى .

 -تقديم توصيات تخدم العاقة بي االقتصاد الفلسطينى والتركي .

منهجية الدراسة :

اعتمد الباحث فى دراستت على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي على النحو التالي :
استخدم الباحث المنهج الوصفى التحليلى لتوضيح حجم تةأثير التجةارة الخارجيةة علةى النمةو االقتصةادى فةى تركيةا

م ة خةةاا د ارسةةة م ارحةةا تطةةور هةةذا االقتصةةاد وص ةوال لمرحلةةة اطةةاا يةةد القطةةاع الخةةاص فةةى االسةةتثمار  ,والةةى
دراسة الم شرات االقتصادية الكليةة وعاقةة تركيةا التجاريةة بالمجموعةات االقتصةادية والثنا يةة وصةوال الةى تصةنيف

هيكةةا واتجاهةات السةةلع والةةى السياسةةات التجاريةةة المتبعةةة  ,كمةةا اسةةتخدم المةةنهج القياسةةي فةةي بنةةاء نمةةوذج انحةةدار

خطةةي متعةةدد لتوضةةيح العاقةةات بةةي المت ي ةرات ومةةدى تفسةةيرها للت ي ةرات التةةي تحةةدث فةةي نمةةو االقتصةةاد التركةةي
خةةاا الفت ةرة  ,2014-1980مةةع التركيةةز علةةى فت ةرة حةةزب العدالةةة والتنميةةة للفت ةرة م ة  2014-2002كمرحلةةة
4

اسةةتقرار سياسةةى واقتصةةادى خاصةةة بعةةد اهزمةةة اإلقتصةةادية فةةى تركيةةا فةةى عةةام  2001واهزمةةة الماليةةة العالميةةة
.2008
حيث أن النموذج القياسي للدراسة كالتالي :

Log(GDP) = β0 + β1 Log(XM) + β2 Log(INF) + β3 Log(ER) + β4 Dum + εt

حيث أن :

المتغير التابع  :النمو االقتصادي التركى ويقاس بالناتج المحلى االجمالى .GDP

المتغيرات المستقلة :إجمالي التجارة الخارجية  ,XMمعدا التضخم  ,INFسعر الصرف .ER
المتغير الوهمي : Dumالذي يعبر ع

فترة تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا (– 2002

.)2014

حدود الدراسة :

الحدود المكانية  :الدراسة تستهدف دولة تركيا كحالة دراسية م ناحية التجارة الخارجية.

الحدود الزمنية  :الدراسة تستهدف الفترة الزمنية 2014-1980

الدراسات السابقة :

أوال الدراسات المحلية :

 -1دراسة (عاشور " , )2012 ,أثر التجارة الخارجية على النمو االقتصادى فى اسرائيل
للفترة  1999م –  2009م".

هدفت الدراسة الى تبيا وتحليا أثر التجارة الخارجية على النمةو اإلقتصةادى فةى اسة ار يا مة خةاا توضةيح اثةر
كةةا م ة الصةةادرات وال ةواردات علةةى النمةةو ,م ة خةةاا التركيةةز علةةى دور المعونةةات الخارجيةةة  ,ومصةةدر الةةدعم
الخارجى ونوعت وتاثير على هياكا االقتصاد االس ار يلى .

وتوصةةلت الد ارسةةة إلةةى أ التجةةارة الخارجيةةة تمثةةا العمةةود الفقةةري لاقتصةةاد االس ة ار يلى وانهةةا تقةةود عمليةةة النمةةو
االقتصادى  ,حيث كا تاثير كا م الصادرات والواردات كبير وواضح على النشاط االقتصادى اإلس ار يلى .

 -2دراسةةة (ابةةو عيةةدة " , )2013,اداء الصةةادرات الفلسةةطينية واثةةرا علةةى النمةةو االقتصةةادى فةةى فلسةةطين

:دراسة قياسية للفترا ( .)2011- 1994

هدفت الدراسة إلى التعرف على اهمية الصادرات فى الفكر االقتصادى ودورها فى تحقيا النمةو االقتصةادى والةى
تحديةةد العاقةةة بةةي الصةةادرات الفلسةةطينية والنمةةو االقتص ةةادى وتحديةةد العاقةةة بةةي التطةةور الهيكلةةى للص ةةناعات

التحويلية واثرها على الصادرات والنمو الفلسطينى .

5

وتوصلت الدراسة إلى أ الصادرات اسةتحوذت علةى اهتمةام بةال فةى بنةاء وتبنةى السياسةات االقتصةادية مة قبةا
العديةد مة الةدوا والم سسةةات الدوليةة خاصةة عنةةد ربطهةا مةع معةةدا النمةو االقتصةادى فةةى االطةار النظةرى  ,امةةا

بخصةةوص الحالةةة الفلسةةطينية فقةةد توصةةلت الد ارسةةة الةةى وجةةود عاقةةة ايجابيةةة بةةي نمةةو الصةةادرات ومعةةدا النةةاتج
المحلى االجمالى مما ي كد وجوب توجيت السياسات االقتصادية الفلسطينية نحو تعزيز هذ العاقة وا نمو قطاع

الصناعات التحويلية كاحد مظاهر الت ير الهيكلى لت اثر هام وواضح فى نمو الصادرات.

 -3دراسة (حسان " , )2012 ,الدور التنموى التركى فى االرضى الفلسطينية المحتلة فى ظل حكومة حةز

العدالة والتنمية (2010-2002م)".

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور السياسى واالقتصادى التنموى تجا االراضى الفلسةطينية المحتلةة فةى ظةا حكومةة
حةزب العدالةة والتنميةة (2010- 2002م) ومةدى مسةةاهمة تركيةا فةى تعزيةزو تمكةةي الفلسةطيني فةى اقامةة دولةةتهم
الفلسطينية المستقلة .

وتوص ة ةةلت الد ارس ة ةةة إل ة ةةى أ ال ة ةةدور الترك ة ةةى السياس ة ةةى واالقتص ة ةةادى ف ة ةةى الفت ة ةةر ( 2010 – 2002م) ذو ر ى
وتصورات مستقلة ع باقى االطراف الفاعلة  ,باإلضافة الى أ الدور التنموي اقتصر علةى تقةديم المسةاعدات

اإلنسةةانية فةةى حةةدود القصةةوى ولةةم يصةةا الةةى اإلرتقةةاء باإلقتصةةاد الفلسةةطينى م ة خةةاا التجةةارة الخارجيةةة بةةي
فلسطي وتركيا .

 -4دراسة (ابو جامع " , )2012 ,أداء التجارة الفلسطينية الخارجية مقارنة بكل من مصر واالردن وسوريا

للفترة (2000-1968م)".

هةةدفت الد ارسةةة الةةى تقيةةيم أداء التجةةارة الخارجيةةة الفلسةةطينية المنظةةورة فةةى االطةةار االقليمةةى باسةةتخدام واحةةدة م ة
اجراءات ترابيع البيانات وهى التاثيرات الثابتة ومقارنتها بنظيراتها فى كا م مصر واالرد وسوريا .

وتوصةةلت الد ارسةةة الةةى وجةةود عةةدم التجةةانس بةةي هةةذ البلةةدا واال ارضةةى الفلسةةطينية  ,حيةةث سةةجلت الصةةادرات

الفلسةةطينية انخفاضةةا معنويةةا متمي ة از  ,وا النشةةاط التجةةارى ممةةثا بالنةةاتج المحلةةى االجمةةالى ي ة ثر بشةةكا هامشةةى
علةةى معةةدا التبةةادا التجةةارى لهةةذ البلةةدا فةةى الوقةةت الةةذى عكةةس فيةةت ضةةعف االرتبةةاط بةةي المقةةدرات االنتاجيةةة

والقةةدرة التصةةديرية فيهةةا  ,كمةةا أوضةةحت الد ارسةةة ا كةةا مة سةةوريا ومصةةر تتةةاث ار بةةاالنحراف بمشةةكات معامةةا
المنافسة كما أشارت معادالت االنحدار العادية .

وبالمجما ظهر ضعف التجارة الفلسطينية فى ياب سياسات وطنية مستقلة  ,حيةث تةأثر معةدا التبةادا التجةارى

سلبيا بالنشاط االقتصادى وتاثرها هامشيا بنمو االستثما ارت خاا العقود الماضية .
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 -5دراسةةةةة (حمةةةةدان " , )2012 ,تحليةةةةل مصةةةةادر النمةةةةو فةةةةى االقتصةةةةاد الفلسةةةةطينى للفتةةةةرة (-1995
2010م)".

هةةدفت الد ارسةةة الةةى تحليةةا مصةةادر النمةةو فةةى االقتصةةاد الفلسةةطينى خةةاا فتةرة الد ارسةةة  ,وذل ة باسةةتخدام نمةةوذج
س ةةولو المعتم ةةد عل ةةى تق ةةدير دال ةةة االنت ةةاج لك ةةوب د ةةاس مة ة اج ةةا تحدي ةةد مس ةةاهمة عناص ةةر االنت ةةاج ف ةةى النم ةةو
االقتصادى كخطوة أولةى ثةم تحليةا المحةددات والعوامةا المة ثرة فةى نمةو انتاجيةة العوامةا الكليةة مسةتخدما اسةلوب

تحليا الساسا الزمنية .

وتوصلت الدراسة الى ا النتا ج احتوت على نتا ج جذر الوحدة  ,اى انهةا يةر مسةتقر وا المرحلةة الثانيةة فيهةا

مرونة لكةا مة عنصةرى العمةا وراس المةاا بنسةبة  0.53 , 0.63علةى التةوالى ممةا يسةهم فةى تفسةير مةا نسةبتت
 % 78.87م الت يرات فى معدا نمو الناتج المحلى االجمالى .

وكمةةا أوضةةحت الد ارسةةة تةةاثير كةةا مة التضةةخم والتسةةهيات اال تمانيةةة المباشةرة واالنتةةاج االقتصةةادى واالسةةتثمار

االجنبةةى يةةر المباش ةةر وسةةعر الص ةةرف الحقيقةةى الفع ةةاا حيةةث اثبةةت الد ارس ةةة ا هةةذ العوام ةةا معنويةةة ومس ةةتقلة

ومتسقة مع النظرية االقتصادية

 -6دراسة (المغربى " , )2014 ,االنفتاح االقتصادى واثرا على النمو فى االردن ".

هةدفت الد ارسةةة إلةةى ضةةرورة التعةةرف علةةى مفهةوم االنفتةاح االقتصةةادي ومراحلةةت وأسةةباب نمةةو  ,ومحاولةةة لفهةةم واقةةع
االقتصاد اهردني قبا وبعد عملية االنفتاح االقتصادي.

وتوصةةلت الد ارسةةة إلةةى أ اهرد قةةد تبنةةت سياسةةة االنفتةةاح االقتصةةادي فةةي الوقةةت الةةذي تعةةاني فيةةت قطاعاتهةةا
االقتصةةادية م ة اخةةتاالت هيكليةةة وهشاشةةة بنيويةةة وانكشةةاف اقتصةةادي يمك ة لمسةةت م ة خةةاا االنخفةةاق فةةي
مستويات الدخا الحقيقي للفرد ,خفق اهجور الفعلية بسبب نسب التضخم الجامحة المحلية والمستوردة ,وارتفةاع

معةةدالت البطالةةة ,والعجةةز المةةزم فةةي مي ة از المةةدفوعات وضةةيا حجةةم السةةوا المحلةةي ومحدوديةةة الم ةوارد الماليةةة
وتدني الخدمات المقدمة كالتعليم والصحة وانتشار الفقر واالعتماد على اهسةواا الخارجيةة وفجةوة المةوارد المحليةة

عمةةا تبعيةةة االقتصةةاد اهردنةةي للم ارك ةةز
و يرهةةا ,كةةذل فةةأل تبنةةي اهرد لسياسةةات إعةةادة التكييةةف الهيكلةةي قةةد ر
الرأسمالية المتطورة لجهة قانو النمو المتفاوت ,وعدم القدرة على تثمير النمو باتجا التنمية ,حيث ياحظ كا ما
سةةبا م ة خةةاا م ش ةرات العجةةز فةةي المي ة از التجةةاري ومي ة از المةةدفوعات ,وعةةدم القةةدرة علةةى معالجةةة الةةديو

الخارجيةةة ,والفجةةوة بةةي االدخةةار واالسةةتثمار ,واضةةافة لةةذل فاالنفتةةاح االقتصةةادي لةةم يسةةاهم إال بقةةدر محةةدود فةةي
تحفيز النمو في اهرد حيث بل قيمة معاملت  % 2.7مقارنة باالستثمارات الكلية والتي بل ت . % 28
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ثانياً :الدراسات العربية

-1دراسةةة (نعيمةةة " , )2011 ,التجةةارة الخارجيةةة الجزائريةةة مةةن االقتصةةاد المخطةةط الةةى اقتصةةاد السةةو فةةى

الجزائر " .

هدفت الدراسة إلةى معرفةة تحليةا نقةاط القةوة والضةعف فةى االقتصةاد الج از ةرى وتقةدير تجربةة التجةارة الخارجيةة فةى
ظا اقتصاد السوا .

وتوصلت الدراسة أ عدم وجود عاقة بي م شر االنفتاح ومعدا نصيب الفرد م الناتج المحلى االجمالى  ,م

خ ةةاا ع ةةدم تحق ةةا ش ةةرط االس ةةتق اررية مة ة نف ةةس الدرج ةةة وبالت ةةالى ع ةةدم التوص ةةا ال ةةى عاق ةةة تكام ةةا مش ةةتر ب ةةي

المت يري وكذل حدث هذا بالنسةبة لمعةدا البطالةة والتضةخم والفا ةدة  ,نظة ار الةى نوعيةة الصةادرات التةى لةم تخةرج

ع نطاا المحروقات اضافة لعدم االستقرار االقتصادى الج از رى خاا فترة الدراسة .

-2دراسة (منى" , )2005 ,عالقةة الةواردات بةالنمو االقتصةادى الةداخلى لالقتصةاد الةوطنى فةى الجزائةر الفتةرة
بين "2001-1970

هدفت الدراسة إلى شرح وتحليا التداخا بي السياسة التجاريةة واسةتراتيجيات التنميةة وضةرورة اعطةاء اهميةة كبيةر

للتجةةارة الخارجيةةة تنسةةجم واسةةتراتيجية التنميةةة المتبنةةا بمةةا يخةةدم هةةذ االخيةةر ويضةةم تواصةةلها فةةى المسةةتقبا وفةةى
محاولة ابراز دور واثر سياسة الواردات فى دفع النمةو االقتصةادى وتحليةا هةذا التةاثير ومحاولةة التاكةد مة وجةود

بطريقة كمية انطاقا م المعطيات االحصا ية المتوفر .

وتوصةةلت الد ارسةةة إلةةى التجةةارة الخارجيةةة لهةةا اثةةر كبيةةر علةةى التنميةةة نظ ة ار لةةدورها م ة حيةةث كونهةةا مهمةةة لتمويةةا
التنمية والتحفيز او التهديد مة خةاا المنافسةة االجنبيةة  ,ولهةذا ال بةد مة اعتمةاد سياسةة تجاريةة تتناسةب وخدمةة
اهداف التنمية وتوفير القيمة المساعدة لانتقاا باالقتصاد الى مرحلة قد يكو اكتسب فيها قوة ذاتية .

-3دراسة (رهبان " , )2013 ,االهمية االقتصادية للتجارة الخارجية السورية والعوامل المؤثرة فيها "

هدفت الدراسة الةى تحليةا العوامةا المة ثرة فةى التجةارة الخارجيةة السةورية وتحليةا واقةع واهميةة هةذ التجةارة بالنسةبة

لاقتصاد الوطنى م خاا تحليا الم شرات الكمية للتجارة الخارجية .

وتوصةةلت الد ارسةةة الةةى التةةاثير الكبيةةر للعوامةةا الم ة ثرة فةةى قيةةام التجةةارة الخارجيةةة وتطورهةةا قةةد بةةدا واضةةحا بسةةبب
الموق ةةع الجف ارف ةةى للتج ةةارة الخارجي ةةة الس ةةورية ف ةةى الص ةةادرات والة ةواردات م ةةع ال ةةدوا واالق ةةاليم  ,كم ةةا وعك ةةس تحلي ةةا

الم شة ةرات الكمي ةةة التركي ةةب الس ةةلعى الش ةةديد ف ةةى ك ةةا مة ة الص ةةادرات والة ةواردات اذ تزي ةةد نس ةةبة المة ةواد الخ ةةام ف ةةى
الصةةادرات وترتفةةع ارتفاعةةا كبي ة ار ع ة السةةلع المصةةنعة ونصةةف المصةةنعة فةةى ال ةواردات  ,وابةةرزت خسةةارة المي ة از

التج ة ة ة ةةارى عل ة ة ة ةةى ال ة ة ة ةةر م مة ة ة ة ة الجه ة ة ة ةةود المبذول ة ة ة ةةة ف ة ة ة ةةى تص ة ة ة ةةحيح الهيك ة ة ة ةةا التج ة ة ة ةةارى مة ة ة ة ة قب ة ة ة ةةا الحكوم ة ة ة ةةة .
وأوصت الدراسة الى العما على تطوير شبكات النقا بجميةع انواعهةا وال سةيما النقةا البحةرى مة اجةا االسةت اا

االمثا للميزة النسبية لموقع سوريا .
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-4دراسة (صالح  " , )2013,النمو والتجارة الدولية فى الدول النامية من ."2002 - 1980
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظريات المفسرة للتجارة الخارجية والنمو  ,وتفسير العاقة بي التجةارة الخارجيةة
والنمةةو االقتصةةادى والتعةةرف علةةى العاقةةة المباش ةرة بةةي النمةةو واالنفتةةاح التجةةارى فةةى الةةدوا الناميةةة والعاقةةة بةةي

االنفتاح والدخا القومى الفردى باالضافة لمحاولة ايجاد التقارب فى الدخا ما بي هةذ الةدوا خةاا فتةر االنفتةاح
وتوصلت الدراسة إلى وجود عاقة مباشرة ايجابية بي االنفتاح والدخا فى العينة الد ارسةية وا هةذ العاقةة تكةو

سلبية فى السنة االولى م االنفتاح ير انها تتحوا الى عاقة ايجابية فى السةنة المواليةة  ,وا مةا يخةص تةاثير

سنوات االنفتاح على تقارب الدخا فى هذ الدوا فقد توصلت الدراسة على تباعد الدخا فى سنوات االنفتاح.

 -5دراسة (بوخشيم ", )2003 ,تطور هيكل التجارة الخارجية فى االقتصاد الليبى وعالقته بالنمو االقتصادى

" دراسة تحليلية قياسية " (.")1998-1973

هةةدفت الد ارسةةة إلةةى معرفةةة التطةةور علةةى هيكةةا التجةةارة الخارجيةةة الليبيةةة وعاقتهةا بةةالنمو و التعةةرف علةةى م شةرات
االنفتةاح االقتصةةادى الليبةى وتحليةةا العاقةةة بةي هيكةةا التجةارة والنمةةو للفتةةر ( 1998- 1973م ) والةى بعةةد اخةةر
يتعلا باالقتصاديات النفطية التى تعتمد فى ميزانياتها ومصادر تمويا مشةروعاتها التنمويةة علةى حصةيلة تصةدير

سلعة ر يسية واحدة هى النفط الخام وهو ما يوفر التمويا الوحيد لدعم النمو االقتصادى .

وتوصلت الدراسة الى تميز الدور القيادى للدولة فةى النشةاط االقتصةادى الليبةى عمومةا وفةى التنميةة االقتصةادية

تحديةدا  ,وذلة مة واقةةع ملكيةةة الدولةة لقطةةاع الةةنفط  ,الةذى يمثةةا المصةدر الر يسةةى لتوليةةد الةدخا فةةى االقتصةةاد ,
وا استمرار هيمنة الصادرات النفطية على اجمةالى الصةادرات باالقتصةاد الليبةى م شةر علةى عةدم تقةدم يةذكر فةى

مجةةاا تنويةةع هيكةةا الصةةادرات اضةةافة الةةى ا تةةدهور وضةةع المي ة از التجةةارى ضةةم حسةةابات مي ة از المةةدفوعات
نتيجة اسعار النفط والكميات المصدرة منت قد ي دى فى المدى الطويا الى التهديةد بتاكةا االحتياطةات مة الةذهب
والموجودات االجنبية وذل فى حاا استمرار االتجاهات السا دة دو تدخا فعاا م قبةا السياسةة االقتصةادية ,

وأوصت الدراسة بضرورة تنويع إيرادات الميزانية العامة و التشديد على مراقبة وتنفيذ النفقات العامة .

 -6دراسة (اسماعيل " , )2004 ,أثر تحرير التجارة الخارجية على التنمية الصناعية فى االقتصاد النامى.

هدفت الدراسة إلى بحث مواط المكاسب االقتصادية التى قد تعود علةى االقتصةاد النةامى وخاصةة مصةر وكةذل
المثالب التى يمك ا يعانيها ذل االقتصاد م وراء تحرير التجارة .

توصلت الدراسة إلةى أ كلمةا زاد توجةت االقتصةاد نحةو الخةارج  ,زاد معةدا نمةو  ,وا العاقةة بةي تحريةر التجةارة

وتوزيةع الةةدخا فةةى الصةناعات التحويليةةة عاقةةة ايجابيةةة  ,حيةث ا تصةةدير منتجةةات الصةناعات التحويليةةة لةةت اثةةر
ايجابى على توزيع الدخا لشمولها بعق الصناعات كثيفة العما .

 -7دراسة (عبد الحميد " , )2013 ,دور تحرير التجارة الخارجية فى ترقيةة الصةادرات خةارج المحروقةات فةى
ظل التطورات الدولية الراهنة " دراسة حالة الجزائر " .
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هةدفت الد ارسةةة إلةى التعةةرف علةى ابةراز اهةم الوسةةا ا واالجةراءات والتةةدابير التةى يمكة ا تعتمةد عليهةةا اسةةتراتيجية
ترقيةةة الصةةادرات خةةارج المحروقةةات فةةى الج از ةةر خصوصةةا فةةى حمايةةة االقتصةةاد الةةوطنى فةةى حالةةة انهيةةار اسةةعار

البتروا .

وتوصةةلت الد ارسةةة إلةةى أ اجمةةالى الصةةادرات خةةارج المحروقةةات تمثةةا فقةةط مةةا نسةةبتت  % 3وهةةى نسةةبة محةةدودة ,

وا زيادة تدفا االستثمار االجنبى المباشر فى الج از ر يساهم بشكا كبير فةى ترقيةة الصةادرات خةارج المحروقةات
ع طريا خلةا الثةروة والقيمةة المضةافة للم سسةات االنتاجيةة وتقةوم بتةوفير الخبةرة والتكنولوجيةا والمنافسةة الازمةة

لزيادة االنتاج وتطوير نشاط التصدير.

 -8دراسة (غطاس " , )2010 ,أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصادى " دراسة حالة الجزائةر فةى

الفترة الممتدة بين . " 2006- 1990

هةدفت الد ارسةة الةى التعةةرف علةى طبيعةة العاقةة بةةي التجةارة الخارجيةة والنمةو االقتصةةادى ومةدى اسةتفادة الج از ةةر
م النظام الجديد للتجارة العالمية وبيا الجوانب المتعلقة بموضوع تحرير قطاع التجارة الخارجى  ,وابةراز االثةار

المترتبة على تحرير التجارة .

وتوصةةلت الد ارسةةة الةةى ضةةرورة وحتميةةة تحريةةر التجةةارة الخارجيةةة القتصةةاديات الةةدوا  ,ذلة ال التجةةارة الخارجيةةة

تقةةوم علةةى مبةةدا الحريةةة فةةى اج ةراء المعةةامات م ة دو قيةةود او ح ةواجز مةةع العةةالم الخةةارجى  ,وا االنخ ةراط فةةى

النظةةام التجةةارى العةةالمى الجديةةد مة خةةاا العمةةا علةةى تحريةةر التجةةارة الخارجيةةة وخاصةةة م شةةر المية از التجةةارى
يتحس تد ريجيا مع تقدم عمليات االصاح ومعالجة االختاا  ,وا توجت الج از ر لاقتصةاد المخطةط فةى الفتةرة

التةى اعقبةةت اسةتقالها جعلهةةا تعةانى مة وضةعيات اقتصةةادية صةعبة  ,ولكة ايضةا فةةى ظةا انتقالهةةا الةى اقتصةةاد
سةةوا بعةةد مفاوضةةات مطولةةة ب يةةة االنخ ةراط فةةى المنظمةةة العالميةةة للتجةةارة كةةى تسةةتفيد مة الم ازيةةا المقدمةةة للةةدوا

المنضوية تحتها لم يسعف الج از ر بسبب هشاشة القاعدة االقتصادية والتى يرتقب ا تاتى بنتا ج وخيمة .

-9دراسة ( الكواز " , )2010 ,تقدير أثر مكونات الهيكل السلعى للتجارة الخارجية فى النمو االقتصادى فةى
تركيا " دراسة حالة بين . " 2009- 1990

هدفت الدراسة الى التعرف على مكونات الهيكا السلعى للصادرات واالسةتيرادات لتركيةا وأثرهةا فةى النةاتج المحلةى
االجمالى  ,والى قيةاس أثةر ت يةر اتجاهةات التجةارة الخارجيةة التركيةة وتصةنيفت للفتةرة  2009 – 1990باالضةافة
الى التعرف الى اتجاهات التوزيع الج رافى للتجارة الخارجية خاا فترة الدراسة .

توصةةلت الةةى ا السةةلع الوسةةيطة واالسةةتهاكية اهةةم الفق ةرات فةةى الهيكةةا السةةلعى للصةةادرات التركيةةة خةةاا مةةدة

الدراسة فضا ع السلع الراسمالية والسلع االخرى  ,فةى حةي كانةت السةلع الوسةيطة وال ارسةمالية اهةم الفقةرات فةى

الهيكا السلعى لاستيرادات .
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- 10دراسة (الحموى – وحضاونة " , )2011 ,االداء التصديرى االردنةى واثةرا فةى النمةو االقتصةادت للفتةرة

الممتدة بين . " 2006- 1972

هدفت الدراسة الى التعرف علةى مةدى فعاليةة تبنةى سياسةة تشةجيع الصةادرات علةى النمةو االقتصةادى والةى اهميةة
معرف ةةة مس ةةتو مع ةةي مة ة الت ي ةةر الهيكل ةةى والتنمي ةةة االقتص ةةادية لتحقي ةةا مع ةةدالت مرتفع ةةة مة ة النم ةةو االقتص ةةادى

والصادرات.

وتوصلت الدراسة الى ا معاما مت ير الصاد ارت يحما اشارة سالبة ولم تثبت أهمية احصا يا مما يعنةى ا اثةر

محايد فى معدا النمو االقتصادى والذى قد يعزى الةى طبيعةة الصةادرات االردنيةة التةى معظمهةا مة المةواد الخةام

والتةةى تكةةو قيمتهةةا المضةةافة قليلةةة جةةدا ممةةا يجعةةا أثرهةةا فةةى االقتصةةاد بشةةكا عةةام محةةدودا  .واوصةةت الد ارسةةة
بض ةرورة مقاربةةة سياسةةة احةةاا ال ةواردات جنبةةا الةةى جنةةب مةةع سياسةةة تشةةجيع الصةةادرات وذل ة ع ة طريةةا توجيةةت
موارد الصادرات القامة الصناعات االنتاجية والثقيلة .

-11دراسة (العبدلى  " , )2005 ,تقدير أثر الصادرات على النمو اإلقتصةادى فةى الةدول اإلسةالمية  :دراسةة
قياسية تحليلية " .

هدفت الدراسة الى تقدير وتحليا أثر حجم الصادرات على النمو اإلقتصادى فى الدوا االسامية اعضاء منظمة

الم ة تمر االسةةامي م ة خةةاا نمةةوذج قياسةةى يتضةةم أثةةر الصةةادرات علةةى النمةةو االقتصةةادى كةةأثر خةةارجى ,
باالضافة الى االستثمار كأثر داخلى .

وتوصلت الدراسة الةى أ االنفتةاح االقتصةادى للةدوا الناميةة فةى ظةا التشةوهات اإلقتصةادية المزمنةة يشةكا عقبةة
فى طريا النمو اإلقتصادى ويكتنفها بعةق ال مةوق وأنهةا تشةكا فةى نهايةة المطةاف دو ار ضةعيفا للصةادرات فةى

تحفيز النمو االقتصادى .

وأوصةةت الد ارسةةة الةةى ضةةرورة تعزيةةز سياسةةة االنفتةةاح االقتصةةادى لحفةةز النمةةو االقتصةةادى م ة خةةاا قةةدرة الةةدوا

الص يرة على امتصاص التكنولوجيا م الدوا المتقدمة بشكا أسرع كما أظهرت ذل بعق الدراسات .

ثالثاً الدراسات األجنبية :

1 - Albwab (2009) : The Effects of Exports on Economic
)Growth: The Case of Jordan (1978 - 2008

هدفت الدراسة الى تحليا أثر الصادرات على النمو االقتصادى اهدرنى خاا الفترة التى سبقت اهزمة
اإلقتصادية العالمية والمالية عام ,2008وتوصلت الدراسة الى فاعلية نمو الصادرات فى دفع عجلة النمو

االقتصادي,حتى لو كا

بلد مثا االرد الذى ال يمل

موارد ليست كبيرة فى تحفيز النمو االقتصادى .

11

2- Ifeanyi and Others , 2012 , “Effects of Public Expenditure on Economic
”Growth in Nigeria,Time Series Analysis

هدفت الدراسة الى فحص تاثير التجارة الخارجية فى نيجيريا على النمو اإلقتصادى و التعرف على العواما
الر يسية التى ت ثر على نمو التجارة الخارجية اعتماد على احصا يات دولية م قبا البن الدولى  ,وم خاا
اختبار العاقة بي مستوى التجارة الخارجية كمت ير تابع  ,والناتج المحلى االجمالى ونسبة التضخم وسعر

الصرف والنفقات الحكومية وسعر الفا دة واالستيراد والتصدير كمت يرات مستقلة .وتوصلت الدراسة الى ا الناتج
المحلى االجمالى ونسبة التضخم وسعر الفا دة والصادرات كانت تمثا بالعاقة االيجابية فيما تمثلت المت يرات

االخرى النفقات الحكومية واالستيراد وسعر الصرف بالعاقة العكسية وكشفت الدراسة ا م نسبتت  % 75م

معاما التحديدالمعدا سبب تاثيراالختاف الكلى فى االقتصاد .وأوصت الدراسة الى ضرورة قيام الحكومة باتخاذ

الخطوات الضرورية لتحسي معدا االنتاج ومنافسة المشاريع فى قطاع الصادرات بترقية البنى التحية وتحسي
مستوى راس الماا البشرى وتحسي التقنية .

3- Mehmet , Ismet , 2010" The Effect of Openness on Economic Growth for
"BRIC-T, Countries

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر اإلنفتاح االقتصادى لدوا اهسواا الناش ة" الب ارزيا وروسيا والهند وتركيا"

,وذل استنادا الى تحليا البيانات السنوية لهذ ه البلدا المتعلقة بالتجارة الخارجية م الفتر 2010 -1989
وتوصلت الدراسة الى الناتج المحلى اإلجمالى قد تحس لهذ البلدا بفعا تنشيط معدا التجارة الخارجية

 ,وبينت النتا ج أ اإلنفتاح اإلقتصادى كا ايجابيا وذات داللة احصا ية لهذ البلدا ومنسجما مع
التوقعات النظرية التى ترى فى ا التجارة الخارجية محفز للنمو اإلقتصادى .
(2011)"Considerations On The Evolution Of

4-Gabriela& Petru-Elena

"Romanian Foreign Trade Under The Impact Of Economic Crisis

هدفت هذ الدراسة للتعرف على أثر التجارة الخارجية باعتبارها محر تجديد للهياكا اإلنتاجية لرومانيا بعد

اهزمة المالية فى العام  , 2008وهذ الدراسة تحلا أهمية التجارة الخارجية وتطورها في الفترة -2001

2010م جانب  ,وعلى الجانب اآلخرتهدف الى التعرف على تداعيات اهزمة االقتصادية على رومانيا .

وتوصلت الدراسة الى أثر ايجابى للتجارة الخارجية على النمو االقتصادى  ,اال أ تأثير اهزمة االقتصادية

العالمية كا قويا والتي شهدت فيها رومانيا في فبراير  2009انهيار حقيقي.

5-Nculescu (2015)"Chinese Foreign Trade in Goods between 2000-2013 and

"its Impact on Chinese and World Economy
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هدفت هذ الورقة الى تحليا والتعرف على أثار التجارة الخارجية الصينية ,خاا السنوات اا 14الماضية,
وأثرها على النمو االقتصادي في الصي وعلى االقتصاد العالمي ,وخاصة خاا اهزمة .2010-2008

وتوصلت الدراسة الى أهمية النمو اإلقتصادى للصي بالنسبة لألقتصاد العالمى  ,حيث تضمنت الدراسة

على أهم الشركاء التجاريي للصي وهم م اإلتحاد اهوربى كما توصلت الدراسة الى أوجت القصور التي تم

الكشف عنها في السنوات اهخيرة فيما يتعلا بتصدير نموذج النمو الصيني القا م على االستثمار والحاجة الى

التركز على االستها المحلي .

رابعا :تعقي على الدراسات السابقة:
اتفا الباحث مع الدراسات السابقة في أ التجارة الخارجية تة ثر علةى النمةو االقتصةادى  ,حيةث تناولةت

معظم الدراسات السابقة أثر التجارة الخارجية على النمو االقتصةادي فةي الةدوا المختلفةة محةا الد ارسةة والةى دور
االنفتاح االقتصادى على العالم خاصة فى ظةا حريةة انتقةاا ر س االمةواا .مةع العلةم أ الباحةث قةد اسةتفاد مة

المعطيات والبيانات الواردة فى الدراسات المشار اليها  ,والتى قام باستثمارها فى بحثت  ,وا كا باالمكا التاكيد
علةةى عةةدم االتفةةاا والتسةةليم بكةةا مةةا ورد فيهةةا  ,خاصةةة مةةع اهثةةار الكارثيةةة التةةى هةةددت اقتصةةاديات بعةةق الةةدوا

الناجمة ع تحرير التجارة الخارجية بكا مكوناتها والةذى نةتج عنهةا تحريةر الخةدمات الماليةة والنقديةة سةواء لجهةة
عدم ندية وشروط التجارة الدولية أو لجهة انفصاا تجارة السلع والخدمات الحقيقية ع االتجار براس الماا المالى

( النقدى )  ,وبما أدى الى االزمات المالية واالقتصادية التى تعصف باقتصاديات المعمورة منذ مطلع . 2008

و قةةام الباحةةث بد ارسةةة موضةةوعية الثةةر التجةةارة الخارجيةةة علةةى االقتصةةاد التركةةى وخصوصةةا مةةا يتعلةةا بةةالنمو

االقتص ةةادي الترك ةةى خ ةةاا فتة ةرة ح ةةزب العدال ةةة والتنمي ةةة  ,وايض ةةاح اتجاه ةةات التج ةةارة الخارجي ةةة للهيك ةةا الس ةةلعى
والج رافى.وبالمعنى المشار اليت اعا فا هذ الدراسة ستختلف ع الدراسات السابقة كونها ستتناوا كافة االثار
المترتبة على تةاثير انعاكسةات التجةارة الخارجيةة التركيةة  ,كمةا أنهةا سةتحلا بصةورة موضةوعية وأمانةة علميةة مةدى
تةةأثير العاقةةات التجاريةةة مةةع المجموعةةات االقتصةةادية والثنا يةةة ,ومحاولةةة قةراءة تحليليةةة جديةةدة هتجاهةةات المةزيج

السةةلعى والج ارفةةى ,للوقةةوف علةةى مةةا هةةو ايجةةابى وسةةلبى فةةى هةةذ التجربةةة ,و مةةدى قةةدرة االقتصةةاد التركةةى علةةى
امتصاص الهزات واالختاالت الناجمة عة التجةارة الخارجيةة واه زمةات اإلقتصةادية  ,ومحاولةة لتعةويق الةنقص

فى الدراسات العربية التى تناولت االقتصاد التركى على حد علم الباحث.
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الفصل األول :

النظريات المفسرة للتجارة الخارجية
أوال :العاقات اإلقتصادية الدولية .

ثانيا :النظريات المفسرة هسباب قيام التجارة الخارجية.

ثالثا :العاقة بي التجارة الخارجية والنمو.

رابعا :السياسة التجارية بي الحرية والتقييد.
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المبحث األول :العالقات اإلقتصادية الدولية :International Economic Rlations
تمهيد -:

عرف اإلنسا منذ القدم نوعا م العاقات اإلقتصادية والتى كانت تقوم بي اهفراد فى مراحا الحيا
لإلنسا البدا ى لما يمك أ نطلا عليت مرحلة االكتفاء الذاتى للفرد واالسرة والقبيلة وهى المرحلة البدا ية

لعملية االنتاج فقد كا انتاجت لما يحتاجت  ,ومع مرور الزم وتطور الحيا وزيادة عدد السكا تحوا االنتاج م
هذ المرحلة الى مرحلة أكثر اتساعا واحتياجا زاد فيت فا ق االنتاج الذى يمثا سلعا أعلى م

حجم

االستها نتيجة التخصص  ,فهذا يزرع وهذا يصيد السم والحيوانات ,مما خلا هنا فوا ق م هذ السلع

سميت باقتصاد المقايضة والتى تعنى مبادلة سلعة بسلعة أخرى يكو الفرد فى حاجة اليها  .هذ الحاجة
نشأعنها مبادلة الفا ق ع اإلستها الذاتى باهشياء التى ينتجها اهخرو والتى تزيد ع حاجاتهم الشخصية

والعا لية  ,بهذا الشكا م أشكاا المبادلة كانت اوا معالم المقايضة المباشرة بي السلع والخدمات والذى لم
يخلو فيها نظام المقايضة م

كثير م

العقبات واالشكاليات فى تطبيقه وممارسته على أرض الواقع

(مجيد, 2010,ص  .)14- 3هذا النظام م التخصص فى االنتاج و مبادلة الفوا ق م خاا اسواا محلية
كانت تنشأ داخا المجتمع أو فى حدود دولة ما مع المقيمو فيها سميت بالعاقات االقتصادية المحلية وتطورت

بالتعبير عنها بقيم لها أسعار وأثما بي اهفراد فى حدود المجتمع والدولة الواحدة الى عاقات تجارة دولية  .وقد
اعتبرت فيها دراسة الموضوعات التى تهتم بانتقاا السلع والخدمات فى مرحلة الحقة لما بعد المقايضة والتى
استخدامت فيها النقود كوسيلة للتبادا وامتدادا للتجارة المحلية حسب ما ي ار الكثير الى ما سمى بالتجارة الدولية

كامتداد منطقى للتعامات المحلية  ,قا مة على الفوا ق التى يتم تبادلها عبر الحدود م بلد الى أخر مما ميز
هذ التجارة الدولية بمميزات اقتصادية لها خصوصيتها مثا امكانية تحر عناصر االنتاج م بلد الى أخر وبما

يتأثر بت م اختاف العمات وطبيعة االسواا (حجار,2003 ,ص .) 14والمتأما لاقتصاديات العالمية يجد هنا

عاقات اقتصادية معقدة ومتشابكة بي دوا العالم ترتبط بمجموعة م الوسا ا لها عاقة بالحجم الها ا م

كميات السلع والخدمات المنتجة وكذل

بمايي الدوال ارت م اإلصوا المالية التى تطلب م البنو التجارية

والتى ي سس لها فروعا فى كا مكا  ,وما تتأثر بت العاقات واهنشطة اإلقتصادية م السياسات اإلقتصادية
المحلية داخا حدود دولة ما على الدوا اإلخرى  ,والتى ت دى اما الى نقص وزيادة الطلب على السلع
والخدمات المحلية أو الى زيادتت و نقصت ع السلع والخدمات المستوردة م دوا أخرى والى تل العاقة بي

انتقاا السلع والخدمات والتدفقات الدولية لألصوا المالية ( .هدسو ¸ 1987,ص .) 14
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أوال  :مفهوم وأهمية التجارة الدولية :
 .1مفهوم التجارة الدولية

اعتبرت الثورة الصناعية فى منتصف القر الثام عشر البداية الحقيقية لبروز ما عرف بالتجارة الدولية ,
حيث أنها أفرزت دوال حديثة تعج بالفوا ق م المنتجات تامة الصنع ,وأوجدت حاجة ماسة للحصوا على
المواد اهولية المستخدمة إلنتاج السلع  ,مما أدى الى تسارع حركة التجارة بي اهقاليم فى تل

واتساع نطاقها ,ساعد على ذل

الفترة ,

تحس وسا ا المواصات والنقا البرى والبحرى,اضافة لتطور التقدم فى

مختلف العلوم الفنية و بروز اإلختراعات .

وبناء على ما سبا فالتجارة الخارجية تولى اهتماما خاصا بأوجت النشاط اإلقتصادى الذى يقوم بي الدوا

,وتدرس العاقات اإلقتصادية بينها  ,متمثلة فى العاقة اهكثر تحديدا م السلع والخدمات بي الدوا حيث
تعرف التجارة الدولية بأنها احد فروع علم اإلقتصاد  ,التى تختص بدراسة المعامات اإلقتصادية الدولية

ممثلة ,فى حركات السلع والخدمات ور س اهمواا بي الدوا المختلفة فضا ع سياسات التجارة التى
تطبقها دوا العالم للتأثير فى حركات السلع والخدمات ور س اهمواا بي
 , 2012ص.) 7

الدوا المختلفة ( السريتى وأخرو ,

 . 2أهمية التجارة الدولية The Importance of International Trade :
 عدم قدرة دولة مهما بل ت امكانياتها أ تحقا االكتفاء الذاتى وكا ما تحتاجت م سلع وخدمات .
 اخةتاف تكلفةةة االنتةةاج بةةي الةةباد وهةةذا يعةةود للظةروف الجفرافيةةة والمعيشةةية ووفةرة عناصةةر االنتةةاج ومةةدى
توفر الموارد الازمة وعاقة كا هذا باالسعار واالجور .

 تصريف فا ق االنتاج ع حاجة االستها المحلى واستبدالت بسلع أخرى فى حاجة اليها .
 الت لب على ضيا االسواا المحلية (.عوق اهلل , 2006 ,ص . ) 6

 اخةةتاف الميةةوا واالذواا ع ة التفضةةيا النةةوعى للسةةلع ذات المواصةةفات االنتاجيةةة المتمي ةزة ومةةا لهةةا م ة
عاقة بالجودة ومتوسط دخا الفرد .

 اختاف مستويات التكنولوجيا فى االنتاج .

 هةةذا ويمك ة أ نقةةيس قةةوة العاقةةات االقتصةةادية للةةدوا  ,م ة خةةاا م شةةر معةةدا الصةةادرات وال ةواردات
بالنسبة الى ناتجها المحلى االجمالى (  , )GDPوالذى يشير الى مجموع قةيم كةا مة السةلع والخةدمات

التى تنتجها دولة ما فى فترة زمنية البا ما تكو سنة (ابو شرار , 2007 ,ص .)18

ثانيا  :العالقات التجارية الدولية والعالقات التجارية المحلية :

العاق ةةات التجاري ةةة الت ةةى قام ةةت عليهة ةا التج ةةارة المحلي ةةة ب ةةي اهق ةةاليم المختلف ةةة ف ةةى ح ةةدود الدول ةةة الواح ةةدة مة ة

التخصص  ,وتقسيم العما الذى ي دى بدور الى انتاج فوا ق م السلع والخدمات  ,التةى تفةوا حاجةة الفةرد
16

المتخصص فى انتاجهةا والةذى يةتم مبادلتةت بفةوا ق سةلع وخةدمات لهةا أسةعارها  ,وقيمهةا  ,وفةى وجةود أسةواا
محلية ,يشبت الى حد كبير الفكر التى قامت عليت التجارة الدولية بي الدوا  ,وال تختلف عنها كثي ار.

فالتجةةارة الدوليةةة قا مةةة علةةى التخصةةص  ,وتقسةةيم العمةةا ,باإلضةةافة الةةى التطةةورات اإلقتصةةادية التةةى تةةأثرت
بمثا هذا النوع م العاقات  ,وبعبارة أخرى النظرية التى فسرت بها التجارة الداخلية اعتبرت نظرية صالحة

تناسةةب التفسةةير للتجةةارة الخارجيةةة بةةي الةةدوا  ,كمةةا يةةرى بعةةق اإليقتصةةاديي أمثةةاا أدم سةةميث  ,وريكةةاردو ,

لك هذا التفسةير لةت خصوصةيتت وممي ازتةت التةى ميزتةت بفعةا المشةكات التةى ظهةرت مثةا  ,أسةعار الصةرف,

وفروقات اهجور ,وتكلفة عواما اإلنتاج (.الحجار, 2003,ص) 14

بهذا اهسلوب والتحليا للعاقات الدولية والمحلية  ,فسر اهساس اإلقتصادى لقيةام المبادلةة  ,والةذى ينب ةى

أ يكو حاسما  ,فى هةذ العاقةة وخاصةة عنةدما نتصةور انعكاسةات التحةوالت النوعيةة أو الكميةة التةى تة ثر

كا منهما باهخرى ,خاصة أ مةا يجةرى اعتبةار مة نقةاط التعةارق واإلخةتاف فانهةا تكةو

البةا مة القيةود

التةةى تفةةرق عبةةر الحةةدود  ,والتةةى قةةد تتةةأثر بعوامةةا متباينةةة تتضةةاءا أهميتهةةا كلمةةا اتجهنةةا م ة البلةةدا ذات
اهنظمةةة السياسةةية واإلقتصةةادية المتباعةةدة  ,الةةى الكتةةا اإلقتصةةادية الواحةةدة كالبلةةدا  ,واهعضةةاء عل ةى سةةبيا

المثةةاا كاالتحةةاد اهوربةةى  ,بحيةةث تنتقةةا هةةذ العاقةةة م ة نقطةةة أدنةةى  ,الةةى نقطةةة أعلةةى كلمةةا كانةةت هنةةا

اختافةات بةي اإلقتصةاديات الزراعيةة و الصةناعية والتةى أثبتةت الد ارسةات أ العاقةات تنموبشةكا أسةرع بةي

البلدا المتقدمة  ,أكبر مقارنة م البلدا النامية  ,كانت م نتا جها نشوء التكاما اإلقتصادى المحلى فيمةا
بةي اإلقتصةةاديات المحليةةة  ,أو مرونةة اإلنتةةاج فيهةةا ومسةتويات المعيشةةة بعكةةس االقتصةاديات الناميةةة (معةةروف

, 2006,ص . ) 36

و اهكيد أ التجارة الدولية للسلع والخدمات  ,مثلت واحدا م أهم اإلرتباطات قوة بي اقتصاديات دوا العالم

المختلفة  ,وبالتالى أصبح معظمها يعتمد اعتمادا كبي ار على ما يصلها م سلع وخدمات عبر الحدود  ,بدءا
بالسةةلع الزراعيةةة ,وانتهةةاء بالسةةلع الصةةناعية  ,والتكنولوجيةةة بتكلفةةة أقةةا ,وكفةةاءة وجةةودة أعلةةى ممةةا لةةو حاولةةت
انتاجها فى بادها متأثرة بمواردها الطبيعية وقدراتها البشرية .

وقد أظهرت نتا ج لبعق الدوا توضح مدى هذ اإلرتباطات وحجم تأثيرها لت طية حاجةة السةوا المحلةى مة

الواردات الذى اعتبر ير جاهز وكافى لسد الفجوة فةى اإلنتةاج المحلةى مة السةلع والخةدمات  ,أو الةى حجةم

الصادرات الذى بدور ي ثر فى الناتج المحلى اإلجمالى ( ) GDPلكثير م الدوا وعاقتةت بةالتوظف المحلةى

 ,فبعق الدوا الصناعية مثا بريطانيا وكندا تعتمةد خاصةة علةى الةورادات ففةى عةام  1978قةدرت الةواردات
بنسةةبة  % 45.4م ة النةةاتج المحلةةى اإلجمةةالى (  ) GDPلكنةةدا و % 21.7لبريطانيةةا  ,فةةى حةةي اعتبةةرت
اقتصاديات مثا اليابا والواليات المتحدة اهمريكية لنفس العام  % 8.1لليابا و  % 8.6للواليةات المتحةدة

اهمريكية .
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وم الواضح أ التجارة الدولية تتسبب بقدر كبير جدا م النشاط اإلقتصادى علةى مسةتوى نطةاا اإلقتصةاد
العالمى الذى زاد فجأ على مدى العشري عاما الماضية وخاا فترة الستينات والسبعينات الى ثاثة أضعاف

ونصف مرة (.هدسو , 1987,ص . ) 15

ويمكن المقاربة بين التجارة الدولية والتجارة المحلية من خالل بعض الفروقات :
أشةار اإلقتصةةاديو الكاسةةي الةى أنةةت يمكة انتقةاا عناصةةر اإلنتةةاج داخةا حةةدود الدولةةة الواحةدة بينمةةا أنكةةروا

حةةدوث ذل ة دوليةةا  ,وذل ة بسةةبب الجمةةود فةةى حركةةة هةةذ العناصةةر واخةةتاف أسةةعار السةةلعة الواحةةدة ويمك ة

اسةةتعراق الماحظةةات التاليةةة بخصةةوص هةةذ العناصةةر والمتمثلةةة بعناصةةر اإلنتةةاج للعنصةةر البشةةرى وراس

الماا وفى طبيعة اهسواا و يرها م اإلختافات مثا:

اختاف عنصةر العمةا اإلنسةانى ومقدرتةت علةى التنقةا داخةا حةدود الدولةة يكةو أكثةر سةهولة مة انتقالةت

م دولة هخرى نتيجة القيود التى قد تواجت هذا اإلنتقاا م اختاف اهجور أو شروط العما .

اختاف حركة راس الماا والذى يتميز بسهولة اإلنتقاا والحركة والعا د المنتظر منت و الذى يعتبةر أكثةر
نجاحةةا م ة

انتقةةاا عنصةةر العمةةا  ,فسةةهولة انتقةةاا راس المةةاا فةةى الوقةةت الحاضةةر أصةةبحت ميسةةورة

وناجعة وتحقا اهرباح الكبيرة عند انتقالها وتكو أوفر حظا مما لو بقيت داخا حدود الدولة الواحدة .

اختاف العمات بي الدوا فم المعروف أ لكا دولة عملتها المحلية التى تتبادا بها السلع والبضا ع

فةى السةوا المحلةةى ولكة عنةةدما يجةرى التبةادا بةةي عملةة وسةةلع أخةرى فةى دولةةة أخةرى تمةةر هةذ العمليةةة
بم ارحةةا حيةةث يةةتم اسةةتبداا السةةلع الوطنيةةة بةةالعمات اهجنبيةةة التةةى تمكنهةةا م ة ش ةراء السةةلع والخةةدمات

المحلية  ,وهذا ما يميز اإلقتصاد الدولى الذى ينشأ عنت الطلب على العمات اهخرى .

اإلخةةتاف فةةى طبيعةةة اهس ةواا وهةةى مي ةزة كبي ةرة بةةي التجةةارة الدوليةةة والداخليةةة والتةةى تتةةأثر بهةةا اهس ةواا

الدوليةةة بعةةدة اعتبةةارات مثةةا العةةادات والتقاليةةد والتش ةريعات والةةنظم السياسةةية التةةى تتبعهةةا كةةا دولةةة فةةى
اطاربرامجها وأنشطتها اإلنتاجية التى تتحدد بناء علةى اإلخةتاف اإلجتمةاعى والثقةافى واالقتصةادى عنةد

مزاولةةة النشةةاط اإلنتةةاجى باإلضةةافة الةةى اعتبةةارات اهم ة والسياسةةات التجاريةةة واإلقتصةةادية التةةى تتبعهةةا

الدوا لتحقيا أهدافها و اياتها ( الحجار ,2003 ,ص .) 19 - 15

صعوبات النقا الخارجى مقارنة بالنقا الداخلى لبعق السلع والتى تكم فى بعد المسافة وارتفاع

التكاليف وضخامة الشاحنات والذى قد يعزى الى ما يعرف بالسلع ير القابلة للتجارة Non- Traded
 Goodوالتى تتجاوز تكاليف نقلها الفرا بي أسعارها المتوقعة عند التسليم مثا الطوب .

تباي المصالح اإلقتصادية فيما بي البلدا المختلفة والى طبيعة النظام اإلقتصادى المتبع فيها فمثا

عندما وجدت الواليات المتحدة أ شركاتها تخسر فى السبعينات فى تجارة الموز فى أوربا بسبب
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التسهيات المقدمة للمناشئ التابعة لتكتات الدوا اهوربية  ,دخلت الواليات المتحدة فى صراع تجارى
شديد الى أ تمكنت م بناء وضع متكافئ .

أسعار الصرف فى اهسواا السوداء والتى تحدد م خلف الكواليس وم خاا مجموعات ير مرخصةة

رسةةميا  ,اضةةافة الةةى اهسةةعار الموازيةةة التةةى سةةادت بعةةق دوا أمريكةةا الاتينيةةة مثةةا برجةواى حيةةث تقةةوم
مكاتب البريد باستام الحواالت األجنبية والعمالت المختلفةة وتقةدم أسةعا ار أعلةى مةن تلةك التةى تقةدمها

البنوك ولكنها أدنى من األسعار الجارية فى األسوا السائدة .

الحفةةاظ علةةى احتياطةةات بعةةق الم ةوارد م ة المةةدخات اهوليةةة والوسةةيطة يةةدفع بعةةق اهقةةاليم م ة عةةدم

تسرب هذ اإلحتياطات والمنتجات وما لت عاقة بحالة التواز بي الموارد البشرية والطبيعيةة ( معةروف ,

, 2006ص .) 39 - 37

ثالثا  :طبيعة وخصائص العالقات اإلقتصادية الدولية المعاصرة :
تميزت العاقات االقتصادية المعاصرة نتيجةة عوامةا عةدة  ,بت يةر فةى طبيعةة وأنمةاط التجةارة الدوليةة  ,بسةبب

الثةةورة التكنولوجيةةة  ,وتحةةوا االقتصةةاد م ة المي ةزة النسةةبية الةةى المي ةزة التنافسةةية  ,وتحةةوا العةةالم الةةى التكةةتات

اإلقتصةةادية العماقةةة ممةةا أضةةحى الةةى تشةةكا معةةالم جديةةدة وطبيعةةة أخةةرى للنظةةام االقتصةةادى المعاصةةر اتسةةم
بخصا ص كا منها (حشيش, 2005,ص-:) 50- 46

 )1هيمنة نظام السو على النظام االقتصادى الدولى المعاصر.
تتسةةبب سةةقوط المعسةةكر اإلشةةتراكى واتجةةا العةةالم نحةةو القطةةب الواحةةد  ,الةةى تحةةوا اقتصةةادى الةةى مةةا يسةةمى
اقتصةةاد السةةوا نتيجةةة تطةةورالفكر ال ارسةةمالى م ة التجةةاريي وحتةةى وقتنةةا الحاضةةر  ,هيمنةةت فيهةةا دوا مركزيةةة

علةةى اقتصةةاد الع ةةالم  ,بمةةا تملك ةةت م ة تكنولوجي ةةا ومعةةارف واسةةعة النط ةةاا ,واسةةتثمارات ض ةةخمة فةةى االنت ةةاج
والتسويا على دوا تتبعها اقتصاديا وتكو أقا تقدما  ,بعاقة ير متكاف ة .

 )2ارتفاع وتيرا العالقات االقتصادية الدولية:

والتى دلت الم شرات اإلقتصادية فيها وجةود تحةوا كبيةر فةى ارتفةاع معةدالت التجةارة الخارجيةة الدوليةة علةى

مسةتوى دوا العةةالم  ,مة خةةاا انتشةةار االسةواا الماليةةة  ,ووجةةود عمةةات عديةةدة اعتبةةرت وسةةيلة للتبةةادا مثةةا
الدوالر والي اليابانى والمار االلمانى .

 )3التقسيم الحديث للمناط االقتصادية الدولية( الفن اإلنتاجى ):
تمثا التقسيم الحديث للمناطا االقتصادية الدولية الى مناطا مركزية  ,ومناطا شبت الضواحى  ,ومناطا

الضواحى  ,أما بخصوص المناطا المركزية والتى لم يجرى تقسيمها على اساس جفرافى ,وانما على اساس م
التقدم الحضارى والتكنولوجى وما تملكت هذ الدوا م الف االنتاجى واالبتكارات واالختراعات  ,وقد امتازت هذ

المنطقة الى وجود العمالة الماهرة  ,وانخفاق معدالت البطالة فيها  ,مثا دوا امريكا  ,واليابا  ,واما منطقة

شبة الضواحى فهى الدوا القريبة م الدوا المتقدمة ودوا المركز ,فهى تستخدم التكنولوجيا التقليدية  ,والقدرات
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العادية فى التصدير واالنتاج فى الصناعة والزراعة  ,أما منطقة الضواحى فهى دوا ومناطا االطراف البعيدة
ع المستو ى اإلقتصادى المتقدم  ,وتمتاز بالتخلف  ,وارتفاع معدالت البطالة  ,وانخفاق مستوى اهجور

ومهارة العمالة فيها  ,وتنتج مرحلة واحدة م السلع .

وهذا التقسيم فى حقيقة االمر بنى على معايير ليست لها عاقة بالمكا والجفرافيا با اعتمد فى تصنيفها على

درجة الرفاهية االقتصادية التى تتمتع بها هذ الدوا ,وعلى طبيعة العاقات بي المسيطر والتابع  ,ويعتبر هذا
التقسيم حركى وساك فقد يتم تحوا الساك الى متحر كتجربة النمور اآلسيوية وانتقاا اليابا م مرحلة شبت

الضواحى الى منطقة المركز .

 )4عالمية األسوا :

أدى سهولة انتقاا ر س االمواا  ,وزيادة حجم االستثمارات بشكا كبير الى انتشار االسواا العالميةة بةاختاف
انواعها بي النقدية واسواا المةاا ,ممةا سةاهم وسةاعد فةى التةاثير المتبةادا علةى العمليةة االنتاجيةة والتةى أدت الةى
ت يير فى موزاي القوى اإلقتصادية ,مما جعا االقتصةاد العةالمى يتةأثر الةى حةد كبيةر بالصةدمات اإلقتصةادية بةا

وسةرعة اسةتجابة االقتصةاديات الةى هةذ الصةدمات  ,وأصةةبحت السياسةات االقتصةادية المحليةة للةدوا تتجةاوز فةةى
تأثيراتهةةا حةةدود البلةةد التةةى انتجةةت فيهةةا لتلقةةى باحمالهةةا فةةى االنتعةةاش أو الكسةةاد واالنكمةةاش الةةى حةةدود وقطاعةةات

اقتصادية أخرى .

 )5تعظم دور الشركات متعددة الجنسيات :
مة ة خص ةةا ص النظ ةةام االقتص ةةادى ال ةةدولى المعاص ةةر ه ةةو وج ةةود وتش ةةكا ه ةةذ الش ةةركات الت ةةى ص ةةاحبها وج ةةود

اسةةتثمارات ضةةخمة تعجةةز عنهةةا بعةةق الةةدوا ,وأصةةبحت هةةذ الشةةركات تمثةةا النسةةب اهكبةةر م ة النةةاتج المحلةةى

الع ةةالمى  ,فهة ةةى تمثةةةا ال ةةدور القا ةةةد والمبتكة ةةر للفة ة االنتة ةةاجى  ,وت ثرباالقتصة ةةاد الع ةةالمى سة ةةلبا وايجابةةةا  ,وتةةةدا
احصاءات أ حوالى  % 80م مبيعات العالم كانت تتم م خاا هذ الشركات(.حشيش,2005 ,ص(50-46

 )6التكتالت االقتصادية والتكامل االقتصادى اإلقليمى :
تميز اإلقتصةاد المعاصةر بزيةادة وتكةوي

التكامةا اإلقتصةادى اإلقليمةى Regional Economic Integration

والذى يشير فى الفكر اإلقتصادى التكاملى الى العملية التى يتم بمقتضاها ازالة كافة العقبات التى تعترق وجت

التجار  Trade Barriersالقا مة بي مجموعة الدوا اهعضاء فةى مشةروع التكامةا االقتصةادى  ,ومة ضةمنها
ازلةةة القيةةود الجمركيةةة و يةةر الجمركيةةة  ,وكةةذل العقبةةات التةةى تعرقةةا انسةةياب حركةةات ر س اهم ةواا وانتقةةاالت

العمالةةة بةةي الةةدوا اهعضةةاء  ,مضةةافا اليهةةا مةةا تتجةةت اليةةت هةةذ الةةدوا مة تنسةةيا وخلةةا التجةةانس بةةي السياسةةات
االقتصةةادية المختلفةةة لتصةةبح فيمةةا بعةةد جسةةدا اقتصةةاديا واحةةدا (.سةةامى  , 2005,ص . ) 27وحسةةب د ارسةةة أج ارهةةا

صةةندوا النقةةد الةةدولى فةةى العةةام

 1995فةةا هنةةا  45نظةةام مة أنظمةةة التكامةةا اإلقتصةةادى بمختلةةف صةةورها

ومراحلها تمثا  % 75م دوا العالم  ,وتسيطر على  % 85م التجةارة العالميةة ومة أهمهةا اإلتحةاد اهوربةى

(.حشيش  , 2005,ص) 65- 50

21

 )7تعاظم دور المؤسسات العالمية فى ادارة الشئون التجارية لإلقتصاد :
كا إلنشاء منظمة التجةارة العالميةة  WTOالةى جانةب صةندوا النقةد الةدولى  ,والبنة الةدولى ,دو ار مة ث ار فةى
الحيا اإلقتصادية وبشكا خاص فى اتفاقية الجات  ,حيث أصبحت لهذ ه الم سسات الدور الفاعا فى ادارة

النظام التجارى العالمى  ,ووضةع اإلجةراءات والتفاهمةات بةي الةدوا  ,ولمةا لهةا مة تةأثير مة خةاا اجراءتهةا
بةةالحزم أو الةةدعم للسياسةةات التجاريةةة التةةى تتبعهةةا الةةدوا فةةى عاقاتهةةا االقتصةةادية الدوليةةة  ,الةةى جانةةب بةةاقى

الم سسةةات الدوليةةة  ,التةةى تشةةترط للتمويةةا العةةالمى تحقيةةا شةةروط هةةذ الم سسةةات المتعلقةةة بالتصةةحيحات
االقتصةةادية باالقتصةةاد المحلةةى وقبةةوا الشةةروط وأهمهةةا شةةهادة الجةةدارة اإل تمانيةةة ال ار بةةة فةةى الحصةةوا علةةى

تمويا هذ الم سسات .

ويرى الباحث مةن خةالل المقاربةة اعةا أنةت ر ةم أ التجةارة الدوليةة يمكة ا تكةو امتةداد للتجةارة الداخليةة ,
ور م وجود هةامش مة التبةاي والفروقةات,اال أ القةوا بةأ االسةواا الدوليةة تتصةف بالمنافسةة الكاملةة مقارنةة

بنظيراتهةةا المحليةةة ظةةاهرة تجةةافى الحقيقةةة ,فالعاقةةات االقتصةةادية الدوليةةة نظريةةا تقةةوم علةةى التخصةةص وتقسةةيم
العما الدولى اال ا هاتي المسالتي تم تكييفهمةا تاريخيةا خاصةة بعةد سةيطرة النظةام اإلقتصةادى الجديةد الةذى

سة ةةيطرت علية ةةت دوا بعينهة ةةا ووفة ةةا مصة ةةالحها حية ةةث تعة ةةاظم دور الشة ةةركات المتعة ةةددة الجنسة ةةيات وازداد دور
المستثمري الدوليي وتراجعت فيها العاقات بي الحكومات لصالح هذ الشركات التى اصبحت تسةيطر علةى

مجمةةا اإلقتصةةاد العةةالمى  ,وأصةةبح شةةيوع ظةةاهرة عةةدم التأكةةد والمخةةاطرة والتعقيةةد فةةى المعةةامات اإلقتصةةادية

سمة أساسية وتقع فى صلب اإلقتصاد العالمى وخاصة بعد صعود العولمة المالية الذى ازاد انتشارها وأفةرزت

رواج مفهوم صناعة الربح وتعظيمت م خاا ظهور اإلبتكارات المالية المتعددة .

ف ةربح ه ةةذ الش ةةكركات لةةم يس ةةتفد من ةةت الفق ةراء والمحت ةةاجي  ,هن ةةت ببسةةاطة ج ةةاء عل ةةى حسةةاب ارس ةةمالية الس ةةلع
والخدمات (لصالح المشتقات المالية )  ,وانتفى بي الناس مفهوم للجماعة حا فةى مةاا اإلنسةا الةذى تقةرر

الشة ار ع الدينيةةة ,ويميةةا الباحةةث الةةى ضةةرور اعةةادة تفكيةةر المجتمعةةات فةةى أهميةةة دور الدولةةة للقيةةام بالوظةةا ف
الحيوية بةالمرافا العامةة والمشةاريع الضةخمة التةى تحقةا اهوضةاع اإلجتماعيةة واإلنسةانية للشةعوب ,ومحاسةبة

القطةاع الخةةاص والتةةدخا لتحديةةد الضة ار ب والةةدخوا المرتبطةةة بأربةةاح الم سسةةات اإلقتصةةادية  ,فةدور الح ارسةةة
الذى تمارست الدولة سوف يعما على تشجيع جشع القطاع الخاص وتماديت و يت دو رقيةب وحسةيب والةذى

كا م أف ارزتت وجود فوارا جا رة بي طبقة معدومة م اهشةخاص يملكةو كةا شةئ فةى حةي

تعيش م أوضاع الفقر وسوء توزيع الدخا.
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البيةة النةاس

المبحث الثانى  :النظريات المفسرة ألسبا التجارة الخارجية:
تمهيد

كانت الحكمة دا ما فى العاقات اإلنسانية بي البشر تبحث عما يوفر للنةاس اهفضةا واهحسة وبالتةالى
عمليةةة التبةةادا التجةةارى بةةي البلةةدا مثلةةت مصةةالح حيويةةة لكةةا اهط ةراف كونهةةا تمك ة م ة تةةوفير السةةلع المطلوبةةة

والمفقودة ضم متطلبةات وحاجةات النةاس  ,وتنسةجم مةع طبيعةة هةذا الكةو الةذى أبةدع اهلل فيةت اإلخةتاف والتنةوع
والةةوفر هنةةا والنضةةوب فةةى مكةةا آخةةر  ,ولقةةد مةةرت العاقةةات اإلنسةةانية فةةى اطةةار النشةةاط التجةةارى بالعديةةد م ة

المراحا واهفكةار والنظريةات التةى تطةورت لمةا نحة عليةت اآل  ,وهةذا المبحةث يسةلط الضةوء علةى أهةم النظريةات

المفسرة لقيام التجارة الخارجية .

يعتبر الهدف اهساسى لدراسة نظريات التجارة الخارجية هو تفسير الظواهر االقتصادية التةى قامةت عليهةا التجةارة

الدولية والتى هى ظواهر معقدة  ,لذا تلجأ النظرية الى وضع االفتراضات التى قد تبدو ير منطقية وواقعية والةى
التجريد م المت يرات االقتصادية التى تة ثر فةى جةوهر النظريةة بشةكا مباشةر  ,والهةدف الةذى يسةعى المفكةر مة
وراء الى وضع هذ االفتراضات هى التبسيط لكى يسها حصولت على النتا ج محا الدراسة .

وما نح بصدد التعرف عليت خاا هذا المبحث ,التطرا للنظريات االقتصادية التى فسرت قيام التجارة الدولية
بي البلدا وفا افتراضات كا نظرية والتى جاء بعضها يهدم وينتقد بعضها اهخر على سبيا المثاا افتراق

وجود دولتي وسلعتي فقط  ,وسيادة المنافسة الكاملة و ياب تكاليف النقا والجمار ( ميراندا , 2010,ص .) 10

اوال  :مرحةةةةةةةلةةة التةةةةجاريةةةةين :

عةةرف النظةةام االقطةةاعى فةةى فتةرة مةةا قبةةا الدولةةة القوميةةة المركزيةةة الحديثةةة وانتشةةار الفكةةر التجةةارى  ,سةةيطر فيةةت
الما والنباء على االقتصاديات المحلية فى تل الفترة م عمةر البشةرية سةحقت فيهةا اهجةور وضةاعت حقةوا

الف ةةات ال ةةدنيا مة ة الفاح ةةي وأص ةةحاب االج ةةور المنخفض ةةة لص ةةالح ف ة ةة قليل ةةة تس ةةتعبد الن ةةاس وتنه ةةب مق ةةدراتهم
االقتصةادية فيمةا عةةرف بالعصةور الوسةةطى  ,اسةتخدمت فيةت كةةا الوسةا ا للسةةيطرة علةى ارزاقهةم بمةةا فيهةا الكنيسةةة
لتبرير شرعية هذا النظام بكا ما فيت م عيةوب وسةلبيات .اسةتمرت هةذ الحةاا حتةى نهايةة القةر الخةامس عشةر

حيةةث تحولةةت فيةةت تل ة االقتصةةاديات المحليةةة الم لقةةة نتيجةةة الص ةراعات السياسةةية واالقتصةةادية ومةةا واجهةةت هةةذا

رسةةمالى ( عبةةد الهةةادى ,
النظةةام االقطةةاعى مة مشةةاكا كبيةرة تمهيةةدا لمةةا يمكة أ نسةةميت بظهوربةةذور االقتصةةاد ال ا

 ,1989ص  )35الجديةةد وتحولةةت هةةذ الكيانةةات االقطاعيةةة الةةى كيانةةات قوميةةة فيمةةا بعةةد تمثلةةت بالدولةةة القوميةةة
الحديثة بطابعها الجديدوبناء م سساتها العتيدة فةى االدارة واالقتصةاد والعسةكر وتوحةدت فيهةا مصةالح جديةدة مة

رجاا الدولة والتجةار الةى جانةب الطمةوحي والم ةامري ممة هةم شة وفي بالبحةث عة الةذهب والفضةة فةى العةالم
الجديد عبر البحار والمحيطات فيما عرف باالكتشةافات  .هةذ الت يةرات والر بةات افةرزت تحةوال اقتصةاديا جديةدا

فيما بعد عرف بالمركنتلية اومرحلة التجاريي  ( .معروف  ,2006 ,ص.)48
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 نشاا أراء وأفكار التجاريين :مصطلح المركنتلية( التجاريي )  Mercantilismيشير لألفكار التى سادت بداية القر السادس عشةر الةى
بدايةةة القةةر الثةةام عشةةر لةةدوا ةةرب اوربةةا فةةى كةةا م ة انجلت ة ار واسةةبانيا وفرنسةةا وهولنةةدا ,والتةةى تميةةزت بالنشةةاط
االقتصةةادى القةةا م علةةى اهميةةة وتشةةجيع الصةةادرات وتقليةةا االسةةتيراد عنةةد حةةد االدنةةى والةةذى اعتبةةر أ قةةوة الدولةةة

تتمثةةا بمةةا تمتلكةةت م ة ث ةراء م ة المعةةد النفةةيس الةةذهب والفضةةة  .وامتيةةازت تل ة الفت ةرة بالحصةةوا علةةى المعةةد

النفيس مما دفع الدولةة الةى تةدخلها باتخةاذ كةا االجةراءات التةى مة شةانها تشةجيع الصةادرات للحصةوا علةى هةذا
المعةةد الةةذى يحقةةا ال نةةى و القةةوة للدولةةة ,السةةتخدامت فةةى ش ةراء السةةف واسةةلحة الحةةرب وفةةى انفةةاا الدولةةة علةةى

الجنود ,الةى جانةب هةذ االهميةة السياسةية كانةت هنةا أهميةة اقتصةادية تةرى ا وجهةت النظةر هةذ سةوف تعمةا
على تحفيز االنتاج وتزيد م مدى النشاط االقتصادى الى مدى اكبر ( .خليا  , 2001 ,ص )18حققةت الدولةة مة

خةةاا هةةذا التةةدخا والسةةيطرة مراقبةةة عمليةات التبةةادا التجةةارى ورعايتةةت بالكليةةة وصةوال الةةى حةةد تجةريم مة يحمةةا
ال ةةذهب خ ةةارج الدول ةةة دو اذ منه ةةا ال ةةى جان ةةب ف ةةرق الرس ةةوم الجمركي ةةة عل ةةى الس ةةلع المس ةةتوردة واعط ةةاء وم ةةنح
تسهيات هنشطة التصدير الى جانب رفع مهارة عنصر العما والتخصص بعيدا ع فكرة ربط االجور بالعرق

( نظرية االجور ) الذى قد يزيد مة تكلفةة السةلع المنتجةة للتصةدير.ووفةا فرضةية فكةرة المركنتليةة أ التجةارة بةي

الةةدوا تقةةوم علةةى ثبةةات الثةةروة االجماليةةة بمعنةةى صةةعوبة وجةةود فةةا ق لةةدى جميةةع الةةدوا م ة الصةةادرات أوبمعنةةى
محدودية كمية المعروق م المعد النفيس برزت فكر تشبيت التجارة ( بالمبا ار الصفرية ) بمعنى مكسةب دولةة

فى تجارة ما يمثا خسارة لدولة أخرى  ,مكسب تجنيت الدوا المصدرة فتزداد ثةراء وقةو بمةا تملكةت مة الةذهب وا

كانةةت هةةذ المكاسةةب تعنةةى انخفةةاق مسةةتو الرفاهيةةة الف ةراد المجتمةةع الةةذى قةةد يتسةةببت قلةةة المعةةروق م ة السةةلع

المختلفةةة محليةةا آل قةةو الدولةةة وصةةابتها هةةو فةةى اعتقةةادهم االهةةم ,فتحققةةت بةةذل

مصةةلحة التجةةار واالمةراء وزاد

نى الدولة المتوقةع بةالمفهوم المركنتلةى  (.يسةرى وأخةرو  ,2006 ,ص .)37والةذى يجةب معرفتةت أ ظهةور مدرسةة

التجةةاريي ك ةةا اسةةتجابة طبيعي ةةة للحاجةةات العملي ةةة التةةى ظه ةةرت علةةى أث ةةر تطةةور المجتم ةةع عم ةا ك ةةا عليةةت ف ةةى

العصةةور الوسةةطى وانتقالةةت مة مرحلةةة الةةى أخةةرى بةةدأ فيهةةا راس المةةاا هتخةةاذ طريقةةت الةةى السةةيطرة والسةةيادة  ,وفةةى
ظةةا هةةذا المنةةال مة الت ييةةر أخةةذت طبقةةة التجةةار زمةةام توجيةةت اإلقتصةةاد نحةةو مصةةحالهم الةةى جانةةب منةةال الت ييةةر

الذى طاا الدولة ببزو ها والتى كانت تتطلع الى انهاء المحليات وتحللها لصالح المركزية ثم الحد م صةاحيات

الكنيسة التى كانت تعتبر نفسها صاحبة السلطة الدينية .واهدا على هةذا الت ييةر مةا كةا مة ميكةافلى( 1527-
 )1469فى كتابت الشهير "اهمير " الناطا باسم ذل الزما واحتياجاتت التى قرر فيها فصا الدي ع السياسةة

والدعوة لوجود أمير قوى يحقا للدولة قوتها دو النظر هعتبار الوسيلة التى توصلت لذل .

ويميل الباحث لألعتقاد انت ب ق النظر ع مبدأ " ال اية تبرر الوسيلة " والمسمى بالميكافلية ودعوة ميكافلى

لصةةاحيات مطلقةةة لألميةةر أو المل ة بمعنةةى ملكيةةة مطلقةةة ولةةيس دسةةتورية  ,فةةا مفهةةوم ميكةةافيلى المنةةادي
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بفصا صاحيات أو استقاا الم سسة السياسية ع الم سسة الدينية قةد أسةس لقيةام الدولةة القوميةة العلمانيةة
فيم ةةا بع ةةد,وال ةةتخلص مة ة تس ةةلط رج ةةاا ال ةةدي ف ةةي أوروب ةةا وبالت ةةالى س ةةاعدت ه ةةذ ال ةةدعوة للخ ةةاص مة ة النظ ةةام
اإلقطاعى والذى مهد الحقا الى سيطرة النظام الراسمالى الليبرالى .

لقد ساهم اتساع اهسواا فةى زيةادة المنافسةة بةي الةدوا الكبةرى فةى حينةت انجلتة ار وفرنسةا و يرهمةا فةى التعامةا

مةةع العةةالم الجديةةد المكتشةةف فةةى ثةةوب مةةا عةةرف (باإلسةةتعمار) وكانةةت فكةةر الحصةةوا علةةى الةةذهب قةةد أوجبةت
السياسات التجارية التى فرضت الرسوم الجمركية فى وجت السلع المسةتوردة وتشةجيعا للصةادرات الوطنيةة التةى

تجلب الذهب والفضة وبذل كانت الزيادة فى فا ق المي از التجارى لصةالح الصةادرات وتحكةم الدولةة لمراقبةة

اهةةدافها فةةى ذل ة العصةةر ,ولتحقيةةا اإلفت ةراق السةةابا القا ةةا" بثبةةات الثةةروة االجماليةةة للعةةالم " والةةذى يعنةةى
مكاسب دولة هو خسارة لدولة أخرى م الذهب والفضة وهو ما يمثا م وجهةة نظةر هةذا الفكةر الثةروة والقةوة

باعتبةار الثةروة القةوة الوحيةدة للدولةة .والخسةارة هنةا تعنةى فقةدا الةذهب مة خةاا االسةتيراد ,والمكاسةب تعنةةى

كسةةب مزيةةدا م ة الةةذهب النةةاتج م ة عمليةةة التصةةدير .وهكةةذا اعتبةةرت هةةذ االفكةةار تشةةجعيا للسياسةةة التجاريةةة
القا مة على تشجيع التصدير واالقاا م االستيراد ( تقييد االستيراد ) وبهذا المعنى كا يتحقةا اعتبةارهم أ
البيع لاخري يحقا مزية م كدة فى حي ا الشراء ياتى بضرر ال يمك تجنبت .

(هدسو وهرند  ,1987 ,ص .) 46

واذا كةةا نشةةوء الفكةةر التجةةارى فةةى انجلت ة ار اسةةتجابة لطبيعةةة الظةةروف العمليةةة فةةى ذل ة الوقةةت اتفقنةةا معهةةا او
اختلفنا اال ا هذا الفكر مع الوقت أصبح ال يلبى حاجات ومت يرات ذل العصر وخاصةة مةع زيةادة الفةوا ق

واتساع حجم اهسواا الذى أصبح ضرورة تمليها الظروف االقتصادية الجديدة التى سوف تتضح الحقا.

 -انتقادات أراء التجاريين :

أمتةةدت ال ارس ةةمالية التجاريةةة ق ارب ةةة  300ع ةةام وانتهةةت ببداي ةةة الثةةورة الص ةةناعية وب ةةدايات اعةةا

الث ةةورة االمريكي ةةة

وصةدور كتةاب ثةروة االمةم هدم سةميث عةام  , 1776والحقةا الثةورة الفرنسةية  ,فالمركنتليةة ليسةت نظامةا فكريةا بةا
نتاج عقوا رجاا الدولة والماا الذي نالوا الشخصية المتميةزة والمقبولةة والمكانةة االجتماعيةة .وبهةذا االعتبةار مة

اهراء والمعتقةدات االقتصةادية الناشة ة مة اتبةاع سياسةة اقتصةادية للدولةة تشةجع التصةدير ب ةرق الحصةوا علةةى
الثةةروة والقةةوة  .وجوهةةت باالنتقةةادات م ة

قبةةا ادم سةةميث وم ة قبلةةت العةةالم بيتةةى ( ) 1687 – 1623وصةةديقت

دافيد هيوم (  ) 1776-1711والتى تركزت على أ الثروة ليس فيما تمتلكت الدولة م ذهةب وفضةة ولكة بمةا
تمتلكةةت م ة تةةوفير وسةةا ا الحيةةا الضةةرورية ووف ةرة االنتةةاج  ,وم ة خةةاا تحديةةد وتحييةةد دور الدولةةة فةةى وظيفةةة

الحماية والدفاع واالمور العامة والقضاء .

كا لرفع وازالة القيود حقيقيا م خاا المنال العام الذى احدثتت التطورات الاحقة م االكتشةافات للعةالم الجديةد

وظهوراالختراعات ,وتطةور وسةا ا النقةا والمواصةات البةرى والبحةرى ,ونشةوء البنةو واوراا البنكةوت الكمبيالةة ,

بهذ الظةروف انهةارت أفكةار التجةاريي  .وكةذل تةزام هةذا مةع ظهةور جماعةة فةى فرنسةا مةع بدايةة القةر الثةام
24

عش ةةر عرف ةةت باس ةةم الطبيع ةةي وك ةةا عل ةةى ارس ةةها ال ةةدكتور *كين ةةاى وك ةةانوا يطلق ةةو عل ةةى أنفس ةةهم اص ةةطاح
االقتصةةاديي نسةةبة الةةى كتةةاب نشةةر أحةةدهم وهةةو ديبةةو نيمةةور بعنةوا "حكومةةة الطبيعةةة "( بلةةيح ,

 , 1994ص

 ) 251-250وطالبوا بضرورة قيةام الدولةة بوظيفةة الحفةاظ علةى النظةام الطبيعةى لحمايةة الملكيةة الخاصةة وضةما
حرية التجارة والتعليم والم ارفةا العامةة معتبةري أ أوضةاع الفةرد اهقتصةادية فةى نظةرهم هةى التةى تحقيةا مصةالح

ةادر علةى تحقيةا مصةلحة المجتمةع  ,وكةذل تةزام
الفرد فى ظروف م المنافسة واالسواا الحرة  ,و م يكةو ق ا

كا هذا مع ظهور كتابات واراء جديدة فى أمةاك أخةرى مة

امثةاا المفكةر الفرنسةى ورنةاى ( 1712-1759

) وا لذى دعا الةى ضةرورة االنفكةا مة القيةود التةى روج لهةا التجةاريي مة خةاا مقولتةت المشةهور ( دعةت يعمةا
دعت يمر  ( , ) Laisses-Faire and Laisses-Passerخليا  2001,ص  41ص .) 42

وقد عرف الطبيعيو اإلنتاج بأنت كا عما يخلا ناتجا صافيا  ,واستخلصوا أ الزراعة وحدها م تمثا النشاط

االقتصادى ه نها تنتج محصوال أكبر م البذور أما بخصوص التجةارة والصةناعة فكانةت كتابةات الطبيعةي تشةير
الى أنها التمثا النشاط االقتصادى المنتج الذى تم تعريفت سابقا ولكنت نافعا  ,وأصبح شعار دعت يعما دعت يمر
شعا ار لتلة الفكةر أى دع اإلفةراد يعملةو ودع السةلع تمةر وتنتقةا دو عوا ةا بةي الةباد ودو تةدخا الدولةة وهةو

بةةذل دعةةوة واضةةحة للحريةةة التجاريةةة فةةى اعلةةى مراتبهةةا مخةةالفي ا ارء التجةةاريي  ,وقةةد شة سةةميث هجومةةا كاسةةحا
على افكار التجاريي وخطأ مقوالتهم فى -:

انتقةةاد لمفهةةوم الثةةروة  ,حيةةث اعتبةةر التجةةاريي أ الثةةروة الحقيقةةة فيمةةا تملكةةت الدولةةة مة المعةةد النفةةيس لكة أدم
سةةميث اعتبةةر الةةذهب والفضةةة شةةكا مة اشةةكاا الثةةروة فقةةط ,وا الثةةروة الحقيقةةة هةةى مةةا تمتلكةةت الدولةةة مة سةةلع
وخةةدمات وم ارفةةا عامةةة تسةةاهم فةةى زيةةادة الةةدخا القةةومى او النةةاتج القةةومى  ,وخطةةأ اعتبةةار التجةةارة أ تكةةو

اتجا واحد فقد  ,وأوضح سميث أ التبادا التجارى مفيد لكا

فةةى

الدولتي ويحقا مصالحهم وليس كما يعتقد التجاريي ا طرفا بعينت هو المستفيد دو طرف .

وكذل ظهور فيما عرف الحقا" بنظرية كمية النقود" .كانت كتابات دافييد هيوم وجو لو و يرهما تتحدث على ا
مسةةتوى االسةةعار م ةرتبط بكميةةة النقةةود المعروضةةة وقةةد أوضةةح هيةةوم أ تةةدفا المعةةد النفةةيس بةةي البلةةدا لةةت عاقةةة

بمسةةتو العةةام لاسةةعار فيهةةا وبالتةةالى يعكةةس حالةةة االسةةتيراد والتصةةدير كم شةةر لحالةةة المي ة از التجةةارى الةةذى يمك ة
تصححيت م خاا ت يير لاسعار فى الدولتي (.خليا  , 2001 ,ص ) 48 - 46

*كةةا كينةةاى () 1774-1694طبيبةةا لمةةدام دى بمبةةادور ثةةم للةةويس الخةةامس عشةةر ,ونشةةر عةةدة ابحةةاث فةةى الطةةب ولكنةةت لةةم يبةةدأ
االشةت اا بالمسةا ا االقتصةادية اال فةى سة الثانيةة والسةتي ,ثةم نشةر كتابةت سةنت  1756وعنوانةت الجةدوا االقتصةادى Tablean

.Economique
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ويشةةير الباحةةث الةةى أنةةت وبةر م اإلنطاقةةة التةةى شةةكلها نظةةام التجةةاريي فةةى انهةةاء االقطةةاع لصةةالح قيةةام الدولةةة
القومية اال ا هذ المدرسة كانت تمثا تيا ار شوفينيا أى  -متعصبا قوميا والتى كانةت نقطةة البةدء فيةت اإلثةراء
على حساب شعوب البلدا اهخري ,وكما و يضيف الباحث أ ما قام بت سميث كا بالفعا ثورة حقيقة على
أفكار التجاريي والتى اعتبر الثروة تتمثا فى التراكم الراسمالى الهادف لإلنتاج  ,م خاا فكر اإلستفادة م

ةر ذلة لةيس مبةرر إلطةاا يةد القطةاع
دوافع اهفةراد ال يةر مباشةرة التةى يمكة اإلسةتفاد منهةا مجتمعيةا  ,ي أ
الخةةاص فةةى نهةةب كةةا شةةئ دو ضةةابط  ,وبالتةةالى الحريةةة الفرديةةة فةةى التمل ة تحةةت شةةعار اسةةتفادة المجتمةةع
هوشعار فيت ليس بالمفهوم اإلقتصادى وحسب  ,ولك بالمفهوم الدينى والقيمى قبا كا شةئ .وكمةا ويضةيف

الباحةةث أ مةةا تحةةدث عنةةت كينةةاى وال حقةةا سةةميث حةةوا تقييةةد دور الدولةةة التةةدخلى واعطةةاء الملكيةةة الخاصةةة
الحريةة قةةى االنتةاج والتجةةارة بمسةمى دعةةت يمةر دعةةت يفعةا مةةا يريةد كةةا مناسةبا أنةةذا للةدوا اهكثةةر تطةو ار مة

زاويةةة اإلنتةةاج ال ارسةةمالى وبالتةةالى فقةةد كةةا سةريا مفعولةةت علةةى حسةةاب بلةةدا وشةةعوب العةةالم الثالةةث فةةى أسةةيا
وأفريقيةةا وأمريكةةا االتينيةةة وفةةى الم اركةةز اهقةةا تطةةو ار كاإلمبراطوريةةة القيصةرية الروسةةية  ,او فةةى المانيةةا التةةى لةةم

تك تمل اسواقا عالمية أنذا .
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ثانيا  :المدرسة الكالسيكية لتفسير قيام التجارة الخارجية:

 - 1نظرية ادم سميت Adam Smith :و الميزة المطلقة ) :( Absolute Advantage

كا ادم سميث ال ار د االوا فى تحليةا ارسةمالية السةوا فةى ظةا االوضةاع التنافسةية  ,منتقةدا التجةاريي بتقييةد
حريةةة التجةةارة  ,وداعيةةا الةةى تةةر اهسةواا التنافسةةية لتعمةةا بحريةةة دو تةةدخا الدولةةة  ,وارتكةةزت فكرتةةت فةةى أ

اهفةراد اذا مةةا اعطةوا الحريةةة الكاملةةة فةةى ممارسةةة تحقيةةا اهةةدافهم الذاتيةةة واالنانيةةة فةةا اليةةد الخفيةةة ( السةةوا )
ستجعلهم يسلكو طريقا اجتماعيا  ,واسةتكماال علةى مةا سةبا اعتمةد أدم سةميث فةى تحليلةت علةى أسةباب قيةام

التجارة الخارجية على فكر  ,أ كا بلد يمتل قدرة ما على انتاج سلعة معينة باقا التكةاليف عة دولةة أخةرى
وهذ القدرة تمثا لت فا ضا ع حاجة استيعاب اسواقت مما يجعا لهذا البلد ميزة مطلقةة فةى انتةاج هةذ السةلعة
أكثر م بلد أخر و بهذا الفا ق يمكة ا يجةرى عمليةة التبةادا علةى سةلع أخةرى مة بلةدا أخةرى لهةا أيضةا

ميةزات مطلقةةة .هةةذ المقةةدرة و التخصةةص بامكانهةةا أ تجلةةب الفا ةةدة والمنةةافع لكةةا البلةةدي وتعمةةا علةةى زيةةادة
الناتج العالمى م خاا عملية التبادا التجارى نتيجة اختاف التكاليف النتاج السةلع واالمكانيةات ( هدسةو ,

, 1987ص .)36

 - 2ريكاردو ونظرية* ) ( 1772-1823والنفقات النسبية) : ( David Ricardo
بةةالر م مة أهميةةة تحليةةا أدم سةةميث لعمليةةة التبةةادا التجةةارى بةةي الةةدوا وباعتبةةار مفسة ار لاسةةباب التةةى أدت
لقيام التجارة الدولية مة ناحيةة أوليةة اال أ هةذا التحليةا لةم يشةر للتسةا ا المهةم و المطةروح حةوا حالةة عةدم

امتا

دولة ما ميزة مطلقة  ,فما هو تاثير ذل على عملية التجارة الدولية بهذا المنطا استطاع ريكاردو أ

يعيةد تطةوير أفكةار سةميث راجعةا أ اهسةباب الحقيقةة التةى تقةف خلةف التجةارة الدوليةة هةى الميةزة النسةبية (

) C0mparative advantageوليست المطلقة وا كا دولة تستطيع أ تشار فى االنتةاج العةالمى بقةدر
مقدرتها م انتاج سلعة ما م خاا التخصص وتقسيم العما  ,الذى ينتج عنت مكاسب وفوا د للجميع ,وهةذا
التفسةةيرعزز اإلقتصةةاديي ببرهةةا أكثةةر كفايةةة وأكثةةر اقناعةةا وحقةةا جةةدوى أعلةةى م ة فهةةم أسةةباب قيةةام التجةةارة

الدوليةةة ( هدسةةو  , 1987,ص . )53وتجةةدر االشةةارة الةةى ا ريكةةاردو قةةد اعتبةةر عنصةةر العمةةا هةةو سةةبب قيةةام

التجارة الخارجية بمعنى تكلفة العما هى مصدر القيمة للتبةادا التجةارى الةداخلى والخةارجى حسةب اريةت والةذى
حةةدد مة خالةةت فةةرا كميةةة العمةةا المبةةذوا علةةى انتةةاج كةةا سةةلعة  .فالدولةةة التةةى تنةةتج سةةلعة بتكلفةةة أعلةةى مة

تكلفتها فى دوا تتجر معها  ,واعتبر أ شروط التجارة الخارجية يتم على اساس وحدة السلعة المصدرة مقابا
وحدة م السلعة المستوردة باعتبار ا الفرا هو الربح الناتج م عملية التجارة اضافة الى ا السلعة التى

*دافيةد ريكةاردو 1823 - 1772 ,يهةودى هولنةدى خةرج عة الديانةة اليهوديةة  ,وانخةرط فةى حيةا المجتمةع اإلنجليةزى ,اشةت ا
سمسةةا ار فةةى بورصةةة لنةةد لةةألوراا الماليةةة ,تةةر خلفةةت كتابةةت الشةةهير مبةةادا اإلقتصةةاد السياسةةى والض ة ار ب الةةذى نشةةر هوا م ةرة

 ,1817اعتبر البعق تلميذ مجتهد إلستاذ آدم سميث.
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تتمتع بميزة نسبية فى انتاجها هى نفسها السلعة التى تكلف وحدات أقا م العما ( الحجةار  , 2003 ,ص 28

)  ,وبذل يمكة هي دولةة حسةب هةذا التحليةا أ تتخصةص فةى انتةاج السةلع التةى تنتجهةا بنفقةات نسةبية أقةا
م ة الةةدوا اهخةةرى وتقةةوم بتصةةديرها لكةةى تسةةتورد السةةلع التةةى تتمتةةع دوا أخةةرى فةةى الخةةارج بانتاجهةةا بنفقةةات

نسةةبية أقةةا باعتبةةار سةةبب التبةةادا يعةةود إلخةةتاف التكةةاليف النسةةبية ولةةيس التكةةاليف المطلقةةة وقةةد افترضةةت
النظريةة كةذل الفةروق التةى سةيقت فةى ظةروف التحليةةا الكاسةيكى مثةا وجةود دولتةي وسةلعتي فةى التبةةادا

التجةةارى مةةع وجةةود تجةةارة ح ةرة ومنافسةةة كاملةةة وثبةةات تكلفةةة وحةةدة السةةلعة المنتجةةة وكةةذل ثبةةات التكنولوجيةةا
وانعةةدام نفقةةات النقةةا والتعرفةةة الجمركيةةة مةةع التاكيةةد علةةى اسةةتخدام نظريةةة القيمةةة فةةى العمةةا وتجةةانس العمةةا
واهذواا والتوظف الكاما لعناصر اإلنتاج وكذل اعتبار شرط التبادا التجارى يعتمد على اسةاس الوحةدة مة

السةلع ( أبةو شةرار  , 2007,ص  )42 - 39لكة هةذ النظريةة لةم تقةم بةدور بيةا لكيفيةة تحديةد قيمةة السةلع دوليةا
والذى تر لنظرية ونصيب العالم جو ستيورات .

- 3نظرية القيم الدولية :) 1802 -1873 ( Jon stuart Mill

وهى احدى نظريات الفكر الكاسيكى لتفسير التجارة الدولية اهكثر تطو ار فى النظريةة الكاسةيكية وترجةع الةى

العةةالم االقتصةةادى سةةتيورات ميةةا الةةذى نشةةر افكةةار فةةى كتابةةت مبةةادا االقتصةةاد السياسةةى  1848أدخةةا فيهةةا
جانةةب الطلةةب والةةذى لةةت اسةةهاما فةةى تفسةةير قيةةام التجةةارة الخارجيةةة فةةى مقابةةا نظريةةة سةةميث وريكةةاردو التةةى

ركزتا على جانب امكانيات االنتاج ( العرق ) فى التحليا الكاسيكى هسباب قيام التجارة الدولية .

فالمعروف أ نظريتى النفقات النسبية والنفقات المطلقة  ,قد ركزتا على جانب العةرق ( جانةب التكةاليف )
فقةةط معتبةرة وجةةود فا ةةدة لكةةا الةةدولتي حتةةى وا تميةةزت احةةداهما بميةزة مطلقةةة علةةى االخةةرى  ,واعتبةةار قيمةةة

السةةلعة تتوقةةف علةةى عنصةةر االنتةةاج الوحيةةد وهةةو العمةةا  ,فةةى حةةي كةةا تحليةةا جةةو سةةتيورات ميةةا يتركةةز
علةةى الكفةةاءة النسةةبية بةةدا النفقةةات النسةةبية لكةةا الةةدولتي وهةةو بةةذل خةةالف مة سةةبقت خاصةةة ريكةةاردو الةةذ ى
تةةر فجةةوة احتماليةةة ولةةم يسةةتطع تحديةةد القيمةةة الفعليةةة لمعةةدا التبةةادا الةةدولى معتبة ار أ

الدولى هو نفست معدا التبادا المحلى .

تحديةةد معةةدا التبةةادا

وقد أوضح ميا أ هنا فرقا بي التبادا الدولى والمحلى معتب ار النفقات النسبية قد تنطبا على التبادا

المحلى فقط ولكنها ال تنطبا على التبادا الدولى .كماورفق تفسير ريكاردو القا ا با انتاجية العما واحدة
فى كا م دوا أطراف التبادا وأحا محلت تفسي ار أخر لت عاقة باختاف انتاجية العما م دولة هخرى

الى جانب اهماا ريكاردو عناصر االنتاج االخرى مثا راس الماا البشرى والمادى والتكنولوجيا  ,وأثبت
ميا أ الواقع العملى يبي أ االنتاج يخضع فى ال الب لقانو ال لة المتناقصة ( النفقة المتزايدة ) باالضافة

الى أ بعق السلع تخضع لقانو ال لة المتزايدة ( النفقة المتناقصة ) والتى تمثا االنتاج االمثا وبذل قد
اختلف مع فروق ريكاردو القا ا بثبات قانو ال لة .وفيما يتعلا بتساوى معدالت التبادا الداخلى فى كا
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البلدي  ,اعتبر ميا أنت ير ممك لقيام التجارة وذل لعدم امكانية وجود مكاسب م التجارة بي الدولتي ,
وانتقد فكر ريكاردو أيضا فى افتراق التبادا بي وحدة م سلعة معينة مقابا وحدة م سلعة أخرى معتب ار
أ حقيقة التبادا الذى يحدث يكو نتيجة اختاف معدا التبادا الداخلى بي البلدي وبذل يحقا كا م

البلدي مكسبا مقدار الفرا بي معدا التبادا التجارى بي البلدي المتفا عليت بي الدولتي ومعدا التبادا

التجارى السا د فى كا دولة الى جانب شدة طلب كا م الدولتي على السلعة التى تنتجها الدولة اهخرى

بمعنى مرونة طلب السلعة (أبو شرار , 2004,ص.)44

 -انتقادات النظرية الكالسكية :

كانت نظريات النفقات المطلقة  ,والنسبية  ,ونسب عناصر اإلنتاج لريكاردو االنطاقة لتفسير التبادا

التجارى ,والتى قامت على أساس م التخصص وتقسيم العما  ,بما يحقا ذل منافع هطراف التبادا  ,لك

النظرية الكاسيكية أخفقت فى اهمالها للعديد م العواما ,وتسبب ذل فى توجيت انتقادات اليها كا منها -:

 اهماا النظرية لعناصر االنتاج اهخرى مثا االرق وراس الماا والتكنولوجيا و اعتبار عنصر العماهو العنصر الوحيد لتحديد القيمة بشقيها المطلا والنسبى .

-

افتراق أ

االنتاج والتخصص يخضع فقط الى قانو ال لة الثابتة والواقع العملى يبي

يخضع فى ال الب لقانو ال لة المتناقصة ( النفقة المتزايدة ) وهنا

أ االنتاج

بعق المنتجات تخضع لقانو ال لة

المتزايدة ( النفقة المتناقصة ) لتحقيا االنتاج االمثا  (.سويفى  , 2001,ص)59

 -افتراضها النعدام نفقات النقا والتعرفة الجمركية وهذا مخالف لواقع النشاط االقتصادى .

 ادعاء استخدام المنافسة الكاملة و الموارد االقتصادية جميعا  ,اضافة للتوظف الكاما الذى يحقا التوازعلما أ واقع الحاا يتصف ويمتاز باسواا احتكار القلة  ,والمنافسة االحتكارية محليا ودوليا .

 تفترق تشابهة أذواا المستهلكي واعتمادها على التحليا الساك فى حي ا الت ير االقتصادى ديناميكىباستمرار .

 ركزت على جانب العرق وقانو ساى وأهملت جانب الطلب .-

استبعاد النقود واهسعار م بحث المبادالت السلعيت فيما بي الدوا ( عمر,1994 ,ص.) 414

وم المفيد القةوا أ المدرسةة الكاسةيكية قةدمت تفسةي ار للتجةارة الخارجيةة وأسةباب قيامهةا ر ةم أنهةا لةم تتطةابا
مع واقع الحيا  ,وبالمجما فأ الكاسي اتجهةوا الةى الحريةة االقتصةادية فةى مجةاا التجةارة الدوليةة  ,وهةاجموا
بكةةا قةةوة السياسةةة الحما يةةة الت ةةى سةةادت فةةى عصةةر التجةةاريي  ,معتق ةةدي أ الحريةةة التجاريةةة سةةوف تة ة دى

للتخصص  ,وتقسيم العما مما يحقا منفعة لكا الدوا فيما لو تخصصت كا بلد بانتاج كا شئ .
ويةرى الباحةث وبةالر م مة

بقةاء اسةتخدام أفكةار هةذ النظريةة لمةا يزيةد عة قةر مة الزمةا واسةتخدامها لتلة

الفروق للتبسيط وبر م بعدها ع الواقع المعاش فى طبيعة العاقات االقتصادية القا مة على تبادا السةلع ,
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لكنها تأتى هنا فى سياقها التاريخى لتطور النظريات المفسرة لقيام التجارة الخارجية  ,وأنت ال بد للنظر الى ا
منظةةري الفكةةر الكاسةةيكى مة االنجليةةز كةةانوا مةةع فكةةر التبةةادا التجةةارى بةةي دولةةتهم وبةةي الةةدوا اهخةةرى التةةى
تتخصةةص فةةى الز ارعةةة علةةى أ تبقةةى هةةذ الةةدوا متخصصةةة فةةى العمةةا ضةةم القطاعةةات الزراعيةةة والم ةواد

االولية  ,فيمةا تتخصةص بلةدانهم فةى القطةاع المتفةوا مة الصةناعة  .ويمكةن اضةافة القةول أ المعضةلة فةى
المدرسة الكاسكية لم تك حسب افتراضاتها المبسطة و ير الواقعيةة  ,ولكة أيضةا فةى نتا جهةا العمليةة حيةث
أ التةواز القةةا م علةةى فكةرة التوظيةةف الكامةةا وا التخصةةص وتقسةةيم العمةةا يحقةةا منفعةةت لكةةا الةةدوا لةةم يكة

سوى دعوة تبشيرية حيث أ الةدوا اهكثةر تقةدما فةى ال ارسةمالية فرضةت علةى دوا العةالم النةامى تقسةيم العمةا
بما يتناسب والسوا الراسمالى فةى العاقةات اإلقتصةادية الدوليةة وبمةا نجةم عنةت تبعيةة الةدوا اهقةا نمةوا للةدوا

اهكثر تطو ار – أى الدوا االستعمارية.

ثالثا  :النظريات النيوكالسكية لتفسير قيام التجارة الخارجية:
نظ ار لوجود العديد م

االنتقادات التى وجهةت للنظريةة الكاسةيكية وللعلمةاء االنجليةز أدم سةميث وريكةاردو وميةا

وكذل للظروف التى سادت تل الفترة م عمةر تلة النظريةة فةى انجلتة ار و نتيجةة لت يةر اسةلوب التحليةا السةاك

لاسةةلوب الةةديناميكى  ,فقةةد ظهةةرت أراء وأفكةةار ونظريةةات أخةةرى تفسةةر أسةةباب قيةةام التجةةارة الدوليةةة  ,اعتبةةرت
تطو ار الفتا ومهما ,وأدخا العديد م المت يرات المتحركة فى التحليا ومنها على سبيا المثاا -:
 .1نظرية هابرلر( تكلفة الفرصة البديلة ) :

انتقد هابرلر فكةر نظريةة العمةا فةى القيمةة ( تكلفةة العمةا ) التةى فسةر علةى اساسةها قيةام التجةارة الدوليةة واسةتبدا
مكةا الميةزة النسةبية  ,أو النفقةةة النسةبية  ,فكةر االختيةةار ,أو نفقةة االسةتبداا  ,وأوضةةح هةابرلر أ هةذا االختيةةار
يسمح بمقارنة المزايا التى يتمتع بها بلد ما فى انتاج سلعة باختيار م

بي مجموعة م السةلع االخةرى  ,التةى

تةةم التضةةحية بهةةا لقةةاء انتةةاج تل ة السةةلعة  ,وحقيقةةة اهمةةر أ االخةةتاف المهةةم بةةي نظريةةة ريكةةاردو فةةى النفقةةات
النسةبية وتفسةير هةابرلر قةا م علةى هةذ الفكةرة التةى فسةر مة خالهةا أسةباب التجةارة الدوليةة ( عةةوق اهلل , 2005,

ص  . ) 118فاالختيار بهذا المعنى يشير الةى أ تكلفةة انتةاج سةلعة معينةة  ,ال تقةاس بكميةة العمةا المبةذوا فةى

انتاجها وانما بمقدار كمية السلعة الثانية المضحى بها  ,ولقيام عاقة التبادا الدولى بفكر تكلفة الفرصة البديلة ,
ال ب ةةد مة ة فرض ةةية تج ةةانس عوام ةةا االنت ةةاج المس ةةتخدمة ف ةةى انت ةةاج س ةةلعة عن ةةدما يق ةةدر أ تح ةةوا عب ةةر المة ةوارد

االقتصادية لسةلعة أخةرى بحيةث تكةو بةذات الكفةاءة والماءمةة  .فةاالختاف بةي نسةب اسةتخدام عوامةا االنتةاج
بةةي السةةلع المنتجةةة  ,ال بةةد ا يسةةاوى تكلفةةة الفرصةةة البديلةةة المضةةحى بهةةا  ,وال بةةد مة بقةةاء التفةةاوت عنةةد تبةةادا

السةلع  ,وهكةذا يمكة القةوا أ التكةاليف النسةبية أو االعتبةار لجانةب العةرق  Supply Considerationsهةى
التى تحدد المدى الذى تقع ضمنت معدالت التبادا الدولى التى ينتج عنها فا دة ومكاسب مربحة لجميةع االطةراف

 .أما ظروف الطلب فانها تحدد وبدقةة المعةدا الحقيقةى للتبةادا الةدولى ضةم حةدود المةدى االدنةى واالعلةى وهةذا
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يفسر التواز بةي الكميةة المسةتوردة المطلوبةة لدولةة مةا مةع الكميةة المعروضةة المصةدرة ,لدولةة أخةرى وفةى حالةة
االخةةتاا بةةي هةةذ الظةةروف  ,فانةةت تحةةدث زيةةادة أو نقصةةا ع ة نقطةةة الت ةواز المطلوبةةة ( أبةةو ش ةرار , 2007 ,

بتصرف ص .)61-48

 - 2نظرية هكشر – أولين ( نظرية نس عوامل االنتاج ):
تنسةةب هةةذ النظريةةة الةةى العةةالمي االقتصةةاديي ايلةةى هكشةةر  ,وبرتةةا أولةةي  ,اللةةذي سةةاهما فةةى وضةةع نظريةةة
جديدة توضح وتفسر أسباب قيام التجارة الدولية  ,حيث كانت مساهمة هكشر  ,فى تفسير التجارة الدولية الى

اختاف االسعار النسبية مخالفا بذل نظرية النفقات النسبية  ,و كانت مساهمة أولي  ,فى التمييةز بةي وفةرة
وندرة عناصر االنتاج  ,لقيام التبادا بي بلدي بحيث  ,تقوم احداهما بتصةدير خةدمات العنصةر الةوفير لةديها

 ,م خاا السلعة التى يستخدم فيها موارد إلنتاجها  ,فى مقابا أ تستورد اهخرى خدمات العناصر النادرة
لديها متمثا فى السلع التى تر ب باسةتيرادها . ,وقةد عرفةت هةذ النظريةة باسةم نظريةة الةوفر النسةبية أو نسةب
عواما االنتاج أو (هبات عواما اإلنتاج ) والتى تتفاوت الدوا فى مدى وفر عناصر االنتةاج المختلفةة لةديها

 ,والذى يحدد أثما هذ العناصر  ,وفقا لندرتها أو وفرتها وبالتالى ي ثر على تكلفة انتاج السلع .

(.عوق اهلل  ,2005 ,ص , )21وبالتالى نظرية الندرة النسبية أو نسب عواما االنتاج ركزت عمليا على أسباب
قيام التجارة الدوليةة الةى أثمةا عناصةر االنتةاج وتحليلهةا للعةرق والطلةب ووفةا هةذا المعيةار تكةو قةد هةدمت

التحليةا الكاسةيكى الةذى اعتبةر نظريةة العمةا فةى القيمةة  Laber THeorye of Valueهةو اهسةاس فةى

التحليا  ,والقاعدة المتينة التى تقوم عليها التجارة الدولية  ,بجانب افتةراق الكاسةي

تجةانس وحةدات العمةا

وثبات تكاليف الفرصة البديلة  .فالدولة حسب نظرية هكشر – أولي تتمتع بميزة نسةبية فةى االنتةاج اذا كانةت

الفرصةةة البديلةةة النتةةاج سةةلعة معينةةة منخفضةةة لةةديها عة الدولةةة اهخةةرى (هدسةةو , 1987,ص . ) 90و بحيةةث
تكةةو تفضةةيات االسةةتها متماثلةةة فةةى الةةدولتي ومةةا تزخةةر بةةت الطبيعةةة مة عناصةةر االنتةةاج مقترنةةا بالكثافةةة

النسةةبية التةةى يجةةب أ تسةةتخدم بهةةا عناصةةر االنتةةاج فةةى انتةةاج السةةلع التةةى تفتةةرق فيهةةا هةةذ النظريةةة وجةةود
اختافةةات فةةى مةةدى الةةوفر النسةةبية لعوامةةا االنتةةاج ووجةةود ثةةروات طبيعيةةة نسةةبيا لقيةةام التجةةارة بينهمةةا اضةةافة

لعوام ةةا أخ ةةرى تتمث ةةا ف ةةى اس ةةلوب االنت ةةاج ( س ةةويفى , 2001 ,ص .) 61وه ةةذا س ةةوف يحق ةةا عا ةةدات مة ة

استخدام العنصر الوفير للسلع المصدرة ونقةص فةى عنصةر االنتةاج النةادر المسةتخدم فةى االسةتيراد  ,و يمكة
اجماا مساهمة كا منهما كالتالى :

أوال :مسةةةةاهمة هكشةةةةر  :E.Heckscherتمثل ةةت مس ةةاهمة هكش ةةر ف ةةى اخ ةةتاف درج ةةة ال ةةوفر  ,وذلة ة ال
عناصر االنتةاج ال تتةوفر بةنفس القةدر والنسةبة  ,وبالتةالى تةأثر اسةعارها علةى تكةاليف اهنتةاج  ,ويمكة معرفةة

وفةةر عنصةةر االنتةةاج مة خةةاا المعادلةةة التاليةةة ( وفةةر عةةرق العنصةةر  /عةةرق عناصةةر اهنتةةاج االخةةرى )
وبذل قرر هكشر :

 أجور العما سوف تكو منخفضة فى الباد التى يتوفر فيها وفر عنصر العما .31

 انخفاق أسعار الفا دة فى الباد التى تتميزبكثافة راس الماا . -انخفاق ريع االرق فى المناطا التى يتوفر فيها عنصر االرق بكثافة .

وتمثلةةت المسةةاهمة الثانيةةة فةةى اخةةتاف طةةرا االنتةةاج م ة ج ةراء اسةةتخدام عنصةةر االرق وراس المةةاا حسةةب
طبيعةةة هةةذ السةةلع  ,وبةةذل يمكة اعتبةةار الدولةةة التةةى يتةةوفر فيهةةا وفةةر نسةةبية مة عنصةةر العمةةا سةةتتمك مة

انتاج سلع كثيفة العما كاالحذية والمنسوجات  ,وا الدوا التى سةيتوفر فيهةا كثافةة راس المةاا سةوف تتوجةت
النتةاج سةلع كالسةيارات واالالت وكةذل الحةاا لعنصةر االرق كةةو هةذا االسةتخدام سةوف يحقةا عا ةدا اكبةةر
بانخفاق النفقات وسوف تسةتطيع الةدوا اسةتيراد السةلع التةى لةيس بمقةدورها انتةاج سةلع ال تحقةا فيهةا كثافةة (

السريتى ,و زال  ,2012 ,بتصرف ص )88-76

ثانيا  :مساهمة أولين  :B .0hlinاختلف أولي مع ريكاردو فى أسباب قيام التجارة الخارجيةة وارجةع السةبب
الى االختاف فى االسعار النسبية التى تعكس ظروف العرق والطلب  ,واعتبر أ افتراق هكشر ال بد أ

ياخةةذ باالعتبةةار عنةةد تحديةةد هةةذ االسةةعار التةةى تةرتبط بةةالعرق والطلةةب اضةةافة الةةى عوامةةا أخةةرى مثةةا أذواا

المستهلكي ودخولهم .اضافة الى افتراضاتت والمتمثلة بتزايد تكلفة الفرصة البديلة  ,واختاف امكانيات االنتاج
بي بلدي وتماثا أذواا المستهلكي فى الةدولتي التةى ت كةد قيةام التجةارة حتةى لةو اختلةف فةرق مة الفةروق

السابا .وقد التزم االقتصاديو بهذا التمييز لنمط التجارة الدولية ,للعديد م اهسباب التى ترجع لبساطتت مما
جعا االقتصاديي المعاصري ينجةذبو اليةت  ,ومحدوديةت مشةاكلت  ,وللفا ةدة التةى تعةود مة شةرح قيةام التجةارة
بي الدوا الصناعية والدوا النامية على اساست  ,حيث ا الدوا الصناعية تتميز بوفرة راس الماا ,فى حي

الدوا النامية وفير بعنصرالعما (.كرياتي  , 2007 ,ص )74 - 73

 - 3لغز : Leontiefاسةتها ليونتيةف د ارسةاتت عة التجةارة الخارجيةة مة خةاا اسةتخدام جديةد عةرف بجةدوا
المدخات والمخرجات  Input-output Tablesوعلى أساس ما توصا اليت هكشر – أولي والتى تتمركز
فكرتها أ الدولة سوف تقوم بتصدير السلع التى تمل فيهةا كثافةة أو وفةر عنصةر اإلنتةاج (حةاتم ,1989 ,

ص . )54و قد أكتشف م خاا د ارسةتت عة الواليةات المتحةدة والتةى أفةرزت نتةا ج يةر متوقعةة أ السةلع

ذات كثافةةة العمةةا هةةى مةةا اسةةتحوذت علةةى الصةةادرات فيهةةا ,وهةى بتلة النتيجةةة تكةةو مخالفةة لفكةةر هكشةةر-
درسةةات تحلةةا نتيجةةة
أولةةي لهةةذا عرفةةت هةةذ النتيجةةة فةةى الفكةةر االقتصةةادى بل ةةز ليونتيةةف  ,وقةةد جةةاءت ا
ليونتيف والتى توصلت الةى أ اسةقاط ليونتيةف للمةوارد الطبيعيةة كعناصةر اإلنتةاج  ,وكةذل تجةانس وتماثةا
العمالة كعنصر م عناصر اإلنتاج هما سبب الل ز والذى لو وجدا لكا حا الل ز .

كما وأ هنا دراسات أخرى كدراسة العةالم دونالةد كيسةند Donld Keesindتوصةا فيهةا الةى ا اسةتخدام
العمالة الماهرة فى اإلنتاج لها اعتبارات فى استخدام كثافةة عنصةر العمةا  ( .هدسةو , 1987,ص ) 96ومنةذ

ذل ة الحةةي فقةةد تةةم اختبةةار الكثيةةر م ة البيانةةات لةةدوا متعةةددة  ,كةةا لهةةا فةةى اسةةتمرار الجةةدا السةةاخ بةةي

االقتصةةاديي  ,بةةالر م م ة انحيةةاز ليونتيةةف نفسةةت الةةى الكفةةاءة العاليةةة التةةى تتمتةةع بهةةا العمالةةة االمريكيةةة ,
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الناجمة ع التدريب بحوالى ثاث اضعاف حتى لو تشابهت نفس االالت والمعدات  ,وهذا ما ي يد النظرية
فةةى ا العمالةةة االمريكيةةة تتسةةم بالكفةةاءة العاليةةة  ,وكةةذل بسةةبب القيةةود ,الشةةديدة التةةى فرضةةتها السياسةةات

التجاريةةة علةةى ال ةواردات االمريكيةةة م ة السةةلع كثيفةةة العمةةا ممةةا جعةةا السةةلة المختةةارة م ة السةةلع المسةةتوردة
تتحيز للمنتجات كثيفة العما  ,والحقيقة ا الواليات المتحدة تستورد سلع كثيفة الموارد الطبيعية التى تستلزم

عنصر راس الماا هنتاجها (كرياني  ,2007 ,ص .) 76

 -االنتقادات الموجهة للنظرية النيوكالسيكي :

اعتمدت الدراسة السابقة على معادلة ساى لاسةواا واشةارت الةى أ عناصةر االنتةاج ( االرق والعمةا وراس
الماا ) هى التى تحدد مستوى تكلفة االنتاج  ,وهى بةذل أسةقطت فرضةية قيمةة العمةا لتحديةد أسةباب التبةادا
التجارى  ,وأبقت على افتراق ا التبادا الدولى يكو بي دولتي وسلعتي وأ الوظيفة اإلنتاجيةة فةى جميةع
الدوا متشابهة مع اعتبار وجود اختاف بي انتقاا عناصر اإلنتاج محليا وخارجيا وتماثا أذواا المستهلكي

و التقنية الى جانب ثبات ال لة  ,والى عدم وجود عوا ا انتقاا السلع م رسوم جمركية ونقا ,وبذل لم تسلم
هةةذ النظريةةة مثلهةةا مثةةا النظريةةات الكاسةةكية م ة قبةةا الكتةةاب والمفك ةري االقتصةةاديي للعديةةد م ة الجوانةةب

اإلفت ارضةية التةى قامةةت عليهةا ,كونهةةا افت ارضةات يةر واقعيةةة و يةر منطقيةةة ومة أهةم هةةذ االنتقةادات يمكة
تحديدها بالنقاط التالية -:

 أ الواقع اإلقتصادى للتبادا التجارى يشتر فيت كا الدوا  ,وليس دولتي فقط .

 اعتمةةدت النظريةةة فةةى تحليلهةةا علةةى التحليةةا السةةاك مثلهةةا مثةةا النظريةةة الكاسةةيكية ولةةم تلقةةى بةةاال الةةى
اإلعتبةةارات الديناميكيةةة التةةى تتصةةف بهةةا الحيةةا اإلقتصةةادية مثةةا التطةةور التقنةةى الحةةادث فةةى الصةةناعة

واختاف اهذواا و اإلختراعات (الحجار, 2003,ص.) 34

 اهمالها إلمكانية انتقاا عناصراإلنتاج على المستوى الدولى .
 واقةةع النشةةاط التجةةارى قةةديما وحةةديثا يبنةةى علةةى احتكةةار السةةلع فةةى اهس ةواا أو التحةةوا هس ةواا المنافسةةة
اإلحتكارية  ,وبالتالى هذا يخالف افتراق النظرية با التبادا يحدث فى جو م المنافسة الكاملة .

وبةةالر م مة أ القةةر التاسةةع عشةرقد ازدهةةرت فيةةت حريةةة التجةةارة  ,اال ا واقةةع الحةةاا نفةةى قيةةام حريةةة التجةةارة
بتحديد اتجاهها ومجراها فيما لو تركت الوفر النسبية بي الةدوا علةى حالهةا  ,فقةد شةهد علةى ذلة  ,فروقةات

فى العواما التى تحصا عليها عناصر اإلنتاج وخاصة عنصر العما فى تلة الفتةر  (.السةويفى ,2001 ,
ص .)65وهكذا فالمدرسة النيوكاسيكية مثلها مثا سابقاتها لم تسلم م سهام النقةد  ,كةو ا هنةا عناصةر
أساسية فى فرضياتها تقوم على ذات فرضيا ت الكاسي – قانوى ساى للمنافذ  ,علما ا الراسمالية فى هذ

المرحلة شهدت انتقالها الى مرحلة الراسمالية اإلحتكارية اى سيادة احتكةار القلةة وفةى بعةق اهحيةا المنافسةة
اإلحتكارية .
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رابعا  :النظريات الحديثة فى تفسير التجارة الدولية

 - 1نظرية ليندر ):)Staffan.B.Linder

كا التفسير والتحليا الذى استخدم فى نظرية نسب عناصر اإلنتاج نسبة الى ) (H-Oالقاعدة العريضةة
التى استند اليها التحليا والتفسير للتجارة الخارجية والذى ساد فتر م الزم ووفا المنهج الساك أو االسةتاتيكى

,طبقا للميزة النسبية التى تحدد نسب عناصر اإلنتاج  ,والقا مة على اعتبار اختاف أسعار عناصر اإلنتاج بي

ال ةةدوا والت ةةى رأت أ اتس ةةاع الفجة ةو ب ةةي أس ةةعارها  ,كلم ةةا كان ةةت هن ةةا فرص ةةة أعظ ةةم وأكب ةةر ف ةةى تحقي ةةا التج ةةارة

الخارجيةةة بحجةةم كبيةةر ,حيةةث يتوقةةع حةةدوث طفةةر تجاريةةة بةةي الةةدوا الصةةناعية والةةدوا اهقةةا تقةةدما حسةةب هةةذا

التأصيا  .لك واقع الحاا اتجت منحى آخر م خاا ما جاء ما يخالفها وبافتراضات جديةدة مة قبةا المفكةر ا
لسويدى –  –linderزاعما ا هةذا تفسةير )(H-Oالسةابا مبال ةا فيةت ,ومسةتخدما فيةت مةنهج مختلةف فيمةا عةرف
بالتحليةةا الةةديناميكى  ,حيةةث اسةةهم م ة خةةاا فةةروق أخةةرى  ,تعتمةةد فيةةت تشةةابت أذواا المسةةتهلكي  ,أكثةةر ممةةا

تعتمةةد علةةى تكةةاليف اإلنتةةاج  ,ومتوسةةط دخةةا اهف ةراد بالةةدوا وحالةةة اقتصةةادها  ,والطلةةب المحلةةى علةةى السةةلع ,
اسهاما يحلا أسباب جديةدة وحديثةة لقيةام التجةارة بةي الةدوا ,مشةددا علةى االهتمةام بجانةب الطلةب الةذى يصةعب

اعتبةةار أذواا المسةةتهلكي فيهةةا واحةةدة ,ومتشةةابهة كمةةا افتةةرق سةةابقا فةةى النظريةةة الكاسةةكية .وهةةو بةةذل أظهةةر
معارضة شديدة هسباب قيام التبادا التجارى بي الدوا على اساس واحد م جميع السلع دو فروا بي سةلعة

وأخرى ,ودو اعتبار لمتوسط الدخوا فيها  ,والذى يحةدد مةدى اإلقبةاا علةى شةراء السةلع فةى اهسةواا العالميةة ,
فهنةةا السةةلع الصةةناعية  ,وأخةةرى اهوليةةة  ,وهنةةا اخةةتاف فةةى أذواا المسةةتهلكي

ومسةةتو ى المعيشةةة الةةذى

يتشابت لةدى مختلةف الةدوا الصةناعية عنهةا بالةدوا الفقيةرة التةى تركةز علةى السةلع الضةرورية فقةط وفةا احتياجةات

الحيا الصعبة والدخوا المحدودة ,اضافة لتركيزليندر على قضايا اإلقتصاد القومى  ,وعةدم الوقةوف عنةد عمليةة
المقارنة بي التواز قبا وبعد قيام التجارة كما كانت عليت النظرية الكاسيكية ووفا افتراضات المنهج السةاك

,

وخاصة التحليا الذى افترق تجانس الدوا والتى تعنى عدم وجود فةروا اقتصةادية بةي دوا متقدمةة وأخةرى

نامية ومتخلفة حسب افتراضات ذل

التحليا (عبد الخالا ,1970 ,ص .)64

أما بخصوص السةلع اهوليةة فقةد وافةا مة سةبقت  ,مة كونهةا سةلع تتحةدد حسةب الكثافةة والنةدرة المرتبطةة بتكلفةة

المنتجةةات اهوليةةة ( المةواد الخةةام ) مة ناحيةةة التصةةدير  ,أو االسةةتيراد  ,والةةى اعتبةةار وجةةود الطلةةب المحلةةى لهةةذ
السلعة فى السوا المحلى ,مع اإلشارة الى كو المعرفة بالسوا المحلى تكةو محةددة ومعلومةة أكثةرم

السةوا

الدولى .وقد جرت محاوالت تطبيقية لنظرية ليندر مثةا محاولةة هوفبةاور) , (Hufbauerولينمةا )(LINEMAN

حةةوا اختبةةار عاقةةة اإلرتبةةاط الموجبةةة بةةي كثافةةة التجةةارة الخارجيةةة وتشةةابت هياكةةا الطلةةب الداخليةةة  ,التةةى توصةةا

اليها ليندر  ,لكة هةذ التطبيقةات والمحةاوالت لةم توصةا لتلة النتيجةة التةى سةبا وتوصةا اليهةا لينةدر ممةا أفقةدها

قةةدرة تفسةةير واقةةع التجةةارة الخارجيةةة ,و بةةالر م م ة هةةذا الفشةةا الةةذى تمثةةا فةةى عةةدم توصةةا هةةذ التطبيقةةات لةةنفس
34

النتةا ج  ,اال أ آخةرو مة مثةا  ,هيةرش ) (S.Hirschذكةر أ النظريةة قةد احتةوت علةى عناصةر مهمةة وقويةةة
فى تفسير التجارة الخارجية وخاصة فى سلع دورة حيا المنتج  (.طاس  2010 ,ص .)68

 - 2التجارة على اساس وفورات الحجم Trade Based on Economies of Scale:
ووفا هذ النظرية يتم ادخاا وفورات الحجم بي الدوا  ,فالتبادا التجارى بذل

يبدأ بأخذ ظواهر وتفسيرات

مختلفة عما سبا ذكر  ,وتعنى وفورات الحجم أنت اذا تمت زيادة كا المدخات بنسبة معينة ,فا الناتج يتزايد

بنسبة أكبر ,وم ثم يتضم انخفاضا فى تكاليف اإلنتاج للوحدة كلما اتسعت حجم العمليات اإلنتاجية ,لذا نجد
أ

حجم اإلنتاجية يعتمد على حجم الصناعة التى تنتمى اليها أى منشا  ,وم

واإلختراعات,وامتاكها للعمالة الماهرة  ,والتخصص الدقيا ,ومثاا ذل

خاا اتباعها للتطوير

الشركات التى تنتج الصناعات

التكنولوجية المتقدمة  ,كالساعات ,فاننا نجد أ حجم هذ الشركات يتزايد وتزيد انتاجية العاما بها وينخفق
نصيب الوحدة م تكلفة  ,وبذل تتحقا اإلستفادة و المنفعة لجميع البلدا

( كرياني , 2007,ص.) 80

وتنقسم وفورات الحجم الى وفورات داخلية  Internalووفورات خارجية , Externalأما الوفرات الداخلية فتشير

الى االنخفاق فى متوسط تكاليف االنتاج , - AC-فتعتمد على حجم المنشأ ,فكلما كا حجم العمليات كبير
 ,كانت هنا آالت أكثر تخصصا  ,وهنا انتاجية اعلى  ,االمر الذى قد ال يتساوى مع اهقا حجما .وهذا

يعما على قيام عدد قليا م الشركات باالستياء على السوا ما ي دى الى احتكار قلة .وأما الوفورات الخارجية

فتعتمد على القطاع التى تنتمى اليت السلعة ,والمرتبطة بعواما مثا العمالة المدربة  ,وزيادة التخصص ,
واهرضية التى توفر النجاح والتفوا لهذا القطاع  ,ويضاف الى ذل بأ الوفورات الخارجية تمل القدرة على

تخفيق فى متوسط تكاليف االنتاج كا منشا نتيجة توسع المنشا هسباب خارجية  ,قد يكو لت عاقة بتقليد

السلع  ,أو بزيادة المنتج عبر الزم  ,بسبب الخبرة والمعرفة والكفاءة التى تتولد بسبب الخبرة المستمرة والتى تفيد

بعق الدراسات بانخفاق متوسط التكاليف اإلنتاجية بمقدار  %20الى  %30بالنسبة لكثير م الصناعات (.

خليا ,2001,ص .) 249

 – 3التجارة على اساس الفجوات التكنولوجية ):(Technological Gap
تمكنت التكنولوجيا منذ زم ليس بالقصير باحتاا مركز مهم في تسلسا اهسباب التي تمنح الدولة ميزة نسبية
في إنتاج بعق أنواع السلع  ,فلم يقتصر الدور فقط على توافر عناصر اإلنتاج التقليدية (العما ورأس الماا

والموارد الطبيعية) با أضيف إليها اليوم عنص ار مهما هو (التكنولوجيا) التي أصبح دورها كبي ار في تحديد حجم
واتجاهات التجارة الدولية نظ ار الختاف الدوا بعضها مع البعق اآلخر في المستوى التكنولوجي وخاصة في

القطاع الصناعي  ,وبموجب هذا اهساس في التجارة الدولية (الفجوة التكنولوجية)  ,فا الدوا المختلفة تقوم

بعقد صفقات تجارية كبيرة بينها لتزويد بعضها البعق بأنواع المنتجات الجديدة  ,او بطرا إنتاجية حديثة  ,إذ
إ قواني حقوا الملكية الفكرية  Intellective Property Dibsتعطي الدولة المخترعة او الشركة المخترعة
35

للسلعة الجديدة او طريقة االنتاج الجديدة احتكا ار م قتا إلنتاجها ال يجوز لآلخري تقليدها أو إعادة إنتاجها اال
بعد حي م الزم تحدد اتفاقات الملكية الفكرية لبراءات االختراع  , Patentsاو قيام الدولة او الشركة

اهخرى بشراء حا االمتياز م الدولة او الشركة صاحبة االختراع (صاحبة االمتياز  . )Patentsوتنشط الدولة
صاحبة االختراع او الدولة صاحبة االمتياز بتصدير السلعة (او الفكرة او الكتاب الجديد) الى الدوا اهخرى
طيلة المدة التي ت منها لها القواني الدولية ذات الصلة .

وطبقا لدراسة نظرية فجوة التكنولوجيا فا التحليا هنا تحليا ذو طبيعة ديناميكية , Dynamic in Nature
بما يعطى الشركات التى تقوم بانتاج السلع الجديدة فى اهسواا العالمية وبما يتاح لها  ,ممارسة االحتكار

الم قت  ,م خاا واقع المنتج الجديد الذى يتميز على أساس براءة اإلختراع  Patentsوحا النشر والتأليف
 Copyrightsالذى تتمتع بت هذ الشركات م تكنولوجيا عالية ورفيعة تمكنها م

زو االسواا العالمية  .طبقا

لنموذج الفجوة التكنولوجية ,فأ قد ار كبي ار م التجارة الدولية مبنى على إدخاا منتجات جديدة أو ط ار ا إنتاج

مستحدثة .ويعطى هذا اهمر للدولة صاحبة االبتكارات ميزة نسبية احتكارية م قتة

Temporary

 monopolistic advantageفي السوا العالمي .وتزوا هذ الميزة االحتكارية بشيوع التكنولوجيا الجديدة,
وقيام بعق الدوا اهخرى بألنتاج سلع مقلدة (أبو شرار , 2007 ,ص .( 1

ويعتقد الباحث أن الرأى القا ا بزواا السمة اإلحتكارية بشيوع التكنولوجيا الجديدة يتضم تبسيطا لواقع العاقات
التجارية الدولية  ,حيث أ حماية الملكية الفردية ال زاا سا دا با يمك أ نلمس ازديادا فى الفجوات التكنلوجيا
كو الحصوا عا المعلومات والمعطيات التكنلوجية ليس مجانيا أو تسود حالة المنافسة الكاملة .

 - 4نظرية دورة حياا المنتج ( نظرية فارنون ) :Product Cycle

أدى التطور الذى حدث لنظريات التجارة الدولية الى ظهةور نظريةات حديثةة بديلةة عة تلة التةى ظهةرت فنظريةة
دورة حيا المنتج التى تنسب الى فارنو تقدم نموذجا فيت المنتج الجديد يتطلب عمالة مةاهرة فةى خطةوات اإلنتةاج

 ,وعندما يكتما المنتج ويصبح فةى أحسة صةورة ويحصةا علةى قبةوا عةام ,فةا انتاجيتةت يصةبح نمطيةا وبالتةالى
يتطلب عمالة عادية ير ماهرة (.خليا  ,الجزء الثانى , 2001,ص .) 167

ووفقا لهذ النظرية فأ المنتج يمر خاا مرحلة حياتت الى ثاث مراحا .

المرحلة اهولى  :مرحلة البدء بانتاج منتج معةي ويتركةز االنتةاج فةى بدايتةة بشةكا محلةى ثةم يةتم ادخةاا تعةديات
علةةى المنةةتج ليتوافةةا مةةع اذواا المسةةتهلكي دو التصةةدير للخةةارج .المرحلةةة الثانيةةة  :هةةى مرحلةةة النضةةج وتبةةدأ
باستقرار مواصفات المنتج ثم يبدا المنتج باهنتشار الى دوا أخرى  ,بما فى ذل التصدير الى دوا أخةرى ية دى

الةةى انخفةةاق اهجةةور أو انخفةةاق التكةةاليف اهخةةرى أو القةةرب م ة السةةوا أو الم ةواد اهوليةةة ومعنةةى ذل ة هةةو

امكانية انتقاا عناصر االنتاج وهذا عكس نظرية هكشر أولي .
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المرحلة الثالثة  :الوصوا الى المنتج المعيارى  standardizedوتعود المستهلكي علةى المنةتج وانتشةار أسةاليب
انتاج المنتج م خاا اتفاقية الترخيص والمشروعات المشةتركة وبنةاء علةى ذلة فانهةا تعتبةر خطةو متقدمةة علةى

نظرية هكشر – أولي م حيث اخذها بنظرية وفورات الحجم وحركة االستثمار الدولى وديناميكية الم ازيةا النسةبية
وبالتالى يمك اعتبارها صي ة ديناميكية لنظرية المزايا النسبية (الكواز ,معهد التخطيط العربى )2010 ,

 – 5نظرية كروغمان* :P.Krugman

فى سبعينيات القر الماضى اختلف كرو ما *فى نقق نظرية هكشةر -أولةي فةى هبةات عناصةر اإلنتةاج بةي

ال ةةدوا واعتبرتحلي ةةا نظري ةةة ) (H-Oج ةةا زة ف ةةى المة ةواد الخ ةةام والمنتج ةةات الزراعي ةةة ( المة ةواد اهولي ةةة ) اال ا ه ةةذا
التحليا ال ينطبا على حالة السلع المصنعة وقد اعتمد على فرضية -:

 )1تزايد ال لة مع الحجم بسبب وفورات داخلية ناتجة ع تحس فى كفاءة اإلنتاج
 )2سيادة المنافسة االحتكارية التى تعنى سيادة تمايز السلع وعدم تجانسها مع حرية دخوا سوا انتاج أى صنف
م أصناف السلع المتمايزة والخروج منها .وعند فتح الحدود التجارية ما بي طرفى التجارة الدولية فا السوا
يتسع أمام المنشآت المنتجة للسلع المتمايزة أو المختلفة اهمر الذى يتيح عما وفرات الحجم وم ثم تخفيق

التكاليف ( الكواز ,2010,معهد التخطيط العربي ).

 -6نظرية روبنسكى ): )Rybczynski

ت ةةم تط ةةوير ه ةةذ النظري ةةة ف ةةي ع ةةام  1955مة ة قب ةةا االقتص ةةادي البولن ةةدي المول ةةد ) ,(1923-1998والت ةةى ه ةةى
تفترق حالة وجود أسعار البضا ع النسبية ثابتة ,فا االرتفاع والزيادة في عاما م عناصةر اإلنتةاج  ,سةوف

ي دي إلى المزيد م التوسع النسةبي للنةاتج فةي القطةاع الةذي يسةتخدم هةذا العنصةر بشةكا مكثةف ,وبالتةالى سةوا

ي ة دى الةةى انخفةةاق النةةاتج لسةةلعة أخةةرى  ,فلةةو أ عنصةةر العمةةا نمةةا فةةى دولةةة مةةا  ,فةةا انتةةاج السةةلعة  Xالتةةى
تتطلب كثافة العما سوف تزداد بنسبة أكبر فيما انتاج السلعة  Yالتى تستخدم كثافة راس الماا سوف تنخفق ,
وهةذا اإلنخفةةاق سةةوف يبقةةى حتةةى يةةتم تحريةةر قةةدر كةافى مة عنصةةر راس المةةاا والعمةةا وهةةذا يفسةةر كيةةف يمكة

لهةةذا المت ي ةرات فةةى نسةةبة اسةةتخدام عنصةةر م ة عناصةةر اإلنتةةاج علةةى مخرجةةات الصةةناعة عنةةد تحقيةةا العمالةةة

الكاملة .

]_http://en.wikipedia.org/wiki/Rybczynski_theoreml.[18/5/2015

__________
*بةول كروغمةان مة مواليةد 28فب اريةر  1953فةي نيويةور )اقتصةادي أمريكةي فةاز بجةا زة نوبةا لاقتصةاد عةام  .2008أسةتاذ فةي
االقتصاد والش و الدولية في كلية وودرو ويلسو للش و العامة والدولية بجامعة برينستو  ,أستاذ في كليةة لنةد لاقتصةاد ,باحةث

متميز في مركةز لوكسةمبورأل هبحةاث الةدخا فةي مركةز الد ارسةات العليةا بجامعةة مدينةة نيويةور  ,كاتةب مشةار فةي صةحيفة نيويةور
تايمز.
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,كى يمك امتصاص كا الزيادة التى أحدثها عنصر العما فى انتاج السلعة  Xالتى اعتمةدت علةى كثافةة العمةا
 ,وم خالها يمك تحليا أثار استثمار راس الماا والهجرة فى اطار نظرية . H-O
 - 7نظرية الفن االنتاجى : Technical Progress

يعةةرف التقةةدم التكنولةةوجى بشةةكا عةةام بأنةةت المسةةتوى م ة اإلنتةةاج الةةذى يةةتم م ة خالةةت تخفةةيق كةةا م ة مقةةدار
عنصةةر العمةةا وراس المةةاا المطلةةوب للحصةةوا علةةى مسةةتو انتةةاج أكبةةر وقةةد قةةدم العةةالم اإلنجليةةزى أجةةو ريتشةةارد

هةةيكس  *John R. Hicksأنواعةةا م ة تعريفةةات التقةةدم الفنةةى لإلنتةةاج ,المرتكةةز علةةى تحليةةا قيةةام التجةةارة
الخارجية ومنحى امكانيات اإلنتاج  ,والةذى يعتبةر أسةلوبا أعقةد مة تحليةا نمةو عوامةا اإلنتةاج ,عنةد ثبةات عا ةد

الحجم ,وبحدوث التقدم لمرة واحدة  ,والتى ست دى الى انتقاا منحنى اإلمكانيات بنةاء علةى درجةة التقةدم ومعدلةت
لكا السلعتي أو اى منهما (خليا  ,الجزء االوا  ,2001,ص.) 332 - 337

وقةةد قسةةم هةةيكس هةةذ التعريفةةات الةةى ثاثةةة أقسةةام :القسةةم اهوا التقةةدم التكنولةةوجى الفنةةى المحايةةد

Neatral

Technical ProgresSوهذا النوع يشير الةى زيةادة انتاجيةة العمةا وراس المةاا فةى نفةس الوقةت وبةنفس النسةبة
بعةةد حةةدوث التقةةدم التكنولةةوجى المحايةةد  ,وعنةةد ثبةةات اهسةةعار النسةةبية لعةةاملى اإلنتةةاج ) (W-rوهةةذا يعنةةى عةةدم

احاا لعنصةر العمةا محةا راس المةاا أو العكةس فةى اإلنتةاج  .والمعنةى العةام هةو زيةادة فةى اإلنتاجيةة باسةتخدام
لكمية أقا م العمةا وراس المةاا نتيجةة التقةدم التكنولةوجى  .القسةم الثةانى  :فةى التقةدم التكنولةوجى المسةتند علةى

أساس التقليا فةى نسةبة عنصةر العمةا  ,Technical ProgreS Laber – Savingوهةذا النةوع يعمةا علةى
زيادة اإلنتاجية بسبب زيادة راس الماا بنسبة أكبر م نسبة العما ,وبهذا المعنةى فةا هنةا عمليةة احةاا لةراس

الماا محا العما  ,والذى يعنى زيادة كميات أكبر م اإلنتاج بالنسبة لكا وحدة م العمةا , ,ويطلةا علةى هةذا
النوع التقدم التكنولوجى المقتصد بالعما  .والقسم الثالةث التقةدم التكنولةوجى المسةتند علةى أسةاس التقليةا مة راس
الماا وهذا النوع عكس النوع السابا حيث يزيد انتاجية العما بنسةبة أكبةر مة زيةادة انتاجيةة راس المةاا وكنتيجةة
لةةذل فةةا العمةةا يحةةا محةةا راس المةةاا فةةى اإلنتةةاج عنةةد ثبةةات اهسةةعار النسةةبية لعةةاملى االنتةةاج اهجةةور وسةةعر

الفا دة.
*جون هيكس (باإلنجليزية )John R. Hicks :مواليد عام  1904في واروي

بألنجلت ار .انتقا إلى دراسة "الفلسفة والسياسة

واالقتصاد".م عام  1938إلى عام  1946عما استاذ في جامعة مانشستر ,وكا عملت على الرفاهية االقتصادية واالجتماعية
لتطبيا المحاسبة .وفى عام  ,1946عاد إلى اكسفورد في الفترة م  ,1952-1946عما كباحث في كلية نافيلد ثم استاذ

االقتصاد السياسي م  1952إلى  ,1965ثم عضو باحث في كلية سولوز م عام  1965إلى عام  ,1971ثم بعد ذل ساهم
في عدة فروع م

االقتصاد النظري.كتب هيكس ع

الماا والتجارة الدولية والنمو والتقلبات ,وقدم أيضا بعق اهعماا في

االقتصاد التطبيقى ,وخاصة فيما يتعلا بمشاكا "الدوا النامية" .وفي عام  ,1950كا عضوا في لجنة توزيع الدخا في نيجيريا,
وكذل عما أيضا في جامايكا عام .1954
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يالحظ الباحث أ النظريات الحديثة ر م محاولتها تصويب فرضيات سابقاتها مثا أفكار كرو مةا مةثا  ,أو
نظريةة الفة اإلنتةاجى و يرهةةا لةم تفلةةح فةى تصةةحيح العاقةةات يةر النديةةة فةى التجةةارة الدوليةة  ,كمةةا ا احةةاا
راس المةةاا محةةا قةةوة العمةةا فةةى نظريةةة الف ة التكنولةةوجى فةةى الوقةةت الةةذى ادى الةةى تعظةةيم أربةةاح مأهولةةة

للشةةركات المتعةةددة الجنسةةيات وللةةدوا اهكثرتقةةدما فأنةةت سةةاهم فةةى افقةةار دوا العةةالم الثالةةث  ,وزاد م ة فج ةوات
الدخا والثروة ليس بي دوا المركز ودوا اهطراف وحسب با أيضا فى الدوا الرأسمالية اهكثةر نمةوا وتطةو ار

.وعليت ور م كافةة النظريةات أعةا فةا زاا مةا يحكةم ايقةاع هةذ العاقةات وينظمهةا هةو قةانو النمةو المتفةاوت
وليس المتكافئ .
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المبحث الثالث  :العالقة بين التجارة الخارجية والنمو االقتصادى
االعتقاد السا د لدى االقتصاديي ا التجارة الخارجية تلعب دو ار مهما فى النمو اإلقتصةادى  ,لمةا تمثلةت
الصادرات والواردات فى تحقيا اهداف النمو االقتصادى ,فالصادرات تعما علةى تنميةة القةدرات اإلنتاجيةة وفةتح

فةةرص عمةةا جديةةدة  ,واسةةت اا للم ةوارد الطبيعيةةة أفضةةا اسةةت اا ,ممةةا يجلةةب اتسةةاع فةةى مسةةتوى الةةدخا القةةومى
للدولةةة  ,والةةذى يةةنعكس ايجابيةةا علةةى مسةةتوى الةةدخا الفةةردى ,فةةى حةةي أ ال ةواردات تةةاتى بةةالمواد التةةى ال يمك ة

انتاجهةا محليةةا  ,مثةةا اهالت والمعةةدات والمةواد الخةةام والسةةلع الوسةةيطة وقطةةع ال يةار التةةى تسةةتخدم فةةى الصةةناعات
واإلنتاج .وبالمقابا هنا م يرى عكس التصورالنظرى السابا فى كو نمو الناتج قد يكو سببا فى نمو التجارة
ولةةيس نتيجةةة لةةت  ,فهنةةا العديةةد مة الد ارسةةات توصةةلت الةةى هةةذ النتةةا ج  ,اال أ العاقةةة قةةد تبةةدو سةةببيت فةةى كةةا
االتجاهي ففتح باب التجارة الخارجية يعما على فتح أسةواا أمةام المنتجةات ممةا يحفةز الدولةة علةى زيةادة انتاجهةا

أوزيادة االنتاج يجعا م الدولة تقوم بالبحةث عة اسةواا جديةدة ,وفةى هةذا المبحةث سةوف نسةتعرق العاقةة بةي

التجارة الخارجية والنمو  ,باإلضافة الى مضاعف التجارة والةى قيةاس النمةو وأثةر علةى الةدخا القةومى  ,ثةم سةوف
نستعرق العواما الم ثرة على النمو  ,باإلضافة للتعرف على الفرا بي النمو والتنمية .

أوال  :النظريات المفسرة للعالقة بين التجارة الخارجية والنمو
 -1النظرية التقليدية :

ارتكزت هذ النظرية على افتراضات كا لها عاقة بنظريات التجارة الخارجية التقليدية الى حد كبير ,و
تميزت هذ االفتراضات بافتراق ثبات عناصر االنتاج وثبات حجم ال لة وعدم انتقاا التقنية ,والى تشابت

أذواا المستهلكي والى سياد المنافسة الكاملة فى ظا عدم تدخا للدولة فى العاقات اإلقتصادية وفرضية
السلع المتجانسة .

ورات هذ النظرية أ التجارة الخارجية هى محر للنمو,كونها تزيد م فرص االستها المحلى واهجنبى

وتعما على زيادة توسيع اهسواا  ,وتساعد على تحقيا التنمية وخاصة للقطاعات التى لها ميزة نسبية ,
اضافة لما تحقا م

استخدام أمثا للموارد كونها تحقا التواز المحلى والدولى ,واختلفت فى نظرتها

للصادرات على اساس افتراق وجود عاقة بي

الصادرات والنمو وأفرزت وجود نوعي م االفتراضات

مختلفي عضدتت بذل العديد م الدراسات االقتصادية وهى .-:

 فرضية النمو االقتصادى يؤدى الى زيادة الصادرات Growth-led Export Hypothesis
وترى هذ الفرضية ا زيادة النمو اإلقتصادى سوف ي دى الى تطور فى الف التكنولوجى  ,والى زيادة مهارة
العماا ,التى سوف ت دى الى ارتفاع انتاج سلعة ما تتميزبها دولة ما بميزة نسبية نتيجة الكفاءة التى تتساوا

مع نظريات التجارة الخارجية فى اقتصاديات الحجم اهمر الذى ي دى الى زيةادة فةى حجةم الصةادرات (مختةار

 , 2010 ,ص .)64

 فرضية زيادة الصادرات تؤدى الى النمو االقتصادى Export –led Growth Hypothesis
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وهذ الفرضية عكس الفرضية السابقة فقد رأت أ زيادة الصادرات ت ثر بشكا ايجابى فى معدالت النمو ,م
خاا تخصص فى تصدير سلعة لدولة ما تتميز فيها بميزة نسبية سوف يجعلها تسةتخدم مورادهةا بشةكا أمثةا

مة خةةاا التوسةةع فةةى سياسةةة التصةةدير ممةةا ية دى الةةى زيةةادة فةةى معةةدالت انتاجيةةة عوامةةا االنتةةاج  ,وبالتةةالى
تخلا سياسة التوسع فى الصادرات بي ة جديدة لتفعيا منتاجتهةا  ,واسةتقطاب ر س االمةواا التةى تعمةا علةى

زيةةادة مواردهةةا االنتاجيةةة التةةى تةةنعكس فةةى النمةةو االقتصةةادى للبل ةد  .وتوسةةعت فةةى ذل ة الد ارسةةات ففةةى د ارسةةة
مشهورة للعةالم االقتصةادى روسةتو رات فةى التجةارة العالميةة انهةا المحةر للنمةو  ,Engine of growthفقةد
توصلت الى ا التجارة الخارجية قد زادت الى  250ضعف م الفترة  , 1970-1750فةى حةي توصةلت

د ارسةةة اخ ةةرى لع ةةالم اإلقتص ةةاد ك ةةوزنتس  Kuznetsأ الع ةةالم المتقةةدم من ةةذ الع ةةام  1850ق ةةد حق ةةا زي ةةادة ف ةةى
متوسط دخا الفرد بمعدا  %2سنويا  ,وفى عام  1976كةا االنتةاج الصةناعى العةالمى يمثةا حةوالى %37
م اجمةالى اإلنتةاج العةالمى ,فةى اشةارة الةى أ القطةاع الصةناعى هةو القا ةد ومثلةت الصةادرات  % 16مة

االنتةةاج العةةا لمةةى منةةت .هةةذا بةةالر م م ة

توقةةف التجةةارة العالميةةة وتعثرهةةا فةةى فت ةرة مةةا بةةي الح ةربي الكةةونيتي

 1945-1914فقةد قفةزت الةى مسةتويات يةر مسةبوقة بعةد ذلة  ,فمنةذ العةام  1975 -1950زادت التجةارة

الدوليةةة بمعةةدا أعلةةى مة  %7.3بةةالر م مة

زيةةادة معةةدالت السةةكا الةةى حةوالى  %2سةةنويا فةةى فتةرة مةةا بعةةد

الحرب العالمية الثانية  ,وبل متوسط الدخا الفردى علةى المسةتوى العةالمى  %3.1سةنويا خةاا تلة الفتةر ,
اتجهت فيها السياسات التجاريةة تجةا حريةة التجةارة وانتقةاا ر س اهمةواا مة م اركةز الةتحكم فةى فتةرة مةا قبةا

الحةةرب اهولةةى والتةةى مثلتهةةا المملكةةة المتحةةدة التةةى كانةةت تسةةيطر فيهةةا علةةى  %80م ة مسةةاحة العةةالم الةةى
جانةةب تسةةعة أو عش ةرة قةةوى اخةةرى لجانبهةةا الةةى المركةةز اهخةةر اهكبةةر قةةو الواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة  ,وبمةةا
اتبعتةت مة سياسةات تجاريةة عمةد الةى نظةام الحما يةة فةى فتةرة مةا بعةد الحةرب العالميةة الثانيةة وانشةاء الجةةات

وظلةةت كةةذل حتةةى وقتنةةا الحاضةةر فةةى سةةيادتها االقتصةةادية العالميةةة.وبةةالنظر الةةى ايإلقتصةةاديي الةةذي اعتمةةدوا

على المنهج التةاريخى فةى تحليةا النشةاط اإلقتصةادى  ,فقةد وجةدوا أ اهفكةار التةى تصةدر عة العةالم المتقةدم
ترى أنت م الضرورى بقاء المسافة بي الدوا النامية والمتقدمةة قا مةة علةى حالهةا  ,وأ تبقةى الةدوا الناميةة

تنتج السلع اهولية والمواد الخام والسةلع الزراعيةة  ,حتةى تبقةى العاقةة يةر متوازنةة وفةى يةر مصةلحة الةدوا

النامية( العدا 1987,بتصرف ص.)4- 3

وحي ةةث رات بع ةةق الد ارس ةةات أ تح ةةرر الص ةةادرات يحف ةةز النم ةةو وتعظ ةةم مة ة الن ةةاتج المحل ةةى  ,وتح ةةدثت عة ة

العاقةةات بةةي درجةةة االنفتةةاح ودرجةةة النموبشةةكا ايجةةابى ,كانةةت هنةةا د ارسةةات أخةةرى تةةرى تعزيةةز الصةةادرات
كجزء م السيا سة التجارية يجب أ ينظر اليت كوسيلة ولةيس هةدف  ,بمعنةى وسةيلة لتمويةا الةوردات .وفةى
ذات الوقةت توصةلت د ارسةة للباحةث ميكةا يلى عةام  1977علةى عينةة مة

 91دولةة ناميةة  ,أظهةرت فيهةا

النتا ج الى وجود عاقة طردية بي معدا النمو الفردى للدخا ومعدا الصادرات (مختار  , 2010 ,ص ) 66
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وكذل دراسة أخرى م قبا العالم االقتصادى ) (Fisher2003وم قبةا منظمةة التعةاو االوربةى والمكتةب
الوطنى للبحوث فى أمريكا و يرها وكانةت قةد توصةلت لوجةود نمةو اقتصةادى يصةا الةى  %2اال انةت أعتبةر

اهمةةر يرمحسةةوم معتب ة ار سياسةةة تشةةجيع الصةةادرات او االنفتةةاح االقتصةةادى ليسةةت هةةى أفضةةا ادا سياسةةية
اقتصادية ,با هنا سياسات اقتصادية أخرى ال ينب ى أ نف ا عنها وا كا سياسة تعزيز الصادرات هى
جةوهر أساسةى للنمةو كونهةا تقةوم بةدمج الةدوا فةى االقتصةاد الةدولى وتجلعةت يسةتفيد مة م ازيةا السةوا الخةةارجى

وانتقاا ر س االمواا (.الكواز ,2008 ,العدد ,73المجلد )7

ويميل الباحث الى التأكيد على أ فرضةية النمةو اإلقتصةادى المة دى الةى زيةادة الصةادرات هةى فرضةية قا مةة
بي كثير م اإلقتصاديات  ,وذل أنت فى حاا عةدم وجةود نمةو اقتصةادى فةأ الحةديث عة زيةادة الصةادرات

يبقى سرابا  ,ويضيف الباحث ومع ذل فالعاقة السببية قا مة فى كا الفرضيتي .

 – 2النظرية الحديثة للعالقة بين النمو والتجارة الخارجية

تشةةكلت هةةذ النظةرة الةةى العاقةةة بةةي النمةةو االقتصةةادى والتجةةارة الخارجيةةة مةةع نهايةةة سةةبيعات القةةر الماضةةى

لةةدى العديةةد م ة االقتصةةاديي امثةةاا كروكمةةا  ,ودكسةةت ونورمةةا  ,والنكسةةتر وهلبمةةا  ,حيةةث اختلفةةت ع ة

النظري ةةة التقليدي ةةة ف ةةى افت ارض ةةاتها الت ةةى تبن ةةت المنافس ةةة ي ةةر التام ةةة ( االحتك ةةار ,احتك ةةار القل ةةة  ,المنافس ةةة

االحتكاريةةة ) والةةى امكانيةةة انتقةةاا عناصةةر االنتةةاج وت ازيةةد ال لةةة مةةع الحجةةم ( زيةةادة النةةاتج بةةأكبر م ة الت يةةر

التناسةةبى للمةةدخات ) والةةى امكانيةةة النقةةا التقنةةى  ,والةةى عةةدم تجةةانس المنتجةةات والتةةى اعتبةةرت أهةةم فةةروق
النظريةةة الحديثةةة  ,حيةةث تضةةمنت سةةلع متباينةةة بةةدا مفهةةوم السةةلع المتجانسةةة بالنظريةةة التقليديةةة  ,و سةةمحت
بوجود تدخات للدولة للتاثير على الميزات النسبية فيها(مختار, 2010,مرجع سابا ) .

واستنتجت هذ النظرية أ التجارة انتاج متسةارع لزيةادة العوا ةد أثنةاء اإلنتةاج  ,وليسةت نتيجةة الم ازيةا النسةبية ,
كما رات أ التخصص يعود الةى توليفةة مة العوامةا التاريخيةة والمصةادفات والسياسةات الحكوميةة ولةيس فقةط

الى طبيعة الموارد الطبيعية  ,واختلفةت مةع النظريةة التقليديةة الحديثةة فةى اعتبةار أ حريةة التجةارة سةوف تقةود
بشةةكا حتم ةي للنمةةو  ,هعتقادهةةا أ تنةةامى الصةةناعات الموجهةةت للصةةادرات هةةى م ة تعظةةم م ة فةةرص العمةةا
وبالتالى تعظم اهجور والذى ينعكس على نمو النةاتج ضةم متطابقةة النةاتج حسةب الةدخوا ( .مختةار2010,

,مرجع سابا )

وفى هذا السياا قد بدى ظاه ار ظاهرة التوسع الكبير فى اهسواا التصديرية للدوا المتقدمة التةى عملةت علةى
تعزيز الطلب المحلى المتنامى  ,ساعدها على ذل اإلستقرار النسبى السياسى  ,وتراكم راس الماا  ,أسفرت
عنت زيادة واسعة فى اإلنتاج  ,فيما بقيت الدوا النامية تواجت الصعوبات و العقبةات فةى التعةاطى مةع النمةو
اإلقتصةةادى ومحركهةةا م ة التجةةارة الدوليةةة وبمةةا تلجةةأ اليةةة الةةدوا المتقدمةةة م ة فةةرق القيةةود الجمركيةةة و يةةر

الجمركية على السلع القادمة م الدوا الناميةة  ,باسةتثناء بعةق الةدوا الناميةة يةر البتروليةة  ,بةا تةدهورت

أكثةةر  ,وظلةةت سةةلع الةةدوا المتقدمةةة التةةى اسةةتفادت م ة االبتكةةار والتطةةور التكنولةةوجى هةةى المنافسةةة باسةةتثناء
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بعق السلع التنافسية التى تصدر ع الدوا النامية مثا المنسوجات والمابس واالحذية وبعق المصنوعات
الخفيفة  (.تودارو ,2006,ص , )187وبالمجما العاقة المتبادلة بي التجارة الخارجية والنمو االقتصادى ليست

على اتفاا  ,فهنا م يرى أ التجارة الخارجية وتحررها تعزز م معدا النمو وآخرو يةرو عكةس ذلة .
وهنا م يرى االولوية يجب ا تكو لتعزيز النمو وم ثم تعزيز الصادرات وتقليا الواردات وآخرو يةرو

المطلةةوب اوال تشةةجيع الصةةادرات والةةذى سةةوف يتبعةةت بشةةكا تلقةةا ى تحسة فةةى النمةةو االقتصةةادى  ,متجهةةي

الةةى ضةةرورة التركيةةز فةةى جانةةب ال ةواردات وزيةةادة القةةدرة علةةى اسةةتيراد االفكةةار والسةةلع االسةةتثمارية والوسةةيطة ,
وحت ةةى يتحق ةةا ذلة ة ال ب ةةد مة ة خل ةةا ب ي ةةة وم سس ةةات ومش ةةاركة اجتماعي ةةة وقانوني ةةة مناس ةةبة لتحقي ةةا اس ةةتقرار

اقتصادى يفضى لحدوث النمو .

ويضيف الباحث أنةت بةر م مةا تطرحةت النظريةة الحديثةة فةى العاقةة بةي النمةو والتجةارة الخارجيةة مة معطيةات
جديةةدة علةةى أ اهسةواا السةةا دة هةةى احتكةةار القلةةة والمنافسةةة اإلحتكاريةةة واإلحتكةةار  ,اال أ مدرسةةة شةةيكا و
و ار دها فريدما وبشكا عام كافة التيةارات النيوليبراليةة ر ةم تفةاوت اهراء تركةز علةى مكافحةة التضةخم ب ةرق

زيادة الصادرات  ,اال أنها ت فا أ البلدا النامية البا ما تستورد مدخات اإلنتاج م اهسةواا اعةا  ,وأ

سلعها ال تتميز دا مةا بميةزة تنافسةية  ,كمةا أ اهزمةات اإلقتصةادية ومنهةا الماليةة – العالميةة لةم تعةد محصةورة
فى بلد معي با أضحت أثارها تمتد الى المعمورة .

 -3مضاعف التجارة الخارجية -:

م المفاهيم التى ارتبط بحساب التجارة هودراسة العاقة بي مستوى الدخا القةومى ومية از المةدفوعات والةذى

يعرف بمضاعف التجةارة الخارجيةة  ,ففةى ظةا اقتصةاد مفتةوح تعتبةر الصةادرات مثةا االسةتها المحلةى حقة

لاقتصاد القومى ,ويترتب عليت زيةادة فةى القةوة الشة ار ية  ,وتعتبةر الةواردات تسةربا مثةا االدخةار  ,النةت يترتةب
عليت عدم توجت جزء م الدخا القومى لانفاا  ,وبالتالى الواردات تعتبر انفاقا لك ال تكو محليا با علةى

السةةلع والخةةدمات االجنبيةةة وبالتةةالى الفا ةةدة تكةةو الةةى خةةارج االقتصةةاد القةةومى .و تةةدا مفةةاهيم الةةدخا القةةومى
بان ةةت يتح ةةدد مة ة مجم ةةوع المب ةةال المنفق ةةة عل ةةى الن ةةاتج الق ةةومى ( االس ةةتها ,االس ةةتثمار,االنف ةةاا الحك ةةومى ,

وصافى التعامات مع العالم الخارجى )

Y=C+I+G+E-Mومنها نحصا على المتطابقة
Y=1/I-C+M

وتشير هذ المتطابقة الى مستو ى الدخا التوازنى الذى يتأثر طرديا بجميع المت يرات الحاصلة فى مستوى
االستها التلقا ى  C0واالستثمار كمت ير خارجى يعادا , I0وكما يتأثر سلبا فى مستوى الورادات المستقلة

 , M0وتدا المتطابقة أيضا على أ الت ير فى مستوى الدخا ال يكو بنفس حجم ت يرات العواما المذكورة
هذ وانما يكو محددا بالنسبة الى مضاعف التجارة  (Y=1/I-C-Mجامعة القدس المفتوحة ,2010 ,ص ) 200

.
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 - 4قياس النمو االقتصادى :
يمك االستدالا على النمو االقتصادى  ,بتحديد معدالت نمو الناتج القومى االجمالى الحقيقى أو م خاا
معدالت نمو متوسط الدخا الفردى الحقيقى  ,وهنا م شرات تقيس النمو االقتصادى منها -:
 المعدالت النقدية للنمو :

ويقصةةد بهةةا التقةةديرات النقديةةة لحجةةم االقتصةةاد القةةومى بمعنةةى تحويةةا المنتجةةات العينيةةة الةةى مةةا يعادلهةةا م ة
العمةةات المحليةةة  ,وبةةالر م م ة وجةةود بعةةق التقةةديرات ال ي ةر دقيقةةة بهةةذا الم شةةر اال أنةةت يعتبةةر م ة افضةةا
واسها االساليب المتاحة والتى تنقسم الى :

 معةةدالت النمةةو باالسةةعار الجاريةةة  ,ويقةةاس م ة خةةاا هةةذا الم شةةر معةةدا نمةةو النةةاتج القةةومى االجمةةالى
بالعملة المحلية .

 معدالت النمو باالسعار الثابتة  ,وهذا الم شر يتم تقدير باالسعار القياسية بعد ازالة أثر التضخم .
 معدالت النمو الدولية  ,ويشير الى استخدام العملة االجنبية لتقدير معدا النمو .

 المعدالت العينية للنمو

ويرتبط هذا المعدا بالنمو السكانى و معدا نمو متوسط نصيب الفرد .
 مقارنة القوة الشرائية

ويقةةوم علةةى قيةةاس هةةذا المعةةدا هي ةةات ومنظمةةات دوليةةة  ,وتقةةيم م ة خالهةةا الةةدوا الةةى متقدمةةة ومتخلفةةة م ة
ر ية للدوا والمجتمعات (.مختار , 2010 ,ص .) 47 -44
خاا قياس القوة الش ا

 - 5أثر التجارة الخارجية على الدخل القومى -:

يقدم الدخا القومى لنا مقياسا كميا هثر الت يرات التى تحدث فى مكوناتت  ,واهكثر تحديدا م هذ المكونات
الصةادرات والةورادات فةةى االقتصةاد المفتةةوح  ,مة خةةاا العاقةات االقتصةادية مةةع الةدوا االخةةرى مة تصةةدير
واسةتيراد سةةلع وخةةدمات .وهةةو بةةذل م شةر يعكةةس حجةةم النشةةاط االقتصةةادى  ,وبهةذا المعنةةى يمكة النظةةر الةةى
كمية ما ينفقت االجانب فى سبيا الحصوا على السلع والخدمات  Exportوما ينفقةت أفةراد المجتمةع فةى سةبيا

الحصةةوا علةةى السةةلع والخةةدمات اهخةةرى الةواردة مة الةةدوا االخةةرى

 , importحيةةث تة دى الصةةادرات الةةى

احةةداث تةةأثير ايجابيةةا فةةى الةةدخا القةةومى  ,فةةى حةةي يكةةو تةةأثير الةةورادات ذات تةةأثير عكسةةى  .وعلةةى هةةذا
االسةةاس فالةةدخا القةةومى يسةةاوى الطلةةب الكلةةى بمعنةةى مةةا ينفةةا علةةى النةةاتج القةةومى خةةاا مةةدة محةةددة م ة

اسةتها اهفةراد ومةةا ينفقةت رجةةاا االعمةةاا علةةى تكةوي اهصةةوا الرسةةمالية وعلةى االنفةةاا الحكةةومى باإلضةةافة

الى صافى التعاما مع العالم الخارجى ( الصادرات – الواردات ) .

وبالتالى يمك النظر الى الدخا القومى على أنت يساوى مجموع ما ينفا على شراء السلع والخدمات المنتجة

داخا االقتصاد القومى ,والذى يتطابا مع مفهوم الناتج القومى  National Productionمهما كا مصدر
44

اإلنف ةةاا سة ةواء ك ةةا

محلي ةةا أو خارجي ةةا  ,ل ةةذا نج ةةد أ ال ةةدخا الق ةةومى يرتف ةةع بزي ةةادة الص ةةادرات  ,وي ةةنخفق

بانخفاضها (.جامعة القدس المفتوحة  ,مبادا االقتصاد , 2010,2ص .)187 -181

فعندما تزيد الصادرات على الواردات بمعنى الطلب الكلى يكو اكبةر مة النةاتج الكلةى ,سةوف يةدفع ذلة الةى

تعديا فى خطط اإلنتاج وبالتالى يكو هنا فرص لزيادة اهنتاج الكلى ( عنصر حق ) فيزيد مستوى الدخا

 ,وبالعكس اذا زادت الواردات ع الصادرات يكةو هنةا انفةاا قةومى اكبةر فةى اتجةا شةراء السةلع والخةدمات

المستوردة ( عنصر تسرب ) ينعكس فى ضةعف فةى االنتةاج القةومى وارتفةاع مخةزو لةدى قطةاع االنتةاج ممةا
يخفق االنتاج وبالتالى ي دى الى انخفاق الدخا القومى .

ثانيا  :العوامل المؤثرة فى النمواالقتصادى

سبا وا تم التعرق للهدف م النمو االقتصادى فى ضما زيادة متوسةط نصةيب الفةرد فةى حجةم اهنتةاج علةى
مةةر الةةزم  ,زيةةادة فةةى حجةةم السةةلع والخةةدمات الحقيقيةةة علةةى اعتبةةار أ النمةةو مقيةةاس لمةةدى التقةةدم اإلقتصةةادى
ولمسةةتوى المعيشةةة للمةواطنيي  ,وهةةذا ال يتحقةةا اال بتةةوفر مقومةةات كالتكنولوجيةةا وزيةةادة تةراكم راس المةةاا والعمةةا
الدا م لزيادة الموارد المتاحةة كمةا وتحسةنها نوعةا وقةد اعتبةر أ زيةادة هةذا المعةدا بنحةو  % 3سةنويا  ,فهةذا يعنةى

أنت يمك مضاعفة نمو مستويات المعيشة كا 24سنة  ,ومتأثرابالعواما التالية ( ابراهيم  , 2006 ,ص :) 527

 نسبة راس المال الى العمل  :فكلما زاد تراكم راس الماا  ,زادت معةت فةرص االسةتثمارللموارد المسةت لة و اعتبةر
هذا مصد ار أساسيا للنمو االقتصادى  ,النت ي دى الى زيادة الطاقة اإلنتاجية بشكا مفيد  ,فاستخدام االالت يزيةد
مة حجةةم اإلنتةةاج فيمةةا لةةو بقةةى االنتةةاج مقتصة ار علةةى االيةةدى العاملةةة بةةدو تةةدخا االالت  ,وبالتةةالى يرتفةةع ويزيةةد

النمو االقتصادى حاا زيادة نصيب كا عاما بفعا تراكم راس الماا  ,والنتيجة هى تحسي العما كما ونوعا .

 اإلخت ةراع واالبتكةةار  :ا اكتسةةاب المعرفةةة يشةةكا عةةاما فةةاعا فةةى مسةةاهمة حةةدوث نقلةةة نوعيةةة فةةى االكتشةةافات
واالخت ارعةةات  ,ممةةا ية دى أيضةةا الةةى حةةدوث النمةةو االقتصةةادى  ,مة خةةاا اسةةتخدام الفة التكلنةةوجى فةةى عمليةةة
االنتاج التى تحا مكا المك واالالت الهالكة ,وهذا الت ير لصةالح اسةتخدام االالت الحديثةة مكةا الهالكةة سةبب

مباشر لزيادة النمو االقتصادى .

 نوعيةةةة راس المةةةال البشةةةرى  :يهةةتم االقتصةةاديي حاليةةا بةةالموراد البش ةرية  ,وب ةراس المةةاا البشةةرى  ,الةةذى يعتبةةر
االنطاقة بجانب االستثمار فى رأس الماا المادى  ,فبدو راس الماا البشرى المدرب والماهر  ,ل يكو هنةا
دو ار فاعا لراس الماا لتحفيز وزيادة النمو االقتصادى .

 كميةةةة خةةةدمات العمةةةل المتاحةةةة :تحدي ةةد حج ةةم العمال ةةة مة ة خ ةةاا التركيب ةةة الس ةةكانية للمجتم ةةع ل ةةت عاق ةةة ب ةةالنمو
االقتصادى  ,فكا مولود يولةد جديةد يكةو عةبء علةى االسةتها وبالتةالى علةى متوسةط نصةيب الفةرد مة السةلع
والخةةدمات  ,وطالمةةا كانةةت نسةةبة النمةةو للسةةكا ايجابيةةة ومتعلقةةة بالخفةةة السةةكانية لةةن يكةةون هنةةاك ع ة ء علةةى
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نصي الفرد  ,وبالعكس اذا زاد النمو السكانى بكثافة فان هذا الزيادة سوف تضر وتصبح ع ء على متوسةط
نصي الفرد وتصبح زيادة سكانية غير مرغو

فيها ( ابراهيم . 2006 ,ص .)351

ويضةةيف الباحةةث ضةةرورة أ تتناسةةب نسةةبة راس المةةاا وقةةو العمةةا واإلبتكةةارات وخةةدمات العمةةا فةةى توليفةةة م ة
شأنها أ ت دى ليس وحسب لاستخدام اهمثا للموارد بشقيها البشرى واإلقتصادى  ,با أ تسةمو باإلنسةا ومة
أجا اإلنسا باتجا توزيع الدخا توزيعا عادال ي دى الى مكافحة الفقر والبطالة وتضييا الهوة بي مالكى وسا ا

اإلنتاج وم يبيعو قو عملهم فى مقابا أجر أو مكافا .

ثالثا  :الفر بين النمو و التنمية االقتصادية والعالقة بينهما :
أحةد أبعةاد التفرقةة بةي النمةو والتنميةة االقتصةادية هةو تقسةيم العةالم الةى دوا متقدمةة ودوا ناميةة التةى تة ثر فةةى

ارتفةةاع أو انخفةةاق م شةةر الةةدخا القةةومى  ,حيةةث أوضةةحت بعةةق الد ارسةةات التةةى تناولةةت هةةذا الموضةةوع أ مةةا
نسبتت  %25م سكا دوا العالم المتقدم يحصلو على  %75م الدخا العالمى  ,وأ ثاثة أرباع العالم م

السكا ال يحصلو اال على % 25فقط م هذا الدخا ,ممةا يشةير الةى وجةود فجةوة كبيةرة بةي تلة الةدوا  ,كمةا

أ هنةةا مة يةةرى فةةى النمةةو والتنميةةة مفهومةةا متطابقةةا يشةةي ار الةةى الت ييةةر لألحسة ,يةةرى الةةبعق اهخةةر مة

علماء االقتصاد أ النمو يشير الى حالة الدوا المتقدمة والتنمية الى الدوا النامية وأ النمو االقتصادى الم شر
اهساسةةى الةةذى يمك ة أ يكشةةف بسةةهولة ع ة مةةا اذا كانةةت الفجةةوة بةةي الةةدوا المتقدمةةة والةةدوا الناميةةة كبي ةرة أم

ضيقة.

 فمفهةةوم النمةةو االقتصةةادى  : Economic growthيشةةيرمفهوم النمواإلقتصةةادى لتحقيةةا الزيةةادة فةةىالدخا القومى أو الناتج الحقيقى عبر الزم (عبةد المطلةب , 2006,ص  .) 466ويميةا بعةق االقتصةاديي

لحسةةاب الةةدخا الفةةردى الحقيقةةى بقسةةمة الةةدخا القةةومى الحقيقةةى علةةى عةةدد السةةكا للتعةةرف علةةى الزيةةادة
للنمو اإلقتصادى ,اال أ هذا المقياس ال ياخذ فى اإلعتبارالتفةاوت فةى توزيةع الةدخا القةومى بةي طبقةات

المجتمةةع ,وحقيقةةة االمةةر أنةةت ال يعكةةس الرفاهيةةة االقتصةةادية أيضةةا ,فهةةو ال يعكةةس الفةةروا فةةى نسةةبة مةةا
تخصصةةت الةةدوا المختلفةةة لإلنفةةاا الحكةةومى والعسةةكرى ,واهم ة الةةداخلى ,وهنةةا أيضةةا دوا يكةةو فيهةةا

الدخا الفردى أعلى م مثلت فى دولة أخرى  ,ير أننا ال يمك أ ندعى أ تل الدولة أكثر تقدما م

الةةدوا الثانيةةة مثةةاا ذلة دولةةة الكويةةت والواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة ومةةع ذل ة كلةةت ,فهةةو ال ي ةزاا االكثةةر
شيوعا  ,و بعق االقتصاديي يضيفو بعق المقاييس اهخةرى مثةا اسةتها الفةرد مة الطعةام ونوعةت
وكةةذل م ة اسةةتهاكت للطاقةةة الكهربا يةةة ,نسةةبة اهميةةة  ,نصةةيب الفةةرد م ة الصةةادرات وال ةواردات ,ليكةةو

أكثر داللة على الرفاهية االقتصادية لدى الدوا (العدا , 1987 ,ص .) 65

 أما مفهوم التنمية  :فيشير للت يرات الجذرية فى هيكا االقتصاد القومى التى ت دى الى زيةادة ملحوظةةفى الدخا القومى  ,بحيث تمكنها م قيامها بحا االشكاالت التى يترتب عليها ارتفاع مستوى االفراد ,
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وهى بهذا المعنى تهتم باالستراتيجيات المتعلقةة بت ييةر هيكةا االقتصةاد ,و بالعوامةا المة ثرة علةى معةدا
النمةةو القةةومى ,اضةةافة الةةى مةةا يصةةاحب عمليةةة التنميةةة اإلقتصةةادية م ة وجةةود تنميةةة اجتماعيةةة وثقافيةةة
وحضارية وسياسية بخط متةوازى ,تجعةا مة االفةراد يستشةعرو المسة ولية الجماعيةة تجةا المشةاكا التةى

تعترضهم  .وهذا ما دعا العديد م المفكري إلتباع نظرية النمةو المتةواز أمثةاا  , R.Nurkseالعةالم
االقتصةةادى نيركسةةيت الةةذى دعةةا الةةى ضةةرورة ت ةوافر اسةةتثمارات القامةةة تنويةةع افقةةى لانشةةطة الصةةناعية
ذات حجوم االنتاج الكبيرة والتى تعما على توسةيع نطةاا السةوا المحلةى ومة ثةم االسةتفادة مة وفةورات

الحجةةم الداخليةةة والخارجيةةة ه كةةا صةةناعة تخلةةا سةةوقا للصةةناعات االخةةرى (العةةدا,1987,ص.) 108

وهنا م يجعا لتعريف التنميةة أيضةا جةدال حينمةا ينصةرف تعريفهةا الةى زيةادة الطاقةة االنتاجيةة  ,وهةى
بهةةذا المعنةةى تسةةتهدف المجتمعةةات المتقدمةةة والمتخلفةةة علةةى حةةد س ةواء  ,علةةى اعتبةةار ا زيةةادة الطاقةةة
االنتاجية هى جوهرعملية التنمية التى تعتمد على االستثمار المنتج فى تنمية االمكانيات المادية والبشرية

 ,هنتاج الدخا الحقيقى فى المجتمةع  ,آل قيةاس التنميةة تعتمةد أساسةا علةى المعةدا الصةافى لاسةتثمار
المنتج ال على معدا زيادة الدخا القومى .وذل لما قد يحملت هذا االخيةر مة فةوراا عة اخةتاف نسةبة

راس المةةاا الةةى النةةاتج  ,او م ة بلةةد هخةةر  ,فالمشةةروعات اإلنما يةةة قةةد تمتةةد الةةى فتةةر طويلةةة  ,وبالتةةالى
تحتةةاج الةةى فت ةرة زمنيةةة أطةةوا حتةةى تتضةةح نتا جهةةا .وهةةذا القيةةاس يتطلةةب احصةةاءات قةةد التتةةوفر بالةةدوا

الناميةةة تحديةةدا  ,لةةذا يبقةةى قيةةاس التنميةةة فةةى مةةا يتحقةةا م ة الةةدخا القةةومى الحقيقةةى وينسةةب الةةى صةةافى
النةةاتج القةةومى م ة السةةلع والخةةدمات النها يةةة مقومةةة بقيمتهةةا الحقيقيةةة ال بقيمتهةةا النقديةةة  ,نظ ة ار السةةتبعاد

تقلبات االسعار وموجات االنتعاش الوقتية التى تحدث عبر الدورات االقتصادية  (.القاضى,1982,ص)83

وهك ةةذا فالتنمي ةةة ف ةةى البل ةةدا النامي ةةة تحقة ةا ق ةةدر مة ة التة ةواز ب ةةي الز ارع ةةة والص ةةناعة والبني ةةا اهساس ةةى
للمجتمةةع مة خةةاا التخطةةيط الةةذى يعتبةةر أساسةةا للتنميةةة اإلقتصةةادية .وبالمجمةةا فالتنميةةة متعةةددة اهبعةةاد
وتشةةتما علةةى اعةةادة التنظةةيم واعةةادة التوجيةةت لإلقتصةةاد الةةداخلى والنظةةام اإلجتمةةاعى  ,والةةى التحس ة فةةى

الةةدخوا والنةةاتج وتش ةةما علةةى الت يية ةرات الجذريةةة فةةى الهياك ةةا الم سسةةية اإلجتماعي ةةة واإلداريةةة وبالمث ةةا
احةةداث تحس ة فةةى اتجاهةةات النةةاس وفةةى ا لةةب الحةةاالت تمتةةد لتشةةما المعتقةةدات والعةةادات  ,وهةةى بهةةذا
المعنى تستلزم تطوير النظام اإلقتصادى واإلجتماعى الدولى  (.تيودارو ,2006 ,ص.) 122-121

 وتاريخيةا أعتبةر التنظيةر للتنميةة مة عةام  1950وحتةى أواخةر عةام  1960كسلسةلة مة م ارحةا النمةواإلقتصةةادى المتتابعةةة التةةى يجةةب أ تمةةر م ة خالهةةا كةةا الةةدوا  ,فقةةد كانةةت النظريةةة اإلقتصةةادية فةةى
التنمية ترى اهصا هو الكمية والمزج بي اإلدخار واإلستثمار والمساعدات اهجنبيةة حيةث تمثةا ضةرورة

كبيةر تسةةتطيع مة خالهةا دوا العةةالم وخاصةةة الةةدوا الناميةة منهةةا أ تسةةير نحةو الطريةةا الطويةةا للنمةةو
اإلقتصةةادى الةةذى اتبعتةةت الةةدوا المتقدمةةة وبالتةةالى ووفقةةا لألحةةداث التاريخيةةة فةةا التنميةةة أصةةبحت مرادفةةا
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للنمةةو اإلقتصةةادى الكلةةى الس ةريع  ,ونظ ة ار الةةى أ مفهةةوم التنميةةة يةةدخا ف ةى اإلقتصةةاد التقةةديرى  ,الةةذى
تتةةداخا فيةةت اهحكةةام والقةةيم الشخصةةية والذاتيةةة ,فهةةى أصةةبحت تشةةما فةةى مضةةمونها النمةةو  ,لةةذل عرفهةةا
الةةبعق بأنهةةا الجهةةود اإلداريةةة الواعيةةة والعقانيةةة التةةى يبةةذلها المجتمةةع لتحقيةةا زيةةادة مسةةتمرة فةةى متوسةةط

دخة ةةا الفة ةةرد ورفاهيتة ةةت  ,المصة ةةاحبة والناتجة ةةة ع ة ة تق ة ةدم أسة ةةاليب اإلنتة ةةاج المسة ةةتخدمة  ,والقضة ةةاء علة ةةى
اإلختاالت الهيكلية  ,التى تعانى منها الدوا المتخلفة  ,خاا فترة زمنية معينة .

ومما سب يمكننا تلخيص أهم االختالفات فيما يلى :

 النمو زيادة عفوية فى الناتج القومى أو فى نصيب الفرد منت  ,تحدث خاا التطور اإلقتصادى  ,دو تدخا مالدولةةة  ,بينمةةا التنميةةة زيةةادة بةةارادة متعمةةدة فةةى النةةاتج وبتةةدخا مة الدولةةة مة خةةاا الخطةةط والبةرامج اإلسةةتثمارية
المدبرة والمقصودة .

 النمو ال ي دى الةى احةداث تبةدالت سةريعة وجذريةة فةى هيكةا اإلقتصةاد القةومى  ,بينمةا تة دى التنميةة اإلقتصةاديةواإلجتماعية الى هدم الهياكا القا مة  ,التى تعوا عملية التنمية  ,واعادة بنا ها بصورة واعية .

 تت ي ةةر مع ةةدالت النم ةةو وتختل ةةف وفق ةةا للش ةةروط والظ ةةروف اإلقتص ةةادية واإلجتماعي ةةة المحيط ةةة  ,و الب ةةا م ةةا تك ةةومنخفضة نسبيا فى المدة الطويلة  ,بينمةا تحقةا التنميةة اإلقتصةادية معةدالت مخططةة ومسةتقرة  ,و البةا مةا تكةو
مرتفعة نسبيا (جامعة القدس المفتوحة .)342,2001,

 وبالمجمةةا التنميةةة تحتةةاج الةةى تطةةوير هيكةةا وبنيةةا االقتصةةاد القةةومى ,بمعنةةى احةةداث ت ييةةر وصةةفى  ,يتمثةةا فةةىزيةةادة متوسةةط دخةةا الفةةرد ولةةيس فقةةط زيةةادة فةةى الةةدخا القةةومى مةةع اعتبةةار هةةذ الزيةةادة تكةةو زيةةادة حقيقيةةة بمعنةةى
زيةةادة نصةةيب الفةةرد م ة السةةلع والخةةدمات  ,وا تكةةو مسةةتمرة عبةةر الةةزم  ,وعلةةى ا يسةةتفيد منهةةا البيةةة أف ةراد

المجتم ةةع ,أى اال تك ةةو لف ةةة دو أخ ةةرى ,وتش ةةما مج ةةاالت كبية ةرة مة ة القطاع ةةات وبخ ةةط متة ةوازى مة ة التع ةةاو

والتنسةةيا بةةي الن ةواحى المعنويةةة االخةةرى فةةى المجتمةةع م ة ثقافةةة وتحمةةا مس ة ولية تحقيةةا الرفاهي ةة ل البيةةة اف ةراد

المجتمع ( لطفى , 1987 ,بتصرف ص .) 266 -260 ,
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المبحث الرابع  :السياسات التجارية بين الحرية والتقييد :
لمحة تاريخة
اختلفت وجهات النظةر لةدور الدولةة فةى النشةاط اإلقتصةادى حسةب الظةروف التةى مةرت بهةا  ,ومةا يصةلح
ل ةةزم ق ةةد ال يص ةةلح ل ةةزم أخ ةةر وبه ةةذا الج ةةدا الفك ةةرى ل ةةدور الدول ةةة عل ةةى المس ةةتوى المحل ةةى وال ةةدولى ف ةةى عاقته ةةا
باإلقتصةاد حةةدث اإلخةةتاف  ,وتةةوزع دور الدولةةة تاريخيةةا بةةي الةدور الةةذى تتةةدخا بكةةا تفاصةةيا الحيةةا اإلقتصةةادية
وبةةي دورهةةا فةةى اإلقتصةةار علةةى بعةةق الوظةةا ف تحقيقةةا للنظةةام واإلسةةتقرار .ولعةةا م ة أهةةم أشةةكاا تةةدخا الدولةةة
بالحيةةا اإلقتصةةادية هةةو وضةةع الق ةواني لمباش ةرة النشةةاط اإلقتصةةادى فهةةى خدمةةة أساسةةية هى مجتمةةع ال هةةذ

الخدمة يستحيا تقديمها م خاا السوا  ,وبالتالى اإلطار القانونى هو حماية لألفراد وحقوقهم وهذا الدور تت ازيةد
أهميتةةت مة خةةاا واقةةع تعقيةةدات النشةةاط اإلقتصةةادى  .وعليةةت تعتبةةر الدولةةة منظمةةة ومرتبةةة لهةةذا النشةةاط لضةةما

السةةامة الفنيةةة لانتةةاج وحمايةةة الب يةةة وحقةةوا ومصةةالح المنتفعةةي وتةةوفير البيانةةات والمعلومةةات السةةليمة ع ة هةةذا

النشةةاط  ,ور ةةم أهميةةة هةةذا المةةنظم القةةانونى للنشةةاط اإلقتصةةادى  ,تةةوفر النظةةام القضةةا ى أيضةةا لحمايةةة التعاقةةدات
ر ب واالعبةةاء العامةةة (
واحترامهةا  ,فةةا هةذا يجعلهةةا تحتةةاج الةى مةوارد ماليةةة للقيةام بواجبهةةا مة خةةاا فةةرق الضة ا

البةةباوى  ,1997,ص  24وص.) 25وتاريخيةةا و منةةذ العصةةور الوسةةطى القديمةةة لةةم تك ة تتةةدخا الدولةةة فةةى التجةةارة
الدولية أو تفةرق قيةودا عليهةا  ,وتميةزت التعريفةة الجمركيةة التةى كانةت تفةرق حتةى القةر السةابع عشةر بطابعهةا
المالى ولم يك هنا اهتمام يذكر بآثارها الحما ية .

وتعتبةر الفتةر مة

 1840الةى  1872فتةرة رواج وتةدعيم لمةةذهب الحريةة اإلقتصةةادية والتةى أيةةدت مبةدأ الحريةةة

بالتب ةةادا التج ةةارى سة ةواء داخ ةةا أو خ ةةارج ح ةةدود البل ةةد  ,متبن ةةي أفك ةةار ادم س ةةميث ف ةةى ت ةةر اهفة ةراد ب ةةادارة النش ةةاط

اإلقتصادى (عوق اهلل , 2005,ص . ) 276وجدير بالقوا كا إلل اء قواني ال اا فى مايو  1846فى بريطانيا
مظه ار إلظهار تبنى حرية التجارة التى كانت فرنسا سباقة لها  ,مما جعا للتبادا التجارى فى ذل الوقت صةب ة

عالميةةة .اسةةت لت فيهةةا الةةدوا الصةةناعية رقبةةة الةةدوا المتخلفةةة انةةذال ممةةا دعةةا الواليةةات المتحةةدة والمانيةةا الةةى اتبةةاع
سياسة الحما ية فى مواجهة الصناعات الفرنسية والبريطانية بداء م عام  1873ولحتى الحرب العالميةة اهولةى
التى كا م أثارها اتباع سيادة مبدأ الحماية بعدما حرمت الدوا اهوربية على نفسها التجارة مع أعدا ها .

ومع مرور الوقت وفيما بي عامى 1923و  1929ونتيجة الرواج اإلقتصادى بدأ الرجوع لعهد الحرية التجارية
والذى أدى لعقد معاهدة لتنمية التجارة الدولية ع طريا التخفيق التدريجى للرسوم الجمركية أتبعت الكساد عام
 1929م ديا الى التراجع ع اإلتفاقية وبلوأل الحماية الى الذرو  .وبانتهاء الحرب العالمية الثانيةة أصةبح الجةو

أكثر مناسبة لتنظيم التبادا الدولى لما ن ار اه بي الدوا الكبرى الم يدة لحرية التجارة وبي الدوا الص يرة التى
تتبنى سياسة الحماية ( عوق اهلل  , 2005 ,ص 278ص.(279
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أوال  :السياسة التجارية : Trade Policy
يعتبر قطاع التجارة الخارجية أحد قطاعات االقتصاد القومى القا م بذاتت اال انت فةى ذات اللحظةة هةو قطةاع يخةدم
باقى القطاعات اهخرى وذل هنت يقوم بتصريف الفا ق ع حاجة السوا المحلى ويعما على فتح أسةواا لهةذا

الفا ق مساهما فى النمو االقتصادى وملبيا لحاجة القطاع المحلى مما يحتاجت م سلع وخدمات .

يحةةدث هةةذا التةةداخا نوعةةا م ة التشةةاب بةةي قطةةاع التجةةارة الخارجيةةة وبةةاقى القطاعةةات باالضةةافة الةةى السياسةةات

االقتصةةادية المتبعةةة ظروفةةا جديةةد تجعلةةت يتةةأثر بمةةا حولةةت مة حيةةث المشةةاكا التةةى قةةد يتةةأثر بهةةا اضةةافة لمشةةاكلت

الخاصةةة النابعةةة م ة تحةةر هةةذا القطةةاع فةةى النشةةاط االقتصةةادى وقيامةةت بتحقيةةا اهدافةةت ومصةةالحت فهةةو متةةأث ار
بالسياسات االقتصادية تابعا لها أو متحما هعبا ها الةى حةد كبيةر  .وفةى سةبيا تحقيةا أهةداف التجةارة الخارجيةة

م ة خةةاا أهةةدافها و أدواتهةةا ووسةةا لها تسةةعى لضةةما المصةةالح اإلقتصةةادية التةةى يمك ة أ تصةةنف الةةى حريةةة
التجارة واهخر تقييد التجةارة  .فالمةدافعو عة حريةة التجةارة هةم أصةحاب نظةرة الم ازيةا النسةبية التةى تةرى بالتجةارة
الحة ةرة مة ة خ ةةاا اس ةةتخدام التخص ةةص تة ة دى لرف ةةع مس ةةتوى المعيش ةةة وتعظ ةةيم الرفاهي ةةة العالمي ةةة ف ةةى ح ةةي ي ةةرى

المعارضةةو أتبةةاع وأنصةةار الحمايةةة الةةى ضةةرورة تقييةةد حركةةة السةةلع والخةةدمات وعناصةةر اإلنتةةاج تقييةةدا معتةةدال أو
متشددا وذل باخضاعها للقيود الجمركية و ير الجمركية المختلفة وال يمنع هةذا التقييةد والتشةديد وجةود اسةتثناءات

معينة مع حرية التجارة مع بلدا أخةرى لتحقيةا المصةلحة  ,بةالر م مة مةدى صةحة هةذ السياسةة مة عةدمها اال
أ هنا استنتاجا لدى الكثيري

م دا أ اإلنفتاح اإلقتصادى قد يكو أفضا م أداء اهنظمة الم لقة ( .يسرى

وأخرو , 2006,ص  182ص )186

مفهوم السياسة التجارية -:

يقصةةد بالسياسةةة التجاريةةة مجموعةةة التنظيمةةات واإلج ةراءات التةةى تتخةةذها الدولةةة م ة أجةةا تنظةةيم قطةةاع التجةةارة

الخارجيةةة  ,أو هةةى مجموعةةة االج ةراءات التةةى تتخةةذها الدولةةة فةةى نطةةاا معاماتهةةا االقتصةةادية الخارجيةةة وذل ة

بهدف التاثير عليها حجما أو نوعا أو كاهما معا وبةالطبع يكةو ال ةرق مة أحةداث هةذا التةاثير تحقيةا أهةداف

معينةةة اقتصةةادية أو سياسةةية أو اجتماعيةةة و البةةا مةةا تكةةو اقتصةةادية مثةةا تشةةجيع التصةةدير أو تقيةةد أو الحةةد مة

ز اليت (سويفى , 2001,ص. ) 131
االستيراد أو تحسي حالة مي از المدفوعات أو اعادة التو ا

كما ويقصةد بهةا  Commercial Policyمجموعةة الوسةا ا التةى تلجةأ اليهةا الدولةة فةى تجارتهةا الخارجيةة بقصةد

تحقيا أهداف معينة  ,والهدف الر يسى الذى ترمى اليت عادة هو تنمية اإلقتصاد القومى الى أقصى حد ممك ,
وقد ينتج عنها أهداف أخرى مثا تحقيا التوظف الكاما  ,اإلكتفاء الةذاتى  ,تثبيةت سةعر الصةرف واقةرار التةواز

فةةى مية از المةةدفوعات  ,الةةى جانةةب الوسةةا ا اهخةةرى التةةى تسةةعى لتحقيةةا هةةذ اههةةداف وذلة حسةةب أهةةداف كةةا
دولةةة ونظةةام حكمهةةا أو فكره ةةا اإلقتصةةادى المةةوزع ب ةةي اهفكةةار ال ارسةةمالية أو اإلش ةةتراكية أو يرهةةا م ة اهفك ةةار

(حشيش , 2000,ص.) 193

أو هى كافة التدابير التى تتبعها الدولة للتأثير على عاقاتها التجارية مع بقية العالم .
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ثانيا  :أنواع السياسات التجارية :
جرت العادة بي اإلقتصاديي على تقسيم أنواع السياسة التجارية الى نوعي ر يسي هما  :سياسة حريةة التجةارة,
وسياسة الحماية  .وحرية التجارة نعنى بت الوضع الذى ال تتدخا فيت الدولة فى العاقات اإلقتصادية الدولية .أما

سياسةةة الحمايةةة فهةةى عكةةس السياسةةة اهولةةى ه الدولةةة تسةةتخدم سةةلطاتها فةةى التةةأثير علةةى المبةةادالت التجاريةةة
الدولية  ,اى أ هذا التقسيم قد ال يراعى درجات هذ السياسات فهنا الدوا التى تتبع سياسة الحماية الى أبعد
مدى محاولةة فةى اإلسةتكفاء بمةا تملكةت مة مةوارد طبيعيةة وبشةرية وأخةرى تطلةا حريةة التجةارة ودوا أخةرى تمةزج

بةةي السياسةةتي ولكةةا منهمةةا حججةةت التةةى يحةةتج بهةةا لتحقيةةا مصةةالحت م ة اتبةةاع تل ة السياسةةة أو بعةةد عنهةةا ,

وسوف نتعرق الى حجج كا طرف م اهطراف بشئ م اإليجاز .

وكقاعدة عامة نجد أ الدوا التى لها م ازيةا نسةبية فةى التصةنيع مثةا أروبةا واليابةا

تحصةا علةى معظةم الحمايةة

لمنتوجاتهةا  ,فةةى حةي نجةةد أنةت فةةى الةدوا التةةى لهةةا م ازيةا نسةةبية فةى الز ارعةةة والمةوارد الطبيعيةةة ,مثةا الةةدوا اهقةةا
تقدما واستراليا,يحصا التصةنيع علةى حمايةة أقةا  .أمةا فةى الواليةات المتحةدة فتتسةع رقعةة الحمايةة الةى العديةد مة

الصناعات مثا المنسوجات والسكر فا توجد صناعة بعينها محمية دو

يرها .

حجج أنصار سياسة حرية التجةارة  -:يةرى أصةحاب هةذ السياسةة عةدم فةرق أى قيةود أو عقبةات علةى التبةادا

التجةةارى ,معتب ةري ذل ة

نوعةةا م ة ان ةواع التعةةاو والتعةةايش اإلنسةةانى بصةةرف النظةةر ع ة الحةةدود والج رافيةةا ,

مبرري هذا النوع م السياسة بمجموعة م الحجج أهمها -:

 .1الحرية تجلب الرفاهية اإلقتصادية للجميع  :وذل ه است اا كةا دولةة لمواردهةا الطبييعيةة واسةت الها لظروفهةا
الطبيعية والبشرية يجعلها تتخصص فى انتاج سلع يمكنهةا مة انتاجةت بةوفر وبتكلفةة تسةتفيد منةت بةاقى الةدوا ,أمةا

لو وضعت قيود على تل الدوا واكتفت باعتمادها على نفسها فى انتاج كا ما تحتاجت دو اإلستفادة م المزايا
النسبية التى تملكها باقى الدوا  ,فهى بذل تحرم ايصاا الرفاهية لباقى الدوا.

 .2الحرية التجارية تعما على تخفيق اهسعار الدولية  :يرى أصحاب هذ النظرة أ المنتجةي للسةلع التةى يملكةو
فيها مزايا مطلقةة أو نسةبية يمكة لهةم أ يقومةوا بانتةاج سةلع بجةودة عاليةة وتكلفةة أقةا نتيجةة وفةورات الحجةم ومة

خاا است اا الموارد أفضا است اا مما يجعا اهسعار أقا مما لو سعت هذ الدوا هنتاج هذ السةلع بنفسةها

 ,اال أ المخالفي يرو عكس ذل  ,ويرو انها تضر ببعق المنتجي المحليي .

 .3الحريةةة تشةةجع التقةةدم الفنةةى  :ا المنافسةةة المسةةتمرة للمنتجةةي وعةةدم شةةعورهم باهمةةا  ,يجعلهةةم دا مةةا فةةى حالةةة
البحث ع كا ما هو جديد  ,وبالتالى يبقى المنتج فى حالة تحسي واضةافات جديةدة ومتطةورة حتةى تلبةى حاجةة

المسةةتهل  ,هةةذا الشةةعور م ة المنةةتج يجعلةةت يقةةدم سةةلعة وخدمةةة أفضةةا والمعارضةةو لهةةذ السياسةةة تجعةةا المنةةتج
الوطنى يضعف امام المنتج العالمى وبالتالى ي ثر تأثي ار كبي ار علةى صةمود وبقا ةت واسةتمرار  ,ممةا يمكة للمنةتج

المستورد م ر بة المستهل .
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 .4الحرية تساعد على اإلنتاج الكبير  :زيادة اإلنتاج لمواجهة الطلب المتزايد والمستمر المحلى يجعلها تزيد م حالة
اإلنتاج المثلى لتلبى حاجة اإلنتاج الدولى أما الدوا التى تتحكم بحرية التجارة فقد تبدو الصناعات المحليةة بعيةدة

كا البعد ع الحجم اهمثا  ,وحجة المعارضي م التخطيط المركزى للنشاط اإلقتصادى  ,أنها تراعى وصوا
المنتج الى حجمت اهمثا الذى يمك مبادلتت عبر االتفاقيات الثنا ية .

 .5الحماية قةد تة دى إلفقةار ال يةر  :أسةاس سياسةة افقةار ال يةر تةأتى مة خةاا اجةراءات الرسةوم الجمركيةة العاليةة ,
والتى قد تسبب فى خفق حجم التجارة الدولية ,ذل أ التجارة الدولية تعنى مبادلة السلع والخدمات بي الدوا ,

وهذ الحجة نةادى بهةا بعةق االقتصةاديي اهمةريكيي والتةى تعتبةر رفةع الرسةوم الجمركيةة تة دى لةنقص اإلنتةاج ,

وانتشار البطالة  ,وأما معارضي هذا التوجت قانهم يدعو أ فةتح السةوا المحلةى أمةام المنةتج الخةارجى  ,سةوف
يعثر المنتج الوطنى والذى بدور ي دى إلنتشار البطالة ( حشيش  2000,ص  194وص.) 198

يميل الباحث الى وجهه نظر تشجيع المنتجات الوطنية  ,حيث أ اإلنفتاح اإلقتصادى وم المعلوم فى العقود
اهخيرة نجم عنت عولمة الفقر  ,وليس هذا فقط م زاوية ت ييب العدالة اإلجتماعية  ,بةا اإلنتقةاا الةى الانسةانية

التوزيع  ,وينسحب هذا اهمر بشكا اساسى على بلدا العالم الثالث .وأما عة مفهةوم السةيادة للمسةتهل العةالمى
وهو شعار الشركات المتعددة الجنسيات  ,فهو مفهوم يتم اف ار ت م مضمونت بسبب انعدام المنافسة التامة ال يةر

مطبقةةة ف ةةى أرق الواق ةةع ال ةةى حالةةة سة ةريا مفع ةةوا االحتك ةةار بانواع ةةت المختلفةةة  ,والت ةةى الب ةةا م ةةات دى إلحتك ةةار
القل ةة.وعلةةى كةةا حةةاا التجةةارة الدوليةةة بمجملهةةا ل ة ت ة دى الةةى زيةةادة الةةدخا الحقيقةةى للمجتمةةع م ة خةةاا فعاليةةة
استخدام الموارد فحسب  ,بةا وفةا ترتيةب الصةناعات حسةب مزاياهةا النسةبية  ,باإلضةافة الةى سةعر الصةرف ,اى

السلع التةى سةوف يةتم تصةديرها  ,وأيهةا سةوف يةتم اسةتيرادها  ,ونتيجةة لةذل فةا اى سياسةة يمكة أ تتبةع بعيةدا
ع هذا الترتيب ل ت دى الى نتا ج ملموسة وسيكو هنا خسا رم كد .

ثالثا  :أدوات السياسة التجارية :

تستخدم الدوا العديد م اهدوات للتحكم فى حرية التنقا للسلع والخدمات داخا حدود الدولة وتختلف هةذ الةدوا
فى استخدماتها لهذ االدوات بي االهم والمهم وبي أكثرها استخداما وبي أقلهةا اسةتخدام,اال أ صةانعو السياسةة

يميلو اكثر الى استخدام التعرفة  Tariffوهى ضريبة  Taxأو رسةم يفةرق علةى السةلعة التةى يةتم تبادلهةا عنةد

عبورها للحدود  .وتعتبر التعرفة على الصادرات أقا أهمية م تعرفة االستيراد  ,با أ هنا كثية ار مة الةدوا ال
تفرق أى تعرفة على صادرتها وانما تتحوط أكثر فى فرق التعرفة على االستيراد حماية للمنتج المحلى وسةوف

نتعرق الى أدوات السياسة التجارية التى تتوزع بي اهدوات التى تدعو الى مزيد م حرية التجارة وبي اهدوات
التى تقيد حركة تنقا السلع بي البلد المنتج والبلد المستورد وأهمها (:عبد الخالا, 1970,ص(160
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 .1الرقابة على الصرف  Exchange Controlوالتى يقصد بةت تنظةيم التعامةا مةع الصةرف اهجنبةى  ,وبالتةالى
يتم التحكم فى عمليات شراء وبيع النقد اهجنبى ومراقبة التجارة الخارجية مة خةاا الرقابةة علةى الصةرف فةى

حالة التصدير واإلستيراد.

 .2الرسةةوم الجمركيةةة  Customs Dutiesوالمقصةةود بهةةا الض ة ار ب التةةى يةةتم فرضةةها علةةى السةةلع عنةةد تخطيهةةا
لحدود بلد ما وتسمى رسوما على الواردات  Import Dutiesوهةى اهكثةر شةيوعا  ,وهنةا نةوع أخةر ويعتبةر
أقةا أهميةة وشةيوعا ويطلةا عليةت الرسةوم علةى الصةادرات  , Eport Dutiesوتنقسةم هةذ الرسةوم الةى انةواع

الرسوم الجمركيةة القيميةة  Ad Valorem Dutyومنهةا النوعيةة  Specific Dutyوالرسةوم الجمركيةة المركبةة
 ( Compound Dutyتعتبةر الرسةوم النوعيةة اسةها فةى ادارتهةا مة الرسةوم القيميةة )  ,فعلةى سةبيا المثةاا

يتم تحصةيا  %5مة قيمةة السةيارة المسةتوردة كرسةوم جمركيةة  ,أمةا النوعيةة فتعنةى تحصةيا مقةدار معةي مة

النقود على كا وحدة مستوردة م السلعة  ,أما المركبة فهى مزيج م االثنتي .

 .3اإلعانات ويقصد بها المساعدات والمنح المالية التى تقدم للصادرات ويكو المبت ى منهةا تشةجعيع الصةادرات
 ,امام المنافسة فى االسواا الخارجية  ,وعادة يكةو هنةا قة اررات لمواجهةة هةذ المةنح مة قبةا الةدوا بفةرق
اإليردات م قبا الدوا المتاجر معها .
ا
ض ار ب لت طية هذ النفقات  ,وبفرق رسوم

 .4نظةام الحصةةص ويعنةةى فةةرق قيةود كميةةة علةةى الصةةادرات أو الةواردات  ,وتةرتبط هةةذ اهداة بمةةا يتعلةةا بمية از
المةدفوعات أو ل ةةرق حمايةةة المنةةتج الةةوطنى مة المنافسةةة الخارجيةة  ,لةةذا تعتبةةر هةةذ اهدا مهمةةة بةةالر م مة
بعق اهثار الجانبية مثا اإلحتكار والفساد الناتج ع استخدامها .

 .5تراخيص اإلستيراد وهةذ اهدا تصةنف علةى أنهةا تمثةا الرقابةة المباشةرة علةى التجةارة الخارجيةة  ,والةذى يقصةد
بها منح التراخيص الألزمة المكانية استيراد سلع معينة م خارج البلد  ,حيةث تلجةا اليةت الةدوا عنةدما تعةانى

م عجز فى ميزانها التجارى  ,اال أنها تعانى مثلها مثا باقى اهدوات م بعق اهثةار الجانبيةة واإلسةت اا

الخاطى ء مثا المتاجرة بالتراخيص.

 .6اتفاقيات التجارة والدفع  ,وهى تمثا اتفاا ثنا ى ,ينص على ا تسوى ديو أحد اهطراف قبا الطرف اآلخةر
مقابةةا حقةةوا تنشةةأ لةةألوا قبةةا الثةةانى نتيجةةة اتمةةام وتنفيةةذ التبةةادا التجةةارى  ,وهةةذ االدا شةةا عة بالةةدوا الناميةةة

والتى تنشأ فى شكا صادرات وواردات .

 .7اتجار الدولة  ,ومة خةاا هةذ اهدا تقةوم الدولةة بةذاتها بممارسةة عمليةات االسةتيراد والتصةدير بالنسةبة للسةلع
الم ةراد التعامةةا بهةةا  ,وهةةذ اهدا اذا مةةا تةةم التعامةةا بهةةا م ة قبةةا الدولةةة  ,فهةةذا يعنةةى أنةةت ال لةةزوم لممارسةةة
اهدوات الرقابية اهخرى(عبد الخالا  ,1970,ص . ) 167- 159
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رابعا  :العوامل المحددة للتوجهات اإلستراتيجية نحو الحماية أو الحرية التجارية:
هنا عواما مهمة تحدد االستراتيجية المتبعة إلنتهاج السياسة التجارية منها -:

 )1النظام اإلقتصادى المتبع وسياسة الدول

لكا دولة فلسفتها وسياستها الخاصة بها  ,والتى تحدد م خالها التعاما بي القطاع العام والخةاص .وادارة هةذا
النظام يقود الى اتخاذ أنظمة اقتصادية تنقسم ما بي  ,الراسمالية  ,أو اإلشتراكية  ,ومدى سيطرتها على وسا ا

اإلنتةةاج ,وشةةكا الدولةةة المعتمةةد علةةى التخطةةيط المركةةزى أوخافةةت  ,ومةةا يةةنظم الحيةةا السياسةةية فيهةةا م ة برلمةةا

وقضةةاء وانتخابةةات ,ومةةدى تبنةةى هةةذا النظةةام أو ذا لنظةةام السةةوا الحةةر أو اإلشةةتراكية  ,وعلةةى مةةا سةةبا ي ةرتبط

النظةةام اإلقتصةةادى وبشةةكا أساسةةى بالنظةةام السياسةةى فةةى بلةةد مةةا  ,وهةةو مةةا يحةةدد طبيعةةة نشةةاطت اإلقتصةةادى
والسياسة المتبعة نحو الحماية أو الحرية  ,الى التبادالت التجارية الحرة  ,أو الى تقييد هذ الحركةة بتةدخا الدولةة

فى تفاصيا المبادلة .

 )2مرونة الجهاز اإلنتاجى ومقدرته التنافسية
يتحدد مدى استجابة الجهاز اإلنتاجى للت يرات الحادثةة فةى طلةب اهسةواا المحليةة والدوليةة  ,وفةى درجةة مرونةة

و تةةدفا السةةلع والخةةدمات والم ةوارد  ,والمعلومةةات  ,حيةةث تةةزداد مقةةدرة هةةذا الجهةةاز علةةى اإلنتةةاج والمنافسةةة كلمةةا

كانةةت عمليةةات التنميةةة الصةةناعية  ,والتح ةوالت التكنولوجيةةة والثقافيةةة واإلجتماعيةةة متماسةةكة ومتشةةابكة بةةي أج ةزاء
اإلقتصاد  ,وبعكس الدوا النامية التى تعانى م مواقع ومكونات متفرقة ومنعزلة مثا الوقوف عند تصدير المواد
اهوليةةة م ة الطاقةةة والبتةةروا ,والتةةى تتةةأثر باهسةةعار الدوليةةة انتعاشةةا  ,أو انتكاسةةا  ,فيمةةا الةةدوا المتقدمةةة تتمتةةع
بمواقع وكيانات ذات مرونة عالية وتعما فى اطار استراتيجى تكةاملى  ,بةدى ذلة واضةحا فةى التقةارب اهمريكةى

ببعق الدوا المتقدمة  ,وبالتكاما االقتصادى للدوا اهوربية (معروف , 2006,ص .) 383

 )3حساسية اإلقتصةاد الةدولى تجةاا تغييةرات القطةاع الخةارجى:يمكة أ يعةزى للعديةد مة العوامةا التةى تميةز درجةة
حساسةةية االقتصةةاد المحلةةى تجةةا الت يي ةرات الحادثةةة بالقطةةاع الخةةارجى ,منهةةا علةةى سةةبيا المثةةاا نسةةبة التجةةارة
الخارجية للدخا القومى  ,ونسبة الصادرات اهوليةة الةى الصةادرات التحويليةة  ,ونسةبة الةديو الخارجيةة وخةدماتها

الى الدخا القومى ,اضافة لنسبة العجز فى مي از المدفوعات وأهمية م اركةز البحةث والتطةوير  ,والتةى تتةأثر كلمةا
زادت مخةةاوف اإلنفتةةاح اإلقتصةةادى  ,خوفةا مة تو ةةا راس المةةاا اهجنبةةى ,وبجعةةا اإلسةةتثمار بةةديا عة التجةةارة

الخارجيةةة كمت يةةر مسةةتقا  .وهنةةا كلمةةا انخفةةق معةةدا اإلسةةتيراد زاد معةةدا ت يةةر الةةدخا  ,وهكةةذا يكةةو ذلة دافعةةا
لتأكيد سياسات الحماية فى البلدا اهكثر اعتمادا على الصادرات اهولية واهقا تطو ار .
)4

تطور المعلومات ومستوى انتشارها  :أدى التطور الكبير فى انتشةار وسةهولة الحصةوا علةى المعلومةات

لتكريس حالة الشفافية التى تسود التعامات اإلقتصةادية ,والةذى أتةاح هى منةا لمتابعةة ومراقبةة اهسةواا الدوليةة ,

وأسعار الصرف  ,وتقلبات اهسعار  ,وحجم اإلنتاج بكا يسر وسهولة ممكنة  ,وم أى مكا .
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هذا التطور الذى أحدثتت التكنولوجيا  ,واستطاعت أ تستفيد منت التعامات اإلقتصادية لتقليا المخاطر  ,وزيادة
حاالت التأكد للمنتجي  ,والمسةتهلكي  ,وأصةبحت باإلضةافة الةى توفرهةا الكبيةر تتسةم بانخفةاق التكلفةة ,ممةا زاد

فرص تحفيز الدوا على تبنى ومجا ار اإلنفتاح اإلقتصادى  ,والى تبنى سياسة الحرية التجاريةة والسةير فةى ركةب
التعامات اإلقتصادية الدولية (.مرجع سابا 390, 2006,ص)

ويعق الباحث بالقول أن ما سبا اعا ينسحب على الدوا والشركات المتعددة الجنسيات التى تمتل معلومات

مهولةةة ,اال أ سةةهولة الحصةةوا علةةى المعلومةةات للةةدوا الناميةةة ليسةةت بةةاهمر اليسةةير  ,كةةو الوصةةوا اليهةةا فةةى
منتهى التعقيد  ,وعليت فالمعلومات ليست سلعة مجانية با لها طلبها وعرضها وانها سلعة مادية .
)5

األطر التنظيمية للعالقات اإلقتصادية :

نتج ع الحرب العالمية الثانية العديد م الم سسات اإلقتصادية الدولية  ,والتى جمعت مصةالح الةدوا فةى ادارة

مصالحهم اإلقتصادية  ,بم سسات ذات أطر تنظيميةة  ,وتشةريعة  ,مثةا ) (GATTو يرهةا مة الم سسةات التةى
تتمتع بوجود هي ات منظمة لها ,ووجود قواعد ومبادا تعما فى ادارة المصالح أو حتى اهزمات اإلقتصادية التى

قةةد يتع ةةرق لهةةا اإلقتص ةةاد العةةالمى  ,مة ة خةةاا ص ةةاحيات ومس ة وليات وارتباط ةةات ,باإلضةةافة ال ةةى عمةةا ه ةةذ

الم سسةةات م ة خةةاا الح ةوار الجمةةاعى بعيةةدا ع ة اهروقةةة الم لقةةة  ,وال ريةةب أ وجةةود هةةذ اهطةةر التنظيميةةة
يساعد ويساهم أيضا فى تحفيةز وتوسةيع التبةادالت التجاريةة وزيةادة حجةم التبةادالت مة خةاا مةا تقةر مة أنظمةة

وقوانيي واجراءات تساعد على انجاح الصفقات واتمامها وتأمينها عبر الدوا( معروف, 2006,مرجع سابا ).
ملخص الفصل

مع االتفاا على أهمية دور تنشيط وتحفيز التجارة الخارجية  ,وعلى وجود عناصر ايجابية و فوا د كبيةرة للتبةادا

التجةةارى فةةى العاقةةات اإلقتصةةادية بةةي الةةدوا  ,ومةةا أضةةافتت التطةةورات النظريةةة والفكريةةة التةةى أضةةيفت للفكةةر
اإلقتص ةةادى عل ةةى الص ةةعيد النظ ةةرى ج ةةديرة باإلهتم ةةام  ,لكة ة الاف ةةت للنظ ةةر أ المص ةةالح اإلقتص ةةادية ف ةةى تلة ة

العاقات تتأثر بالكثير م العواما والظروف واهزمات اإلقتصادية والمالية العالمية والتى فى جانةب منهةا متعلةا

بطبيعة الحاا بأطماع الدوا الكبرى فى الهيمنةة علةى الةدوا الصة يرة والناميةة ونهةب ثرواتهةا ومقةدرتها ومواردهةا,
وا هنا دا ما نوايا ير ايجابية للعاقات االقتصادية ير تل المبنية على الفوا د والمصةالح  ,فتحريةر التجةارة

واإلنتق ةةاا مة ة السياس ةةات التجاري ةةة الحما ي ةةة ال ةةى اقتص ةةاد الس ةةوا  ,وع ةةدم س ةةيطرة الدولة ةة عل ةةى التج ةةارة الخارجي ةةة

والسياسةةات اإلقتصةةادية قةةد ي ة دى لحرمةةا الفق ةراء فةةى كثيةةر م ة البلةةدا نصةةيبهم م ة الحيةةا الكريمةةة  ,حيةةث أ

ضةةعف عوامةةا اي ةرادات الةةدوا الفقي ةرة م ة الرسةةوم الجمركيةةة يحرمهةةا م ة أفضةةا مصةةادر تمويةةا ميزانيتهةةا اضةةافة
لمخاطر اال راا وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على موارد الباد الفقيرة والنامية وفةى ابقاءهةا تحةت رحمةة

االستثمار اهجنبى  ,وفى ابقاء وجود معادلة القو فى يد م يمل الف التكنولوجى أو رأس الماا المسيطر .

55

الفصل الثانى :
واقع االقتصاد التركى

اوال  :مراحا تطور االقتصاد التركي .
ثانيا  :الم شرات الكلية لإلقتصاد التركي .

ثالثا  :واقع العاقات التجارية مع مجموعات اقتصادية .
رابعا  :العاقات التجارية فى اطار االتفاقيات الثنا ية .
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نظرا عامة -:
" الدولة التركية تمتل خصا ص فريدة على المستوى اإلقليمى و ير اإلقليمى فهى ليست كأى دولة قومية
ظهرت على الساحة م خاا تطورات اهوضاع السياسية با هى نتاج لحضار شكلتها منظومة عالمية ذات

أنظمة تاريخية استمرت قرونا عالمية " (.أو لو , 2010 ,ص ) 87

بهذا المنطا تحدث منظر حزب العدالة والتنمية فى كتابت العما االستراتيجى احمد داوود أو لو ع دولتت تركيا

 ,وأضاف أنها مركز بي مناطا العبور وساحة م

ساحات صراع النفوذ للقوى البرية والبحرية حيث يتقاطع فى

حدودها نقاط تربط الكتلة البرية اهورو – آسيوية المركزية مع البحار الساخنة وأفريقيا على خط شماا-جنوب
م خاا منطقتى عبور بريتي هامتي هما البلقا والقوقاز  ,باإلضافة الى المناطا التى تربط آسيا مع منطقتى

الشرا االوسط وقزوي اللتي تعتب ار مرك از للمصادر الجيواقتصادية  ,فيما تعتبر شبة جزيرة االناضوا هى أهم

سلسلة لحزام الجزر االستراتيجى الذى يطوا القار اهورو –أسيوية  ,وهجا هذ الخصا ص لتركيا وهذ اههمية
فى العبور بي القارات فهى بذل

تكو مرشحة للعب دو ار كبي ار خاصة بالجانب اإلقتصادى م أجا مستوى

معيشة أفضا للشعب التركى ( أو لو ,2010 ,ص . ) 142

وتفصيا أكثر لما جاء أعا فتركيا تصا ما بي القارة اآلسيوية واهوروبية ,و تفصا القارة اآلسيوية ع

اهوروبية بمضيا البوسفور وبحر مرمر ومضيا الدردنيا ,والتي تشكا معا ارتباط الميا بي البحر اهسود
والبحر اهبيق المتوسط  .وتتميز تركيا بالشكا المستطيا بطوا 1600كم 2والعرق  800كم, 2فهى تحتا

المركز السابع والثاثو عالميا م حيث المساحة ,وهي محاطة بالبحار م ثاث جوانب  :بحر إيجة إلى

ال رب ,والبحر اهسود في الشماا ,والبحر اهبيق المتوسط إلى الجنوب ,إضافة إلى بحر مرمر في الشماا
ال ربي م تركيا  ,وهى بذل تست ا مركز ثقلها الجيوبوليتيكي في منطقة الشرا اهوسط إضافة إلى عضويتها

في منظمات إقليمية ودولية ذات فاعلية في لعب دور كبير في السياسة الدولية واإلقليمية يتمثا في ماء الفراأل

الحادث في المنظومة اإلقليمية ,بعد احتاا العراا ,وتزعزع عاقتها بألس ار يا الى حدا ما ولو بشكا م قت ,
ولعب دور القوة الموازية لطموح إي ار اإلقليمي فى نظر البعق وخاصة العالم السنى  ,إضافة إلى قيامها بدور

الوسيط في اإلقليم فى كثير م الملفات ,ناهي

ع السعي ه تكو القوة اإلقليمية اهقوى في المنطقة ,

مست لة بذل تحس وضعها اإلقتصادى  ,و يمك القوا بأ الموقع الجيواستراتيجي الذي تتمتع بت تركيا ي هلها

ويفرق عليها االهتمام باالعتبارات اإلقليمية المحيطة بها  ,وكى يعود عليها بمنافع اقتصادية عديدة سواء في

إطار عاقاتها التجارية الثنا ية أو م خاا عبور موارد الطاقة عبر أراضيها م ناحية ثانية ,فهذا الموقع ال
ش يمنحها مجاال أوسع للحركة والبحث ع النفوذ اإلقليمي والدولي م ناحية
_____________

أخرى(1(.

](1( .wikipedia.org/wiki/geography.of-Turkey[15/5/2015
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ناهي على أنها تجربة للدولة التى أخذت اهمية خاصة فى الفكر اإلستراتيجى العالمى كتجرية للديمقراطية كونها
تنتمى للعالم اإلسامى,اضافة لموقعها المعقدالتى يحدها م الجنوب سورية واي ار والعراا كدوا تشتر معها

بالهوية اهسامية  ,وروسيا واوكرانيا وجورجيا م الشماا  ,والبلقا واليونا الى ربها  ,فيما بحر قزوي الى
شرقها  ,فاى اتجا لل رب أو للشرا م

.)75 - 52

قبا تركيا يحما ربحا وخسار آلطراف بعينها( .يوسف,ومهند , 2011,ص

 -وبهذ الحدود المترامية اهطراف تبل المساحة الكلية (  )780.567كلم  , 2منها ))24000كلم 2على

حدود أوربا و( )756.567كلم 2فى آسيا  ,ويبل طوا حدودها )) 2753كلم منها )) 877كلم مع سوريا

,و (,)610كلم مع روسيا  ,و)) 269كلم مع بل اريا و 330كلم مع العراا و )) 454كلم مع اي ار .

 -وأما ع

طوا سواحلها فهى بطوا  8333كلم على البحر اهسود و )) 1577كلم على البحر المتوسط و

)) 2705كلم على بحر ايجة و )) 172كلم على الدردنيا و 90كلم على البوسفور )) 927كلم على بحر

مرمرة  ,والبقية سواحا وجزر  ,وهى بهذا تسيطر على المدخا الم دى للبحر اهسود وعلى المدخا الشرقى
للبحر المتوسط  ,وتقع ضم استراتيجية الدفاع ع الخليج العربى ( سرى الدي  , 1997,ص .) 19
-

شكل ( ) 2-1خريطة للدولة التركية توضح حدودها وأهم المدن فيها .

ودو التقليا م اههمية التاريخية الراهنة للدولة التركية على المستوى اإلقليمى اال أ الباحث يعتقد أ هنا
فترة كانت تركيا فيما مضى أحس

حاال وذل

أثناء حكم اهت ار

للدولة االسامية على مدار قرو عديدة

استطاعت بقدراتها على بسط نفوذها السياسى واإلقتصادى الى أقصى حدود اهرق  ,وملكت خصا ص
ومكتسبات اقتصادية وثقافية وتاريخية وحضارية ال تقا شأنها ع اى حضارة أخرى فى التاريخ االنسانى ,وقد

مثلت امتداد لحكم اسامى عظيم بالر م م حاالت الضعف والمرق التى كانت تعترق فترة هذا الحكم .
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المبحث األول  :مراحل تطور االقتصاد التركى:
تمهيد

ارتبطت وتازمت التحوالت االقتصادية والنمو اإلقتصادى فى تركيا بشكا كبير ومباشر بالتطورات
والتحوالت السياسية المتاحقة  ,بدءا بتاسيس الدولة التركية العلمانية الحديثة التى أسسها أتاتور عبر دستور

 1924والذى عما على حفظها وحراستها الجيش وصوال الى الت يرات الفكرية ومحاوالت لرجوع االسام السياسى
الى الدولة م بعق الحركات االسامية التى كانت مرجعيتها االسام والهوية بعد سنوات طويلة ومديدة على

تأسيس الدولة  ,والتى قادت فى بعق اهحيا الى تدخا الجيش فى ثاث انقابات خاا عشري سنة  .هذا
المنال السياسى تأثر بت اإلقتصاد التركى حسب مراحا تطور لدولة و تنا م مع صعود وهبوط االحزاب السياسية

التركية ومرجعياتها الفكرية والظروف التى نشات فيها  ,وكذل الى تعديات الدستور التركى الذى مر بمراحا

عديدة  ,والى اإلزمات االقتصادية الداخلية والعالمية والى التحالفات السياسية والى االرث التاريخى التى حملتت
الدولة التركية خاا حكمها الطويا كدولة لاسام خاصة بعد مرور هذ الدولة فى حربي كونيتي أثرت فيها ,
وكذل

ما تأثر بت اإلقتصاد التركى م وجود شخصيات بارز أثرت فى واقع الحيا اإلقتصادية  ,اضافة الى

سيطرة بعق المفاهيم اإلقتصادية مثا مفهوم سيادة اقتصاد السوا  .وم

الجدير بالقوا أ

هذا المبحث

االقتصادى قد ارتبط أيضا بشئ م االشارة للحركات السياسية التى ط ت على الحيا السياسية واالقتصادية
التركية وتقلدها للحكم,اضافةالى الحديث ع

بعق الشخصيات البارزة التى أثرت فى الحلبة السياسية

واالقتصادية  ,وصوال لحزب العدالة والتنمية للحكم .

 – 1مرحلة تأسيس الجمهورية وتدخل الدولة فى القطاعات االقتصادية (( 1950– 1923
تميزت فتر التاسيس واإلنتقاا م دولة الخافة اإلسامية الى الجمهورية التركية بشخصية القا د التركى كماا

اتاتور والذى صب الحيا السياسية واإلقتصادية فى تركيا بافكار وطموحاتت والتى يمك أ نطلا عليها فيما
يتعلا بالمجاا االقتصادى مجا از بالسياسة االقتصادية الكمالية  ,والذى ضم مبدا اقتصاديا م بي

الستة التى تأسس عليها النظام الجديد خاا الفتر م

المبادا

 , 1950 - 1923والذى عرف بمبدأ سيادة الليبرالية

اإلقتصادية التى اتبعت ال رب فى كا شئ ومنها النظام االقتصادى.ولك

هذا المبدأ اإلقتصادى لم يك

بامتيازطواا الفترة السابقة نظ ار لتأثر تركيا بأزمة الكساد العظيم فى تل الفتر والتى كا لها أثراسلبيا كبي ار على

االقتصاد التركى .فقد لفت ان تبا الساسة فى تركيا عدم تأثر اقتصاد االتحاد السوفيتى خاا تل الفتر باهثار
الكارثية هزمة الكساد مما دفع الدولة التركية الى تبنى االنحياز الى القطاع العام بمستويات معينة تشبيها

باقتصاد االتحاد السوفيتى الى حدا ما ,مما نتج ع ذل تشكا مبدا إقتصادى خاص سارت عليت الجمهورية
خاا فتر اتاتور فيما يتعلا بالسياسات اإلقتصادية عرف باهتمامي ر يسيي  :اهوا قيام الدولة بمراقبة
النشاطات االقتصادية العامة والتدخا بالقو فى حالة حدوث مستجدات تضر بش وو العامة ,وتمثا ذل
59

باحتكار المشاريع الكبرى والضخمة م خدمات عامة وبناء السك الحديدية  ,والش و التجارية والصناعية م
قبا الدولة وصوال إلحتكار تجارة السكرو يرها م المنتجات الزراعية والصناعية  .مما تسبب في تحييد دور
القطاع الخاص لصالح تقوية وتعزيز القطاع العام الذى هيم وسيطر على االنتاج  .وأمااإلهتمام الثانى  :فقد

كفا بأ يتمتع فيت اهفراد بحا التمل

بالمشاريع الص يرة والبسيطة ( عبد الرحم  , 2011 ,ص.) 332

ويمك أ نشير أيضا بمدى ما تأثرت بت تركيا م أزمة الكساد العظيم عام , 1929والتى تسبب فى تدهور

اسعار منتجاتها الزراعية وبالتالى عا دتها م الصادرات  ,عبر عنت بحدوث عجز تجارى كبير  ,فأزمة
الراسمالية خلقت هنا توجها جديدا لدى اهت ار وخاصة بعد ا أفلت اهتحاد السوفيتى م الوقوع كضحية م

ضحايا اهزمة الراسمالية وعدم تأثر بها مما دفع الدولة التركية عام  1931مزيدا م احتكارالقطاع العام
للتجارة وسيطرتت وهيمنتت على االقتصاد  ,والتى صب ت التجارة الخارجية التركية بهذ الصب ة  ,ولك ليست

بالمفهوم الماركسى الذى يحجب الملكية الفردية بشكا كاما وكذل تأثراإلقتصاد التركى خاا هذ الفترة بنتا ج

الحرب الكونية اهولى  ,والذى انعكس على المي از التجارى التركى  ,فقد زادت حجم الواردات ع الصادرات ,
وتميزت فتر حكم اتاتور التى استمرت م

 1923م وحتى  , 1937وم بعد عصمت اينونو الر يس

الثانى لجمهورية تركيا وزعيم حزب الشعب الذى أسست اتاتور والذى كا الحزب الوحيد فى الدولة بسياسة
الحما ية لتطوير التجارة للنظام وفرق اهم والقضاء على المعارضي والمخالفي  ,وبهذا المنطا السياسى

واإلقتصادى تم اخضاع السياسة التجارية للدولة التى سيطرت عليها النخب ذات التكوي المدنى والعسكرى

خاا تل

الفترة (.رضوا  ,2005,بتصرف ص)58- 54

وقد فسر ذل فى حينت أ الهدف م وراء تل السياسات االقتصادية هو منع الجوع والحفاظ على اهم بعد

سنوات الصراع العالمى وفقد البشرية لمايي م الناس نتيجة الحروب  ,فقد كا البقاء على قيد الحيا هو

الهدف المنشود خاصة فى السنوات اهولى لما بعد اإلستقاا  ,حيث كا  % 77م اجمالى السكا الذي

وصا تعدادهم نحو  13مليو نسمة فى العام  1920يعيشو فى القرى  ,وكا  % 82منهم يعملو فى

القطاع الزراعى  ,و % 6يعملو فى الصناعة فى حي كا نصيب التجارة  % 5والخدمات  % 7وكانت

حصة الصناعة متدنية جدا وتمثا حوالى  % 10م الدخا القومى  ,فى حي كا نصيب قطاع الزراعة 67

 , %الذى كا يفتقد الى التكنولوجيا  ,ويدا على ذل أنت كا يستخدم فقط عدد  220جرار زراعى فى كا
الباد .

(( 1

بهذ الر ية كا لسيادة الدولة وتدخلها فى احتكار كافة االنشطة االقتصادية والتى اعتبرت السمة

البارزة والسا دة فى فتر اتاتور  ,الذى اعتقد بذل أنت سوف يوقف االطماع الخارجية ويوقف التدخا الخارجى

فى الباد ,

__________
](1)http://nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/seemhn/seemhn_conf/SEEMHN_15_Turska.pdf[22/3/2015
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وبناء على ذل تم اعطاء اهولية لتسديد الديو الخارجية واالستياء على الشركات االجنبية وتشجيع التصدير ,
وخاصة صناعة المابس القطنية والسجاد  ,ودعم المنتج المحلى م خاا فرق رسوم جمركية لحماية المنتج
والصناعات الوطنية التركية  ,وقد امتاز المجتمع التركى فى فتر التاسيس هذ باالهتمام بالقطاع الزراعى نتيجة

لخصوصية الج رافية التركيت واختافها ولخصوبة تربتها فى كثير م المناطا التركية  ,مما وفر فرص عما
لكثير م الأليدى العاملة  ,والى جانب ذل تبنت الحكومة اجراءات لحفظ حقوا المزارعي فى السامة واهم

واهجور لتحقيا الرفاهية لرعايا الدولة  ,فمثا كانت زراعة القمح تمثا  %90م مساحة اهرق المزروعة فى

عام  , 1924و يليت الشوفا والبنجر الذى يستخلص منت السكر لت طية السوا المحلى منت لإلست ناء ع

استيراد م الخارج  ,وايضا االهتمام بزراعة التب الذى كا محرما فيما سبا و الذى مثا  1/3صادرات تركيا
( عبد الرحم  , 2011 ,ص.) 351اال أ هذا التدخا الكبير فى السياسة التجارية تم است الت م قبا العاملي

بالدولة و خاصة مع نهاية فتر حكم الر يس الثانى عصمت اينونو نتج عنت اقتصاد فاسد  ,و اقتصاد الحروب

والذى تميز بنقص السلع وارتفاع اهسعار وانخفاق اهجور ,وانتشار البيع والشراء باهسواا السوداء  ,والى
تولى تجار اسطنبوا للتجارة الخارجية  ,والى نشوء طبقة بيروقراطية فى تل الفتر تحالفت مع تجار االسواا

السوداء فى ظا ضعف الرقابة م الدولة .
ويضيف الباحث أيضا بأنت ليس هنا

ش

بأ السياسة االقتصادية وم ضمنها السياسة التجارية الخارجية

هتاتور وخلفت أينونو قد عززت أوضاع الجمهورية وذل

بسبب أ السياسة التدخلية للدولة واعطاء القطاع

الحكومى العام دو ار ار دا فى النمو والتنمية ,والذى لم يك اختراعا تركيا بالمناسبة وحسب فقد سبقتها دوا
راسمالية كالمانيا فى عهد النظرية الكاسيكية  ,وكثير م الدوا الراسمالية ابا مراحا التراكم الراسمالى اهولى

 ,وبطبيعة الحاا التأثر بتجربة اإلتحاد السوفيتى أنذال  ,وتجدر اإلشار أ الفتر منذ  1950 -1923تميزت
بعاقات وطيد بي روسيا السوفيتية والجمهورية التركية الفتية فى عهد أتاتور ,حيث أقام اهخير عاقات مميز

فى كافة المجاالت مع ستالي  ,لجهة أ ليني وستالي اعتب ار الجمهورية التركية ثمر نضاا حركة تحرر وطنى

 ,وبالمناسبة فهنا تمثالي لقيادات سوفيتية ال زالت حتى اآل موجود فى ميدا التقسيم التركي .

 - 2مرحلة تحييد الدولة واإلستمرار فى التركيز على القطاع الزراعى ( ) 1960 - 1950
منذ حرب االستقاا وتاسيس الجمهورية طبقت تركيا سياساتها االقتصادية لتحسي

مستوى المعيشة وكا

التركيز السا د فى السنوات االولى للجمهورية كما ذكرنا سابقا هو اعطاء اهولوية الدارة الدي العام بشكا

متوازى مع تحقيا االستقاا السياسى  .وبعد عام  1948- 1947وتقديم المساعدات االقتصادية لتركيا حسب
خطة مارشاا تم است اا و تطور فى فروع م القطاع الصناعى والزراعى وظلت سياسة احاا الواردات

النموذج السا د والذى كا سا دا ايضا فى العالم ,
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م اجا الت لب على العجز التجارى الناجم ع النموذج االقتصادى القا م على اساس سعر الصرف

الثابت(1(.

أما فى الجانب السياسى بقيت تركيا محتكر م قبا حزب الشعب الجمهورى لقرابة ربع قر ,تدخلت فيها الدولة
بشكا مباشر فى كافة القطاعات االقتصادية الى أ انشا ع الحزب سياسيو طالبوا بزيادة الحريات واشاعة

الليبرالية فى الحيا السياسية واإلقتصادية ووصا بهم اهمر ايجاد ووالدة قانو جديد عام , 1950وم خاا
اإلنتخابات العامة التى أجريت أفرزت الحيا السياسة الجديدة تعدد اهحزاب  ,ووالد حزب جديد وهو الحزب

الديمقراطى والذى فاز فو از كاسحا وانتخب على أثر جاا أيار ر يسا جديدا للباد خلفا لر يس حزب الشعب الذى
أسست اتاتور  ,وبذل تحولت تركيا الى مرحلة جديدة وانتهى معها حكم الحزب الواحد للباد والتى سمح بعد

ذل

بوجود أحزاب أخرى الحقا ( .الجميا ,1997 ,ص ) 192

وبهذا النجاح للحزب الجديد الذى انشا ع

حزب الشعب والذى أسست عدنا

مندريس عام  1946تم

تفسيرنجاحت بسبب انحياز الى مبدأ الحد م تدخا الدولة فى اإلقتصاد  ,فقد انحاز الى الحزب الجديد طبقة
الفاحي التى لم تنتعش طواا فتر الحكم اهولى وكذل

يتلهفو للتخلص م سيطر الدولة على االقتصاد وم

طبقة التجار فى المد وخاصة االثرياء الذي كانوا

وصاية الدولة عليهم فى كا ص يرة وكبير  .هذا

اإلنحياز ترجم بمشاركة واسعة م الفاحي المتلهفي نتيجة الطموحات المتوقعة م الحزب الجديدالذى اعطى

مراعا لحقوقهم حيث بل ت حجم المشاركة  % 90منهم ,وانحاز اليت أيضا موظفى الدولة نتيجة انخفاق
رواتبهم بسبب قمع الحريات التى فرضها نظام الحزب الواحد بالدولة .وفى فترة الحقة و مع تلقى تركيا نصيبها
م معونات مشروع مارشاا اهمريكى ما بعد الحرب العالمية و اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى كأولوية وادخاا

التكنولوجيا الزراعية م ج اررات وتراكتو ار ت وحصادات للفاحي وانشاء السدود وربط الطرا بي القرى حتى
يسها انتقاا المحاصيا الزراعية بي القرى والمد و انشاء مخاز تخزي الحبوب  ,فقد تضاعف حجم االنتاج

الزراعى وأصبحت تركيا تصدر هوربا والى دوا الشرا االوسط  :القمح والبندا والتي المجفف والعنب والقط

والشاى ,وعلى صعيد القطاع الصناعى تم انشاء المصانع ومعاما الصابو مما شهد معت االقتصاد التركى

تطو ار وازدها ار نسبيا (رضوا  , 2006,بتصرف ,ص . ( 75 -71

ارتفع النمو االقتصادى التركى خاا الفترة  1955 - 1954بشكا سريع بسبب االهتمام بالقطاع الزراعى

وجنى المحاصيا الزراعية الكبير  ,لك هذا اإلزدهار وصا لنهاية مفاج ة اصابت اإلقتصاد بالركود نتيجة
زيادة االنفاا الحكومى وزيادة حجم االستيراد م خاا اتباع سياسة عدم الرقابة  ,والذى تسبب فى زيادة

وتدهور الحالة السلبية لمي از التجارة هو تدهور أسعار السلع اهولوية فى أنحاء العالم مما زاد م الوضع

_____________

])1(http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61347 [18/3/2015
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المتدهور فى الباد  ,فتدخلت الحكومة بفرق قيود على الواردات وال سيما السلع االستهاكية  ,حيث انخفضت
نسبة الواردات م  % 9.5م اجمالى الناتج القومى عام  1952م الى  %2.5عام  . 1956واصاب المي از

التجارى عجز كبير فلجأت الحكومة للقروق القصيرة التى لم تتمك م سدادها  ,وتفاقمت اهزمة حتى وصا

معدا تخفيق العملة الى ما نسبتت  , %300مما أعطى فرصة للتدخا م قبا الدا ني لتنفيذ اجراءات
اإلستقرار التى فرضها المجتمع الدولى  ,أوصلت الباد خاا تل الفتر بنهاية الخمسينات وتحديدا فى عام

 1958الى نسبة التضخم الى  %40وأصبح اإلقتصاد التركى يعانى م التضخم بشكا كبير وأدى ذل الى
انخفاق سعر اللير التركيت ليصبح  208مقابا الدوالر مما جعا الواردات تنخفق بصور كبيرة جدا ( .رضوا

 , 2006,بتصرف ,ص .( 99

ويضيف الباحث الى جانب ما ذكر فيما يخص اهوضاع اإلقتصادية والسياسية أ العهد التركى أخذ سمات
التبعية واإللتحاا بركب ال رب الرأسمالى ,حيث شهدت تركيا تحوال جذريا فى الواقع السياسى والثقافى
واإلقتصادى بعد سقوط دولة الخافة فى كافة جوانب المجتمع فى محاولة لقطع تركيا وفصلها ع ماضيها

وتراثها اإلسامى  ,حيث تعرضت العاقات اإلقتصادية بي تركيا والعرب فى بداية التأسيس للضرر والفتور

أسو باهوضاع السياسية حتى وصا اهمر الى معادا نفسية وثقافية لكا م تركيا وباقى اهمة  ,والذى مهد

لدخوا تركيا فى حلف اهطلسى فيما بعد  ,واعتبار نفسها دولة أوربية  ,وبذل كانت اهوضاع اإلقتصادية جزءا

م التحوا فى المجتمع التركى لصالح الرأسمالية وبعيدا كا البعد ع العاقات اإلقتصادية التى يدعو لها

مبادا الفقت اإلسامي فى المعامات التجارية الدولية  ,وبعيدا ع العاقات اإلقتصادية بي البلدا اإلسامية
والذى أصابها الضرر والضعف الشديد بعدما انفرط عقد الخافة والحكم اإلسامى.

 – 3مرحلة عدم االستق ارراإلقتصادى ): ) 1970 -1960

تدخا الجيش بانقاب عسكرى مع بداية هذ الفترة ( ) 1970 -1960هسقاط حكومة عدنا مندريس  ,واقرار
تعديا جديد لدستور ,1924بعدما قام الجيش باتهام وخروج مندريس ع دستور الدولة وع افكار واصاحات

اتاتور واتهامت أيضا بالصدام مع حزب الشعب الجمهورى وبسياساتت االقتصادية الخاط ة .وبالفعا حدث

انقاب  1960قاد الجنراا جماا مورسيا مدعيا أ الثورات التركية تسبا الثورات االخرى فى دوا الشرا
االوسط ومعلا سبب اإلنقابات فى تركيا ومقارنتها بما يحدث فى العالم العربى والشرا اهوسط ,انها هنا

ت دى الى ايجاد النظام الدكتاتورى وفى تركيا ادا هعطاء االدارة لم يفوز باالنتخابات ,وبدال م أ ترجع

السلطة الى المدنيي بعد ثاثة أشهر استمرت الى سنة ونصف .فقد واجهت الم سسة العسكرية بعد االنقاب

قضايا اقتصادية وسياسية كا

لتحقيا اههداف التالية -:

عليها ا تحقا شي ا م خاا مبادرة الجيش بتشكيا لجنة الوحدة الوطنية

 ادارة العدالة والحرية بي المواطنيي .

 أ تحافظ تركيا على النشاط والتوسع االقتصادى وضما العيش الكريم للمواطنيي وزيادة فرص العما .
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الدفاع ع حقوا االنسا والتاكيد على االنتاجية والكفاء .
وكانت الخطة االقتصادية العسكرية هى السياسة الليبرالية  ,وقد عما الجيش فى تل

الفتر على تعديا

دستور  1924الذى توسع فى منح الحريات الفردية وأكد على الحقوا االقتصادية واالجتماعية الجديدة مثا
حقوا االصاح الزراعى والرعاية االجتماعية والصحافة (النعيمى  , 2011,بتصرف ص.) 282-246

 افرزت االنتخابات فى تل

الفتر  ,وبعد اقرار دستور  1961فو از واضحا لحزب العدالة وحزب تركيا

الجديدة التى ضمت الكثيري م الحزب الديمقراطى المنحا  ,نتج عنها تشكيا أوا نموذج للحكم فى
تركيا بحكومة ا تافية ضمت حزب العدالة وتركيا الجديدة الذى لم يخرج للنور مما اضطر لتدخا

الجيش وانتخاب قا د الجيش جماا كورسيا ر يسا للجمهورية وا يكلف عصمت اينونو زعيم حزب
الشعب الجمهورى بتشكيا أوا و ازرة ا تافية فى عام

الجمهورى وتركيا الجديدة .

 1962م

حزب الشعب حزب الفاحي

 وأصبح التخطيط اإلقتصادى حقيقة بنص المادة  129م الدستور الجديد م خاا انشاء مكتب التخطيط
الحكومى  SPOوماا النشاط االقتصادى خاا هذ الفتر الى التصنيع السريع والتحوا اإلجتماعى  ,فقد
نمت الصناعة التركية بمعدا  % 9سنويا بي عام  1963وعام  1971فى ظا استراتيجية االحاا محا

الواردات  ,وكا نصف االستثمارات الموظفة فى الصناعة قد مولت م قبا القطاع العام الذى تم توجيهت الى
السلع الوسيطة  ,ومع نهاية هذ الفتر كا نصف اهراضى تقريبا يزرع باستخدام الج اررات واالالت وكا ذل

ز دة الى الخدمات والصناعة ( هاا  , 1999,ص 188
م ش ار لنمو الراسمالية الزراعية وتحوا العمالة الزراعية ال ا

) .ويضيف الباحث وأ بدا واضحا أ معونات مشروع مارشاا ومفاهيم دولة الرفا الكنزية لم تعكس أثا ار ايجابية
على اإلقتصاد كما حدث فى اعادة اعمار أوربا ,فالمشروع باهصا لم يك مهتما بالدوا النامية الطرفية كتركيا

و يرها  ,لذا نجد أ سريا مفعوا تحيييد دور الدولة أدى الى عدم اإلستقرار ايقتصادى.

 –4مرحلة الفجوات واألزمات اإلقتصادية الهيكلية ( ) 1980 - 1970

تميز المشهد اإلقتصادى خاا هذ الفتر نحو اإلنتاج بهدف اشباع حاجات السوا المحلى بالدرجة اهولى ,

م خاا اتباع سياسة اإلحاا محا الواردات  ,واستم اررلقيام القطاع العام بجا النشاط اإلقتصادى فى تركيا ,

اال أنت تميز أيضا باهزمات اإلقتصاديةالحادة واإلختاالت الهيكلية بالر م م تحقيا معدالت منتظمة م النمو
اإلقتصادى وصلت الى  % 5.9خاا هذ الفتر ,وذل

بسبب السياسات ير الما مة هسعار صرف الليرة

التركية  ,وارتفاع حجم الديو  ,وتخصيص معظم الناتج الصناعى للناتج المحلى  ,واختاا مي از المدفوعات
مما تسبب فى عجز الموازنة  .ولقد واجهت الحكومة هذ اإلختاالت بالمزيد م القروق الخارجية بسبب زيادة
التهديدات التى عصفت باالقتصاد التركى نتيجة أزمة النفط عام , 1973وعام  1979وضعفت المساعدات

الخارجية نتيجة حالة الركود التى مر بها اإلقتصاد فى أوروبا  ,والى خسا ر الدولة نتيجة تحملها للخسا ر
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المرتفعة لشركات القطاع العام الذى تتولى ادارتها ,وارتفاع االنفاا الحكومى وخاصة فيما هو مخصص لانفاا
العسكرى الذى بل  % 15م الميزانية السنوية للدولة  ,وكذل ضعف التحويات م العمالة التركية المهاجرة
مما ضاعف م حجم المديونية حيث وصلت عام  1970نحو  1.9مليار دوالر ارتفعت عام  1980الى

 19.1مليار دوالر  ,اضافة الى تزايد أعباء خدمة القروق مما نتج عنت توقف تركيا ع خدمة ديونها عام
( 1977حاتم ,2005 ,بتصرف ص .) 371- 369فسياسة احاا الواردات وما مثلتها م وضع قيود جمركية
تسببت فى تدهور اإلقتصاد التركى ,اضافةالى تأثيرات أزمة النفط اهولى والثانية محدثة عج از فى الحساب

الجارى ومي از المدفوعات,وما تبعها أيضا لتجربة التصنيع السريع فى ظا استراتيجية االحاا محا الواردات

خاا تل

فتر والتى لم تحقا اى اضافة نوعية  .فقد انخفق معدا النمو الصناعى م

 1969 - 1965الى  . %1.5وبالر م م أ

 % 12فى الفتر

معدا النمو االقتصادى فى الفتر م  1967 – 1963وصا

الى  . %6.9ومع حلوا عام  1970أفرزت اهحداث وجود ونشوء احتكارات كبرى فى تركيا بفضا االنفتاح
على راس الماا اإلجنبى  ,لتوجد قطاعا واسعام الراسمالي الص ارتسيطرعلى اتحاد ال رف التجارية والصناعية

وجيوشا م العماا الريفيي النازحي الى المد ,لك هذا النمو كا يواجت مشكلتي اساسيتي تتعلا احداهما :

تدنى كفاءة القطاع العام الذى كا يساهم بنسبة  % 40م الناتج الصناعى صاحبها وجود عمالة از دة وصلت
الى نسبة  % 100مع نهاية السبيعينيات  ,والمشكلةالثان ة :هى االعتماد على الخارج فى استيراد المواد الخام
ومستلزمات االنتاج نتج عنت استنزاف النقد لاحتياطات اهجنب ة واحداث عجز مزم فى المي از التجارى ومي از

المدفوعات خفضتها المساعدات االمريكية التى قدرت بحوالى  5.6مليارد دوالر ,اضافة الى تحويات العاملي

االت ار فى الخارج ,وقد أضحى االقتصاد التركى مع بداية ارتفاع أسعار البتروا عام  1974وعام 1979
يخصص ثلثى دخلها م النقد االجنبى لوارداتها م البتروا  ,وحتى تحويات العماا التى كانت تخفف م

حدة االزمات فقد تأثرت أيضا بأزمة الكساد فى الدوا اهوربية  ,اتجهت فيها الحكومة بعدها الى القروق قصير

االجا وطبع البنكوت فى الداخا والحد م الواردات البترولية  ,أصبحت فيت القروق قصيرة االجا تمثا 50

 %م ديو تركيا الخارجية مما أثقا ميزانية الدولة باهقساط والفوا د وزيادة العجز المالى وقد رفع التضخم
بحلوا نهاية السبيعينيات م  % 20اوا ا السبيعينيات الى  % 90فى نهايتها  ,انتهى هذا الوضع المازوم عام

 1978الى الدخوا فى مفاوضات مع صندوا النقد الدولى والبن الدولى ومنظمة التعاو اإلقتصادى للتنمية
لاتفاا على برنامج االصاح االقتصادى والمالى مفضيا الى ال اء القيود على الواردات والصادرات عام 1979
وال اء الدعم وتحرير اسعار الفا دة وزيادة اهسعار وخفق االنفاا العام ( هاا  , 1999,ص .) 133-132ويميل

الباحث أ هذ الفترة تميزت بعدم االستقرار السياسى الذى أثر الى حد كبير على اإلقتصاد التركى جعلتت يدخا
تحت مظلة الدي الخارجى وارتفاع معدا التضخم وعجز فى الموازنة وجعلتت عرضة بالفعا الى الصدمات

المحلية والدولية بدو جهاز مناعة م التخطيط الجيد الذى كا سببت تقديم المصالح الحزبية والتمس بسلطة
65

الجيش التى جرت الباد والعباد الى الوضع اهسوء الذى يدفع فيت المواط البسيط ثمنا باهضا شأ المواط

التركى شأ كا المنطقة العربية واالسامية.ويضيف الباحث أ اإلنصياع الى توجيهات البن الدولى وصندوا
النقد الدولى وخاصة فى العاقات مع الدوا النامية والصاعدة ال تحقا التنمية والنمو المنشود ف تحقيا عدالة فى

توزيع الدخا ,أو فى تضيا الهو بي طبقة الفقراء وطبقة اهثرياء ,حيث يذهب فا ق القيمة المضافة الى
جيوب الرأسماليي لتزداد الهو بي اه نياء والفقراء أكثر ,وبالتالى هذ الشروط التى تفرق م أجا الحصوا

على قروق ,هى شرط تضعف طبقة الفقراء وتحقا تنمية از فة ال يستفيد منهامحدودي الدخا .

5

– مرحلة اإلصالح والتحول لإلنفتاح اإلقتصادى والتوجه التصديرى ( ( 1991- 1980

أدى التدهور الذى شهدتت فتر السبعينيات بالحكومة التركية الى توقيع اتفاقية لاصاح اإلقتصادى مع صندوا
النقد الدولى فى يناير  1980لمواجهة اهوضاع الصعبة والحادة التى عانى منها اإلقتصاد التركى ,و يمك

تقسيم الفتر التى انتعش فيها االقتصاد التركى بشكا نسبى خاا فتر الثمانينيات الى فترتي م – 1980
 1983والى فتر  1988- 1984تحققت فيها نتا ج ملموسة باالقتصاد التركى شجعها ذل

للطلب لتقديم

عضوية لإلتحاد االوربى فى  14/4/1987بعدمضى قرابة  25عاما على ابرام معاهدة انقر عام  1963التى

أسست لعاقات بي تركيا وأوروبا وعملت على تهي ة اإلقتصاد التركى وتوجيهت الى اقتصاد تصديرى ولتخفيق

القيود المفروضة على البنو التجارية م خاا برنامج التكييف الهيكلى.وكا م أسباب هذا التحوالهوا:

التحوا الذى جرى فى الحلبة السياسية الدولية نتيجة انتهاء الحرب البادرة  ,وفقدا تركيا للدور الذى لعبتت ضد
االتحاد السوفياتى واتجا العالم نحو الراسمالية ,ووجود مشاكا ج رافية تتعلا بالمسالة الكردية و اليونا وسوريا

والعراا ,وثانيا  :نتيجة لظهورطور ت أوزاا* الذى كا معروفا فى االوساط اإلقتصادية و قاد تركيا خاا حقبة
الثمانينيات م القر الماضى  ,والتى أرى فى تركيا دولة اقليمية ,فقد لعبت سياسات االقتصادية  :اإلنفتاح
اإلقتصادى وتوسيع نطاا منظمة التعاو للبحر اهسود لتشما المنطقة الممتدة م االدرياتيكى الى بحر قزوي

أى وسط وشرا أوربا فى مواجهة رب أوربا ,وتخلى الدولة ع القطاع العام وابقاء مهمتها على اإلشراف فقط
 ,واطاا العنا للقطاع الخاص لمزاولة دور فى كا الميادي بما فيها الصحة والكهرباء والتعليم وفا قواعد
نظام السوا و المقاييس ال ريية .وشهدت فتر حكمت تحرير الواردات باستثناء الساح والمخدرات والى تخفيق

الرسوم الجمركية  ,واطاا حرية التبادا للعمات وانتقاا ر س االمواا  ,وربط سعر صرف اللير التركية
بشروط السوا  ,وتصفية القطاع العام ورفع يد الدولة ع القطاع الخاص  ,ولقد مثلت هذ السياسات كس ار

للحالة الكمالية وسابقة مهمة (.نور الدي ,1997,بتصرف ص .) 45- 44

*تور وت أوزاا اساميا ديمقراطيا على الطريا ال ربية  ,كا ضم صفوف حزب السامة الوطنى بزعامة اربكا وكا يرى ا انقاذ تركيا ال يكو اال م
خاا االحسا ال ربى  ,وكا حزبت خليط م القوميي والليبراليي وحتى الشعبيي  ,وضع حجر االساس هكبر مشروع تنموى زراعى فى الشرا االوسط
وعرف بمشروع ال اب  ,تخطت سي اساتت بعدم التدخا فى ش

الجوار والتى كانت سا دة م قبا حيث تخلى ع الحيادية فى السياسة الخارجية فى الشرا

االوسط وهو رجا أمريكيا اهوا فى الشرا اهوسط ور يس حزب الوط اهم  ,شار فى سياسة التحالف ضد العراا فى حرب الخليج الثانية.
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فقد بدأت تركيا برنامج االصاح وتحرير التجارة فى يناير  1980وكا الهدف المباشر التخفيف م حدة
التضخم والتحوا باالقتصاد م اقتصاد يعتمد الى الداخا الى اقتصاد يعتمد على التصنيع الموجت الى الخارج,

وحتى هذا العام كا سعرالصرف ثابت ولك كجزء م التعبيرع السياسات الموجهة تم اعتماد سع ارلصرف

المر فقد تم تعديا سعر الصرف االسمى وبل معدا نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى خاا الفترة 1980

 1983-الى ما نسبتت  % 4نظ ار هداء الصادرات المذها بعدها بدأ معدا التضخم ينخفق الذى لم يدم

طويا(.)1

 بهذا البرنامج أصبح المشهد اإلقتصادى الذى نهج سياسة اإلحاا محا الواردات  ,وعما على تحرير
التجار الخارجية بعد مجموعة م اإلجراءات التى عملت على ازاحة كا العوا ا القانونية والبيروقراطية

أسفر عنت مضاعفة حجم الصادرات م الفتر  1987 –1980خمس مرات  ,ووصلت عا داتها الى 13

مليارد دوالر  ,وارتفع نصيب المنتجات الصناعية م اجمالى الصادرات م  %35الى  %80خاا الفتر

نفسها  ,حيث بل معدا النمو اإلقتصادى  %8عام  , 1986وانخفق معدا التضخم م  %50الى 30

 %عام  1984والى  %1.9عام . 1985

 هذا النجاح دفع الحكومة التركية الى طلب اإلنضمام كعضو كاما فى الجماعة اهوربية المشتركة فى 14
ابريا  1987بعد مضى قرابة  25عاما على ابرام معاهدة أنقر عام  1963لوضع أساس العاقات بي

تركيا وأوربا ( رضوا , 2006,ص  )225بدات تركيا تستعيد االستقرار فى االسعار مع العام  1982ونما الناتج
المحلى بالقيم الحقيقة بما يقرب م

 % 4.4وهى نسبة تقارب نسبة عام  1981فيما كانت وتير النمو

 % 22الى  % 25بي عامى 1982 – 1981

للفرد الواحد  % 2وارتفعت صادرات السلع م

وارتفعت اسعار االستها بنسبة  % 20.5على مدى عام واحد  ,وقد اتصفت تل الفتر بزيادة الصادرات

عام 1982الى بلدا الشرا االوسط وشماا افريقيا مقارنة بما كانت عليت عام  ,1981وانخفضت نسبة
الواردات لنفس العام بنسبة  % 5وصاحب ذل

انخفاق فى العجز التجارى بما يقرب م

 3مليارات

دوالر  ,أى بما يقا بنسبة  % 30أو  1.2مليارد لما اك عليت عام  , 1981وقد كا ميزة لهذ الفتر

بارتفاع ودا ع البنو عام  1981الى ما نسبتت  % 60عام  , 1982وانخفق معدا التضخم م %100

الى  % 40وازدات السلع المصدرة بنسبة  , % 62وبالتالى ساهم اوزاا فى تحقيا انجاز لخططت

االقتصادية فقد ارتفعت الصادرات م  2.9مليار دوالر عام  1980الى  4.7ملياردوالر عام  1981و5.7

مليار دوالر عام  1982وظلت ثابتة عام  ( 1983الجميا  , 1997,بتصرف ص ) 236 – 235
______________


])1(-http://www.indiana.edu/~econdept/workshops/Spring_2007_Papers/Aytac_Chapter_2.pdf[14/4/2015
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بدات تركيا بتحري اقتصادها مع بداية  1980م سياسة االحاا محا الواردات الى سياسة االنفتاح

الإلقتصادى واقتصاد السوا – التصديرى  ,وأزيلت فو ار القيود الكمية التى قرر أ تل ى حتى عام  1986طبقا
إلتفاا اإلنتساب  .وادخلت بالتالى اجراءات لتحرير التجارة الخارجية فتحس المي از التجارى م خاا تخفيق

الطلب الداخلى فى اجراءات التثبيت االقتصادى وم ممارسة سياسة واقعية هسعار الصرف م جانب أخر ,
مما نتج عنت زيادة ملحوظة فى الصادرات وانتهت االختناقات فى تدبيرالسلع االساسية واستقر الوضع
االقتصادى التركى بعد عهد طويا م االختناقات  .ومع سياسة االنفتاح االقتصادى سمح باستيراد بعق السلع

مقابا فرق رسوم اضافية ,فقد زادت الصادرات التركية منذ عام  1980خمس مرات عما كانت عليت ,

ووصلت عا داتها الى 13مليار دوالر ,وارتفع نصيب المنتجات الصناعية م اجمالى الصادرات م % 35

الى  % 80خاا الفتر , 1988- 1983وتمكنت شركات االنشاءات والمقاوالت التركية م الحصوا على
عطاءات لتنفيذ مشروعات وصلت قيمتها االجمالية الى  17بليو دوالر وذل

بفضا انفتاحها على االسواا

االجنبية  ,كما وفرت أقطار الشرا االوسط فرص عما مضمونة لحوالى  150الف عاما تركى  ,وزاد معدا

االدخار م  % 16عام  1983الى


السياسة اإلقتصادية

 % 24عام ( 1987الجميا  , 1997 ,بتصرف ص)238- 237

تمثلت فى التحوا الى اقتصاد قا م على اليات السوا واالنفتاح على العالم

الخارجى م خاا سياسة تنمية الصادرات ,حيث ارتفع معدا نمو الصادرات السنوى الى اكثر م

% 25

خاا الفترة  1985 - 1980كما بل ت نسبة الصادرات الى الناتج المحلى اإلجمالى حوالى  % 15فى العام
 , 1985أما الصادرات م السلع الصناعية فقد نمت بسرعة أكبر حيث بل معدا نموها السنوى  % 35خاا
النصف اهوا م الثمانينيات م القر العشري  ,وارتفع نصيبها م اجمالى الصادرات الصناعية م الثلث

الى اكثر م ثاثة أرباع خاا نفس الفتر  ,وتميزت الصادرات الصناعية بالتنوع الشديد شملت المابس
والمنتجات المعدنية والكيماوية واالالت بجانب نجاحها فى التوجت نحو اسواا جديدة كمنطقة الشرا االوسط التى

ارتفع نصيبها م اجمالى الصادرات م  %22فى العام  1980الى أكثر م  % 40فى العام  , 1995كما
ا هنا زيادة فى صادرات دوا المجموعة االوربية بمعدا  % 18خاا النصف اهوا م الثمانينيات وحتى

منتصف التسعينيات  .ويمك القوا ا هنا

بالفعا نجاح فى تنمية الصادرات خاا هذ الفتر اال ا هذ

السياسة لم تحا المشاكا االقتصادية التى كانت موجود  ,فقد ارتفع معدا التضخم م  %29.4خاا الفتر
م  1980 – 1970الى  % 44.7خاا الفترة  , 1991 – 1980وعاود ارتفاع عجز الموازنة م جديد

حيث وصا فى العام  1995الى  % 7.6بسبب تضاعف خدمة الدي الخارجى والمبال المخصصة لدعم

المصدري فى جانب النفقات ,وانخفاق نسبة المتحصات م الض ار ب الى الناتج المحلى اهجمالى الى 18
 %فى العام , 1985وتباطئ معدالت نمو الناتج اإلجمالى حيث انخفق متوسط معدا النمو السنوى للناتج

م  % 5.9خاا السبعينيات الى  % 5خاا الفتر م
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 , 1985 - 1980والذى قد يفسر نمو الصادرات

على حساب تحويا الناتج م السوا المحلى لألسواا الخارجية  ,وانخفاق نسبة االستثمار المحلى اإلجمالى
الذى تدنى معدا نمو السنوى م

 % 6.9خاا الفتر

 1995 - 1970الى  2.8خاا الفتر -1980

 ( 1995حاتم  ,2005 ,بتصرف ص .)375-373ولقد أدى النمو الشديد لصادرات السلع والخدمات والتى بل ت
 % 15م اجمالى الناتج المحلى اإلجمالى خاا الفتر م

السياسة تمثلت فى االتى -:

 1985 - 1980الى بروز نواحى ايجابية لهذ

 .1ادت ادارة الطلب التقليدية الى هبوط كبير فى سرعة معدا التضخم م  % 104فى عام  1980الى
نحو  % 28عام . 1982

 .2ارتفاع اإلستثمار الثابت الحقيقى الخاص أكثر م

 % 5فى عام . 1982

 .3ضعف الطلب على الواردات فى الخارج حيث انخفق الحساب الجارى م  3.4مليار دوالر فى
 1980الى ( ) 0.09مليار دوالر فى عام  1982نتيجة زيادة الصادرات .

 .4زيادة تحويات العمالة الخارجية و يرها م دخوا الخدمات زيادة كبيرة حيث أسهم المي از الخارجى بنحو
نصف النمو م اجمالى الناتج القومى االجمالى فى  ( 1982- 1981قاسم  ,1997,ص .) 192 - 191ويضيف

الباحث أ شخصية تور ت أوزاا هى شخصية ليبرالية حكمت تركيا تحت اإلنقاب العسكري وقد قاد عملية
اصاح اقتصادى فى كافة مفاصا اإلقتصاد التركي ولم يحاوا اإلصطدام بالجيش  ,حيث عرف م عملت

كخبير اقتصادى  ,ومع ذل التحوا اإلقتصادى فى تركيا ابا حقبة الثمانينات اال أ النمو الذى حدث لم يك

يستند الى تحقيا عدالة فى توزيع الدخوا وفى القضاء على التضخم والبطالة وبقى اهمر عند زيادة فى الناتج

المحلى م خاا تشجيع الصادرات .

 - 6مرحلة بروز االسالم السياسى وبرامج اإلصالحات االقتصادية ( ) 1999 - 1991
شكا وصوا نجم الدي اربكا * ,زعيم حزب الرفا اإلسامى الى السلطة فى العام  1995م وانتخابت ر يسا
للوزراء ت ي ار مهما فى الحيا السياسية التركية  ,فى حي فسر فوز فى انتخابات عام  1998على قاعدة
العداء هس ار يا وطالب عبد اهلل وا مستشار للسياسات الخارجية الل اء كا االتفاقيات والعقود مع اس ار يا

احتجاجا على ممارستها باالراضى الفلسطينية المحتلة ور م هذا الجدا اال أ هذ العاقات شهدت تطورات
مع اس ار يا فى فتر حكمت خاصة م جانب الم سسة العسكرية التركية وصلت الى عقد اتفاقية تحديث

طا رات الفاتنوم المملوكة للجيش التركى لمصلحة شركة اس ار لية (أيم  ,مهند ,2001 ,ص .) 57واعتبر فى نظر
الكثيري ا وصوا اربكا الى سدة الحكم فى تركيا هو اوا اختراا للنظام التركى وللسلطة التنفيذية لاسام
السياسى خاصة ا هذا الوصوا لم يك سها ويسي ار فقد بدأ ت محاوالت اربكا بانشاء حزب جديد عام

 1970باسم النظام الوطنى يعبر بشكا صريح ع عاقتت باالسام .
*دخل اسم نجم الدين اربكان

"الذى فاز فى االنتخابات العامة بصفة مستقا على كبار الشخصيات السياسية التقليدية ,لم يخف اربكا فكر اإلسامى ,فاسس سنة  1970حزب النظام

الوطنى وم شعارتت " الحزب سيعيد لامة امجادها العظيمة ,وبعد 1971اسس حزبت الثانى السامة وفى عام 1983اسس حزب الرفا  .كا سياستت انت مع الديمقراطية وليس متزوجا م ال رب ,
ووافا على ا تتولى تشيلر وحزبها و ازرات القو ( الخارجية  ,الداخلية  ,الدفاع ).
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وقد انتشر هذا الحزب بشكا كبير بي التجار الص ار والحرفيي والرجاا المتدينيي فى اهناضوا  ,حتى تم
حظر الحزب م قبا الجيش فى  , 12/3/1970وبعد  17شه ار كانت محاولة ثانية فى11/10/ 1972
أسفرت ع

تاسيس حزب جديد باسم حزب السامة ,حصا فيها على  7وزرات مهمة م

بينها التجارة

والصناعة  ,وقد شيد الحزب أثناء وجود بالحكم  70مصنعا خاا سنتي مرك از على الصناعات الثقيلة .

واستمر الوضع حتى جاء انقاب  12/9/1980وحظر الحزب تحت تهمة اعادة االسام للدولة  ,وبعدها بثاث
سنوات على االنقاب تم تشكيا حزب الرفا االسامى الذى أصبح م أهم شخصياتت فيما بعد أردو ا

(

السرجاوى , 2011,ص  ,) 51بالر م مما قد يفهم بأ الفتر هذ هى فتر بروز االسام السياسى اال انت قد تحقا

انجازات اقتصادية  ,فقد وصا الناتج المحلى اإلجمالى عام  1997حوالى  200مليار دوالر  ,ليصبح
االقتصاد التركى فى المرتبة السادسة عشر فى العالم  ,وارتفعت نسبة سكا الحضر م  % 25عام 1923

الى % 65عام  , 1997و نسبة اهمية انخفضت الى  , % 10فيما وصلت الصادرات الى  26مليار دوالر
عام  1997اال ا الواردات بل ت فى العام نفست الى  46مليا ر دوالر ليصبح عجز المي از التجارى  20مليار
دوالر ووصا معدا التضخم فى عام  1994الى  % 124وفى عام  1998الى % 99وقارب عجز الموازنة

الدولة الى  % 8.5م الناتج المحلى االجمالى .

 فى حي تفاقمت الديو الخارجية الى مستو  95مليار دوالر اى نسبة  % 48م الناتج القومى فى عام 1998كما عبرت خريطة الدخا ع اختاا واضح فنسبة  % 20التى تمثا االفقر م السكا نصيبها  % 3.5م

اجمالى الدخا  ,فى حي يبل نصيب ف ة  % 20اه نى أكثر م  % 55م

اجمالى الدخا فى عام 1998

( هاا  , 1999,ص  .) 232ويعزى لهذ الفتر االختاا المالى بسبب سياسة الحكومة بالتوجت للسوا المحلى
لتمويا العجز فى الموازنة م خاا بيع اهوراا المالية  ,فقد كانت البنو التجارية تقترق م الخارج بسعر

فا دة أقا مما تمولت للحكومة فبحلوا نهاية العام  1993وصلت نسبة الدي الخارجى على المدى القصير

هحتياطات العمات اهجنبية بالبن المركزى ما يقرب  % 300فقد كانت الديو المحلية واستحقاقها على فترات
قصيرة أدى الى ارتفاع سعر الفا دة بشكا مفرط فى فتر ما بعد  1995فقد بل ت بالعام  1998مجموع
مدفوعات الفا دة الداخلية والخارجية ما نسبتت  % 40م الميزانية فى الفترة م  .1993 – 1990و بهذ

اهرقام كانت هذ الفتر تشهد اختاا مالى كبير ارتفع فيها رصيد الدي المحلى الى اكثر م النصف .

 -ومر االقتصاد التركى بأزمة وتدهور العملة وخسر البن المركزى نصف احتياطاتت نتيجة تدخلت إلنقاذ البنو

التجارية والدفاع ع الليرة التركية م هجوم المضاربة وبل معدا التضخم وفا م شر المستهل الى % 120

وانخفضت قيمة العملة بنسبة  % 70عام  1994ثم جاء على اثر ذل برنامج التكييف المالى إلنقاذ ما يمك
انقاذ مع صندوا النقد الدولى وتم وضع القيود على التوسع فى اال تما المحلى حتى تستكما سياسة الحد م

انخفاق سعر الصرف  .وفى الفتر م

 1995- 1993ت يرت الحكومة اال تافية مرتي
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وسيطر عدم

اإلنضباط المالى وقفز العجز فى الميزانية م  % 4م الناتج المحلى اإلجمالى الى  % 8.3فى عام 1996
و وبل التضخم  % 100بحلوا نهاية العام  . 1997و ارتفعت نفقات الحكومة المركزية فى ابريا  1999م

 % 29م الناتج اإلجمالى الى  36ع العام  , 1998وقفز العجز فى الموازنة م  % 7م الناتج المحلى
اإلجمالى الى  % 12عام , 1999وارتفع صافى الدي المحلى م  % 24م الناتج المحلى اإلجمالى الى 41
 %فى العام  1999بسبب التدهور فى ظروف الرقابة المالية واهثار السلبية التى خلفتها اهزمة الروسية فى

ا سطس  1998ونتيجة للوضع السياسى فى البلد (.)1
-

اضافة الى ما سبا وكظاهرة جديدة تمتعت هذ الفتر بظهور عدد كبير م رجاا االعماا االساميي

والذى زاد ع  3000يملكو  10000االف شركة فيها اكثر م  500الف عاما وموظف  ,ويزيد راس ماا
هذ الشركات على  20مليار دوالر وتتجاوز صادراتها  8ملياردوالر سنويا  ,وتتوزع أنشطتها م صناعة

النسيج والمواد ال ذا ية الى المواد الكيماو ية والتعدنية الى مواد البناء  ,وتعتبر مجموعة االخاص وهى اكبر
المجموعات االسامية تضم

 505شركات فى مجاالت المقاوالت والمصارف السياحية والسيارات والنشر

واإلذاعة والتلفزيو ( هاا  ,1999,ص .) 259

ويبدو جليا للباحث أ هذ الفترة مرحلة التكيف الهيكلى تعكس امتثاا السياسات االقتصادية التركية لوصفات
وتعليمات المدرسة النيوليبرالية  ,وتكييف هذ السياسات لكافة مقتضيات اقتصاد السوا المتعلقة بتحرير
الخدمات المالية وعدم استقرار اسعار الصرف ومحابا اقتصاد اهعماا الخاص  ,مما ادى الى عجوزات فى

المي از التجارى وبالتالى مي از المدفوعات  ,والى ارتفاع ارقام ونسب المديونية العامة وتنامى الفروا الكبيرة بي

الفقراء واهثرياء  ,وازدياد نسب البطالة والفقر  ,وبكلمة واحدة التراجع الكبير فى م شرات االقتصاد الكلى كما
سيتم توضحيت فى البند الاحا .

 -7مرحلة حز العدالة والتنمية والنمو اإلقتصادى ( :) 2014- 2002

سبا فتر حكم العدالة والتنمية مرحلة مضطربة م اإلقتصاد السئ عما على عودة تركيا للوراء  40عاما ,
فقد شهدت هذ الفتر حكم الباد حكومة أجاويد التى استمرت ثاث سنوات ونصف وتميزت بتسارع اصدار

القوانيي م أجا استرضاء صندوا النقد الدولى والقبوا بشروط البن الدولى .وعلى الر م م ذل

لم يتقدم

االقتصاد التركى قيد انملة با على العكس تراجع تراجعا خطي ار واالرقام التالية توضح مدى الوضع االقتصادى
الخطير الذى وصلت اليت الباد قبيا فوز حكومة طيب أردو ا .فقد تراجع حصيلة الناتج القومى االجمالى الى

 148مليار دوالر بعد ا كانت  187مليا ر دوالر  ,وتراجع متوسط دخا الفرد الى  2160دوالر سنويا  ,بعد
أ كا  2900دوالر.

](1)-http://www.indiana.edu/~econdept/workshops/Spring_2007_Papers/Aytac_Chapter_2.pdf[15/4/2015
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أما ع حجم الدي الخارجى والمحلى فقد وصا الى  207مليار دوالر ,لتصبح تركيا أكبر دولة مدينة فى العالم
 ,وتضاعفت البطالة واصبح عدد العاطلي ع العما  9مليو شخص  ,وقد اقترضت حكومة أجاويد خاا

ثاث سنوات ما قيمتت  50مليار دوالر وهو يعادا ما اقترضتت خاا الفتر م  1983 - 1920لتصبح رابع
دولة م حيث سوء توزيع الدخا  ,واصبح الحد اهدنى لاجور تحت خط الفقر وتراجع االنتاج عام 2001

بنسبة  , % 9.4فى حي تراجع معاش التقاعد م  174دوالر الى  151دوالر .أما مرتبات المواطنيي

فتراجعت م  533دوالر الى  300دوالر  ,وانخفضت مصروفات ا لميزانية م عا دات الض ار ب م 56.4
 %الى  % 50.1والفا دة على السندات بعد أ كانت  %50اصبحت  . % 80فى هذ اهجواء الصاخبة
والسوء االقتصادى التركى انبعث حزب العدالة لينهق باالقتصاد التركى م

عثرتت  (.أوراا حضارية معاصرة

 , 2004,ص  .) 54 – 53فكا لوصوا الحزب للحكم فى تركيا تداعياتت فى السياسة الخارجية تجا العالم
العربى واإلسامى ,و تحوال اجتماعيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا نحو المصالحة مع الهوية اإلسامية ومع العما

اإلسامى لها  ,فمع وصوا هذا الحزب فى العام  2002بدأ يطرح نفست بديا ع اهحزاب العلمانية التقليدية
التى حكمت تركيا منذ العام  , 1924واستطاع هذا الحزب أ يقدم نفست لل رب على أنت النسخة اإلسامية م

اهحزاب الديمقراطية المسيحية المنتشرة فى أكثر م بلد أوربى  ,يحما برنامجا اقتصاديا داعما لليبرالية واقتصاد
السوا واصاحا سياسيا يمكنت

م

لعب دو ار اقليميا فى السياسة الشرا أوسطية على الصعيد العربى

واإلس ار يلى  ,ويعتبر أحمد أ لو هو العقلية المفكر التى صا ت السياسة الخارجية منذ العام  2003م خاا
محوري وجب العما عليهما  ,الموقع الج رافى لتركيا الذى لم تست لت جيدا  ,وعلى محور سياسة " صفر

المشاكا " فى حا مشاكا تركيا مع جي ار نها ,وقد شبت البعق اتجا تركيا نحو العالم العربى واالسامى
بالعثمانية الجديدة  ,فى حي راى أخرو أ هذا الدور الجديد لتركيا محاولة لموازنة الدور اإليرانى الذى يفرق

قوتت وسيطرتت بالمنطقة(أيم  ,و مهند ,2001 ,ص,) 55و إستطاع الحزب أيضا والذى صنف نفست بأنت حزب

سياسى محافظ معتدا ير معادى لل رب ا يتبنى رأسمالية السوا فيما يحما فى تكوينت ر ية إسامية ال
يتعارق فيها مع الفكر الكمالى أو العلمانية صراحة ,أ يحقا نهضة إقتصادية ملموسة وانقاذ اإلقتصاد

التركى م أزمتت المستفحلة ,ووضع تركيا فى مصاف الدوا التى تعيش حالة م النمو اإلقتصادى القوى
وأصبح حجم الصادرات يتنامى بشكا متضاعف نسبيا (.)1

هذا وترتكز المبادا واإلستراتيجية للنظام الداخلى للحزب على الجوانب االقتصادية التى اعتبرت المواطنيي اهم
موارد الدولة الى جانب تبنى سياسة اقتصاد السوا وتنحى دور الدولة ع النشاط االقتصادى الى دور التوجيت

والرقابة فقط  ,والنظر الى الخصخصة كوسيلة مهمة فى تكوي بنية اقتصادية ثابتة الجذو ر ولزيادة االنتاجية ,
وكما وتركزت سياسة الحزب فى اعطاء أهمية أيضا لاستثمار االجنبى ,

________

])1( -http://www.civicegypt.org[4/7/2015
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وفتح عاقات مع االتحاد االوربى والبن الدولى وصندوا النقد الدولى والم سسات الدولية لتحقيا هدف الحزب
فى تحقيا وزيادة الصادرات فى مجاا التجارة الخارجية والحد م البطالة والقضاء على ارتفاع مستوى المعيشة

والعدا فى توزيع الدخا  ,وصوال الى حالة االستقرار االقتصادى الذى يعنى مزيدا م

النمو االقتصادى (

السرجاوى , 2011,ص . ) 253 - 250

وتمثلت ر ية الحزب للتجارة الخارجية على استراتيجية زيادة الصادرات وزيادة قدرة تركيا التنافسية م خاا

االجراءات والسياسات التى طبقها الحزب م خاا تشكيا حكوماتت فى تقديم حوافز للشركات لزيادة شعار صنع
فى تركيا والتنسيا مع الجمعيات العاملة فى الصناعات م اجا تطويرها وتسهيا السبا لزيادة التجارة البينية مع
دوا الجوار ودعم البحث والتطوير وزيادة االستثمارت للمشاريع الص ير والمتوسطة التى تستهدف الصادرات

عالية الجودة ( السرجاوى ,مرجع سابا  ,ص .)260
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المبحث الثانى :المؤشرات الكلية لالقتصاد فى تركيا
أوال  -الناتج المحلى اإلجمالى ونصي الفرد فى تركيا:
يشير مفهوم إجمالي الناتج المحلي الى القيمة السوقية لكا م السلع والخدمات النها ية التى ينتجها المجتمع أو
اإلقتصاد المحلى وعادة ما يكو سنة وهو بهذا المعنى يتميز ع الناتج القومى اإلجمالى الذى يضاف اليت

المعامات الخارجية ( جامعة القدس المفتوحة  , 2010,ص  , ) 30وفيما يتعلا بالناتج المحلى اإلجمالى لإلقتصاد

التركي فقد كانت نقطة التحوا فيت تعود لفتر االصاحات خاا الثمانينات التى قادها تور ت أوزاا حيث بل
متوسط معدا النمو للناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى  %5.5م

الفترة  1984وحتى عام  1993وكانت

المساهمة االساسية هى توسيع ونمو قطاع الصادرات  ,والذى قد وصا الى نسبة  % 41.4خاا الفترة م

 1988الى  ,1995وفى عام  1992و 1993وصا النمو للناتج المحلى االجمالى لمعدا  %6.4و %8.1
على التوالى والسبب فى ذل

كا

نتيجة لزيادة االجور الحقيقية الزراعية والى زيادة استخدام القروق

االستهاكية اضافة لزيادة الطلب المحلى واستخدام الطاقة نتيجة مرونة القطاع الخاص  ,أما فى العام 1994

فقد انخفق الناتج المحلى االجمالى الى  % 8بسبب أزمة النقد اهجنبى وتنفيذ برنامج االستقرار فيما انخفق
بعد ذل الى  % 6.1عام  , 1995ثم نما بعد ذل الى  %7.4عام  1996بسبب زيادة الطلب المحلى على
السلع وخاصة زيادة الطلب على السلع المعمرة منها ومبيعات السيارات تحديدا (.)1

ويشير الجدوا التالى للناتج المحلى اإلجمالى ونصيب الفرد منت باإلضافة الى اجمالى الدخا القومى ونصيب
الفرد منت حسب بيانات البن الدولى الى تصاعد فى كا الجانبي ,فعلى صعيد الناتج المحلى اإلجمالى نجد

هنا ارتفاعا حقيقيا وصا م  150مليار دوالر فى عام  1990الى  266مليار دوالر عام  2000وهو العام

الذى سبا اهزمة اإلقتصادية فى تركيا عام  , 2001حيث تراجع هذا النمو بحوالى  70مليار دوالر  ,وبعد
تولى حزب العدالة والتنمية الحكم ,ارتفع هذا الناتج م  232مليار دوالر عام  2002الى  798مليارعام

 , 2014أى بحوالى ثاثة أضعاف القيمة  ,وهذا اإلرتفاع م شر على نمو الناتج المحلى  ,كما يتبي م

الجدوا أدنا مدى تأثير اهزمة المالية العالمية فى عام  2008والتى تسببت فى تراجع هذا الناتج الى حوالى

 120مليار دوالر بي العام  2008والعام . 2009والواضح ا الناتج تعافى مرة أخرى بعد ذل وتواصا فى
التحس ,أما جانب الدخا القومى فقد مر بنفس الظروف م التحس أسوة بالناتج المحلى اإلجمالى  ,والجدوا
التالى يستعرق قيم الناتج المحلى االجمالى ونصيب الفرد وكذل الدخا القومى ونصيب الفرد منت  .وحسب

جدوا البيانات اعا فا متوسط نصيب الفرد م الناتج المحلى اإلجمالى قد وصا الى أكثر م عشرة أالف

دوالر سنوياأى أنت تحس تحسنا ملحوظا بي العام  2003الذى ارتفع م

_______

 4565دوالر الى 10.200

])1(-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp83_e.htm.[15/10/2015
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جدول ( ) 2-1الناتج المحلى اإلجمالى التركي ونصي الفرد
نصي الفرد

العام

GDP

1990

150.676

2000

266.567

2001

196.005

…..

2002

232.534

….

..

2003

303.005

4565

…

..

..

2004

392.166

5775

…

..

..

2005

482.979

7036

..

..

..

2006

530.9

7597

884.302

12.87

6.9

2007

647.155

9247

965.015

13.88

…

2008

730.337

10.444

1.055.707

15.01

0.7

2009

614.553

8561

1.030.268

14.616

-4.8

2010

731.168

10.003

1.156.627

16

9.2

2011

774.754

10.459

1.295.078

17.69

8.8

2012

788.863

10.822

1.336.068

18.03

2.1

2013

823.242

10.404

1.393.960

18.58

4.2

2014

798.429

10.2

1.441.029

18.98

2.9

...

اجمالى الدخل

نصي الفرد

 GDPالنمو من %

235.969

4.37

9.3

579.834

9.17

6.8

..

..
..

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بينات البن الدولى بالمليار دوالر

دوالرعام . 2014و حسب معطيات م سسة اإلحصاء التركى خاا العام  , 2015فقد حقا اإلقتصاد

التركى موا بمقدار  % 3.8خاا الربع الثانى ,علما أ النمو كا فى نفس التوقيت للعام  2014بمقدار 2.4
 %فى حي سجا نموا بنسبة  % 2.9على مدار عام  , 2014وهذا النمو قد فاا توقعات استطاعات الراى

التى قدرت مقدار النمو الى  ,% 3.4ومع ذل فقد علا وزير المالية التركى "محمد شيمش "على هذ النسبة ,
ا بقاء هذا المعدا كا دو النسبة المنشودة على المدى المتوسط البال ة  ,% 4وذل

نتيجة اهوضاع

السياسية التى تمر فيها تركيا داخليا وخارجيا  ,وتوقع الوزير أ يواصا االقتصاد نمو ولو بشكا معتدا خاا

الربع الثالث م

العام  2015فى ظا م شرات المبيعات القوية فى القطاعات االساسية مثا السيارات ,

والعقارات  ,والمواد المنزلية ,بسبب سامة القطاع المصرفى ,وحيوبة القطاع الخاص وزيادة فرص العما (.)1

هذا وتحتا تركيا حسب الناتج المحلى اإلجمالى هوا عشري بلدا المرتبة الثامنة عشر م بي عشري بلدا ,

فيما تحتا الواليات المتحدة المرتبة اهولى تليها الصي واليابا  ,فيما الدوا التى جاءت بعد تركيا فى المرتبة
التاسعة عشر السعودية والسويد فى المرتبة العشري .
_______

])1(.http://www.turkey2day.com/?p=3266[10/10/2015
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ويضيف الباحث أ التحدى ما زاا قا ما ومستمر امام تركيا فى الحفاظ على هذا المستوى م النمو االقتصادى
خاصة مع اهزمات السياسية الناش ة و الشا كة فى المنطقة والتى أصبح لتركيا تدخاتها فى هذا الملفات ,
والذى قد يجعا تركيا تدفع ثمنا اقتصاديا وتجاريا الى حد كبير  ,خاصة بعد تخليها ع سياستها السابقة بمبدأ

صفر المشاكا فى الداخا وصفر المشاكا مع الخارج  ,وهذا يتطلب منها أ

تعيد سياستها ومواقفعا بشكا آخر

ال ي ثر على عاقاتها اإلقتصادية  ,لك يبدو ذل بعيدا.

 – 2معدل نصي الفرد من الناتج المحلى والدخل القومى :
وأما ع معدا نصيب الفرد م الناتج المحلى اإلجمالى  ,وكذل نصيب الفرد م الدخا القومى م الفترة

 2014- 2006والتى تشير اليت بيانات الجدوا اعا حوا نصيب الفرد م الدخا القومى الى أ تركيا

أصبحت سادس أكبر بلد فى العالم للعام  , 2014وفى تعليا وزير اإلقتصاد التركى " :ظافر تشا ليا " على

تقرير وحدة المعلومات اإلقتصادية ( ) EIUللعام  2010والذى اعتبر تركيا سادس أكبر بلد فى العالم م حيث

دخا الفرد الذى وصا فيت هكثر م  10االف دوالر مع عدد سكا يتجاوز  70مليو نسمة راجعا هذ الزيادة
بسبب الزيادة فى االنتاج الصناعى حيث جاءت تركيا فى المرتبة الثانية بعد اليابا م حيث اإلنتاج الصناعى

للعام .)1(2010أما وزير المالية "محمد شيمش " فاعتبر دخا المواط التركى قد تضاعف فى تركيا ثاثة

أضعاف فى الفترة ما بي عامى  , 2012- 2003حيث كا نصيب الفرد م الدخا القومى فى عام 2002

قد بل ثاثة آلف و  500دوالر ووصا الى  10االف و  500دوالر للعام  2012حسب الجدوا أعا (.)2

وقد قفز نصيب الفرد م الناتج المحلى االجمالى عام  2002م حوالى 3300دوالر الى  8.950دوالر للعام
 2008وبذل

أصبحت تركيا فى المرتبة السادسة عشر فى ترتيب اكبر االقتصاديات على المستو العالمى

والسادسة على مستوى اوربا وبذل ضاقت الفجوة وهوا مر بهذ النسبة بي معدالت التنمية التركية ومعدالت
التنمية اهورب ة م الناحية اإلقتصادية ( .)3وحسب البيانات المدونة للبن

الدولى حسب الشكا ادنا والذى

يشيرالى وصوا متوسط دخا الفرد التركى الى  10.4االف دوالر ,يجعا م تركيا تقترب م البلدا ذات

الدخا المرتفع  .فقد جاء فى تقرير البن الدولى بعنوا التحوا التركى واالندماج فى الم سسات والذى أشار الى
أ تركيا قد تحولت م بلدا الف ة الدنيا م ناحية الدخا الى البلدا المتوسطة الدخا ثم الى أحد اإلقتصاديات

العليا م البلدا متوسطة الدخا  ,حسب " لو ار تو "  :نا ب ر يس البن

الدولى لش و منطقة أوربا وآسيا

الوسطى  ,حيث اعتبرت هذا التصاعد جزء م ارتقاء بلدا االسواا الصاعدة الذى سوف ي ير م أفا التنمية

العاليمة ,وبذل تكو تركيا على مسافة أقرب م مصاف البلدا مرتفعة الدخا اذا ما استمرت على الوتيرة
نفسها(_________) 4
(1)-http://www.invest.gov.tr/ar-SA/infocenter/news/Pages/180711-turkey-per-capita-income-global-top-10.aspx
])2(-http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=64372[18/12/2015
])3(-/http://www.alidarimagazine.com[18/7/2015
(4) http://www.albankaldawli[18/12/201.
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ثانيا  -الميزان التجارى في تركيا من :2014-1980
يعكس م شر مي از المدفوعات هى دولة قوة أو ضعف العاقات االقتصادية مع العالم الخارجى باإلضافة الى
كونت م آر تعكس هشاشة النظام االقتصادى أو متانتت ,وبهذا المعنى هو م شر مهم لصانعى السياسة االقتصادية
لما يتعلا بت تحديد سعر الصرف اهجنبى أو السياسات اإلقتصادية المتبعة مثا الزيادة أو االقاا م االنفاا

العام أو المطالبة بالحما ية ضد الواردات  .ويعتبر المي از التجارى أحد المكونات المهمة فى هذا المي از  ,وفيما

يتعلا باإلقتصاد التركى فقد كانت الفترة م  1980وحتى  2014تحما الكثير م التحوالت التى ميزت ايقتصاد

تركيا حيث ارتفعت فيت الواردات والصادرات بشكا ملحوظ بالر م م التحوا م سياسة احاا الواردات الى
تنفيذ برامج االصاح الليبرالى الذى بدأ العما بت فى  24/1/1980لتحرير التجارة الذى است را وقتا طويا

إلحداث الت يير المطلوب  ,وهذ الفترة تمثا مقارنة بي مرحلة اإلستيراد ومرحلة النمو الذى تقود الصادرات
وحررت فيها التجارة والتى يمك أ نطلا عليها مرحلة ما بعد الليبرالية والتى تم فيها اتخاذ اجراءات وق اررات

تحرير النظام اإلقتصادى والمالى (.)1

وسوف يتم تناوا هذ الفترة م مي از المدفوعات خاا الفترة م العام  2014 - 1980الى قسمي لسنوات
مختارة توضح فيها كيف كانت حالة المي از التجارى خاا فترة التكييف االقتصادى ومرور تركيا بأزمة

 1991و 2001و  2008وصوال الى العام الحالى 2015الذى تعد فيت هذ الدراسة .
 - 1العجز التجازى خالل الفترة من :2001 – 1980

ميزنها التجارى حيث تنامى العجز التجارى
تعتبر تركيا نموذجا متمي از لاقتصاديات التى تعانى م عج از فى ا

خاا الفتر م  , 1991- 1975فقد كا العجز التجارى فى العام  1975يساوى ( ) 3.3-مليار دوالر
وصا فى العام  1980الى () 5-مليار (.رواء الطويا  ,مجلة ش

االوسط  ,ص ) 69

ومع العام  1980وبداية االتفاا مع صندوا النقد الدولى وبداية تطبيا برنامج التكييف اإلقتصادى زاد حجم

الواردات الى ثاثة أضعاف الصادرات حتى وصا العجز فى المي از التجارى الى(  ) 5-مليار دوالر  ,ثم

انخفق هذا العجز على التوالى حتى عام  1986لحوالى ( ) 3.6 -مليار دوالر وبعد ذل نما حتى وصا (
 ) 3.9 -مليار دوالر عام  1987وبالر م م هذا اإلرتفاع فى قيمة العجز التجارى اال أ الواردات قد نمت

بحوالى مرة وثلث فقط ع حجم الصادرات ,علما أنها مع تطبيا البرنامج كانت تزيد بحوالى ثاثة أضعاف

الصادرات  ,أما ما شهد العام  1988فقد انخفق فيت العجز التجارى الى حوالى (  ) 2.6-مليار دوالر حيث
كانت هذ القيمة أقا درجة وصا فيها العجز التجارى خاا هذ الفترة ,والفترة الاحقة شهدت ارتفاعا بوتيرة
تصاعدية فى العجز التجارى حتى وصا فى العام  1990الى حوالى ( ) 9.3-مليار دوالر ,
_________
http://economics.utah.edu/research/publications/2008_13.pdf[14/8/2015 ].
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وذل نتيجة ارتفاع حجم الواردات التى بل ت حوالى ( ) 22.3مليار دوالر والصادرات حوالى ( ) 13مليار دوالر
 ,وبسبب السياسات المالية التضخمية واالستخدام المفرط للقروق التجارية قصيرة اهجا أما ع حالة المي از

التجارى خاا أزمة  1991فقد انخفق العجز الى ( ) 7.4-مليار دوالر وذل كا نتيجة انخفاق حجم
الواردات م  22.3مليار دوالر الى  21مليار دوالر ,
جدول ( ) 2-2الميزان التجارى من الفترة 2001 – 1980
العام

اجمالي الصادرات

اجمالي الواردات

صافي الميزان التجارت

1980

2910122

7909443

-4999321

1981

4702934

8933365

-4230431

1982

5745973

8842664

-3096691

1983

5727833

9235001

-3507168

1984

7133602

10756922

-3623320

1985

7958008

11343375

-3385367

1986

7456724

11104770

-3648046

1987

10190047

14157805

-3967758

1988

11662021

14335396

-2673375

1989

11624692

15792143

-4167451

1990

12959288

22302126

-9342838

1991

13593462

21047014

-7453552

1992

14714629

22871055

-8156426

1993

15345067

29428370

-14083303

1994

18105872

23270019

-5164147

1995

21637041

35709011

-14071970

1996

23224465

43626642

-20402177

1997

26261072

48558721

-22297649

1998

26973952

45921392

-18947440

1999

26587225

40671272

-14084047

2000

27774906

54502821

-26727915

2001

31334216

41399083

-10064867

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات البن المركزى التركى ()1
________
1(Source :www.turkstat.gov.t
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وفى العام  1993حدثت أزمة حادة فى المي از التجارى وبسرعة وصا الى ( ) 14-مليار دوالر حيث ارتفع
حجم الواردات الى  30مليار والصادرات الى  15.3مليار أى بحوالى ضعف الصادرات  ,وتضاعف نمو

العجز فى المي از التجارى بعد ذل حتى وصا الى( ) 22-مليار فى عام  1997وفى العام  2000وصا
الذروة خاا هذ الفترة ووصا الى ( ) 26-مليار والتى جاء بعدها أزمة  2001والتى انخفق معها حجم
المي از التجارى الى ( ) 10-مليار بسبب تراجع حجم الواردات م  54مليار الى  41مليار وارتفاع حجم

الصادرات م  27مليار الى  31مليار(.)1

 –2الميزان التجارى من :2014 -2002
مع تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى بداية العام  2002وحتى العام  2014ارتفع حجم الصادرات الى

خمسة أضعافها حيث وصلت الى  157مليار دوالر عام  , 2014وتضاعفت الى جانب ذل

الواردات

وبالوتيرة نفسها فقد ارتفع حجم الواردات  41مليار دوالر فى عام  2001الى  242مليار دوالر فى العام

 2014اى بحوالى ستة اضعاف  ,والتى تشير الى بقاء واستمرار أزمة المي از التجارى فى تصاعد م (-

 ) 15ملياردوالر عام  2002الى أ وصا الى ( ) 84-مليار عام . 2014

جدول( ) 2-3الميزان التجارى للفترة من  2002وحتى 2014
العام

اجمالي الصادرات

اجمالي الواردات

صافي المي از التجاري

2002

36059089

51553797

-15494708

2003

47252836

69339692

-22086856

2004

63167153

97539766

-34372613

2005

73476408

116774151

-43297743

2006

85534676

139576174

-54041498

2007

107271750

170062715

-62790965

2008

132027196

201963574

-69936378

2009

102142613

140928421

-38785808

2010

113883219

185544332

-71661113

2011

134906869

240841676

-105934807

2012

152461737

236545141

-84083404

2013

151802637

251661250

-99858613

2014

157617000

242177000

-84560000

 ,Source :www.turkstat.gov.tالمصدر م

__________________

تجميع الباحث اعتمادا على بينات مركز االحصاء التركى .
])1(-[http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13974.html[15/9/2015
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وقد شهدالعجز ما بي العام  2003والعام  2002الى ( ) 7-مليار دوالر  ,وما بي العام  2003والعام 2004
ارتفع الى ( ) 12-مليار  ,وما بي العام  2004والعام  2005عاود االنخفاق الى ( ) 9-مليار دوالر  ,ثم

انخفق هذا الفرا أكثر ما بي عام  2007والعام  2008حتى وصا الى ( ) 7-مليار دوالر حتى مجئ

عام  2009الذى شهد فيها المي از التجارى تحسنا ملحوظا وتراجع العجز ع العام  2008الذى وصا الى

قيمة ( ) 70-ملياردوالر .

وهذا العجز فى مي از التجارة التركى جاء بعد طفرة اقتصادية بدأت مع العام 2002وحتى  2007التى اعقبها

تعرق االقتصاد التركى لتأثيرات االزمة المالية فى العام  2008والتى عملت على تراجع الصادرات التركية الى
االتحاد اهوربى  ,حيث بل اجمالى الصادرات التركية الى دوا العالم  132مليار دوالر  ,فى حي كا اجمالى

الواردات قد وصلت الى 201

مليار دوالر  ,ونتيجة لما تعرضت لت الباد بدات تركيا فى استكشاف اسواا

بديلة لمواجهة آثار اهزمة المالية والتى كا م آثارها تحس مستوى الصادرات التركية الى دوا أفريقيا وآسيا

الوسطى بشكا كبير والى منظمة التعاو االسامى وكذل تحس فى مستوى االستثمار اهجنبى المباشر مع

دوا الشرا اهوسط الذى وصا الى ما يقرب  2مليار دوالر(.)1

انخفق بعد ذل المي از التجارى فى العام التالى الى ( ) 38-مليار دوالر أى بتراجع حوالى ( ) 31مليا ر
دوالر ع العام الذى سبقت واعتبر هذا العام اهفضا خاا فترة الدراسة ما بي  2002والعام  2014فيما

يتعلا بالمي از التجارى بالر م م اهزمة المالية العالمية فى العام  2008وتأثيرها على تركيا(.)2

اما فيما يتعلا بالعجز التجارى خاا العام الجارى وتحديدا خاا شهر مايو  2015/فحسب معطيات مركز

االحصاء التركى فقد انخفق العجز فى المي از التجارى خاا شهر مايو  2015/الى  % 6.1مقارنة بالعام

الماضى لنفس الشهر حيث حقا بذل  6مليار و  753مليو دوالر  ,وقد تناقصت نسبة الصادرات التركية
مقارنة مع شهر ابريا  2014/بنسبة  % 18.8اذ بل ت قيمتها  11مليار و 113مليو دوالر  ,كما انخفضت

الواردات التركية بنسبة  % 14.4مسجلة  17مليار و  866مليو دوالر لينخفق بذل نسبة العجز فى التجارة
الخارجية بمعدا . % 6.1وكانت نسبة الصادرات خاا أيار م العام الماضى  % 65.5فى حي

وصلت

هذ النسبة خاا أيار الحالى الى  , % 62.5كما تراجعت قيمة الصادرات التركية الى دوا االتحاد اهوربى

بمعدا  % 21.3لتسجا بذل  4مليار و  721مليو دوالر  ,وخاا هذ الفترة جاءت المانيا فى قمة الدوا
المستوردة م تركيا  ,فى حي جاءت الصي فى أولى الدوا المصدرة الى تركيا ( موقع تركيا برس ).

____________
)1(-http://www.economywatch.com/world_economy/turkey/export -import.html[12/9/2015].
2(-http://www.turkpress.co/node/10029[23/12/2015].
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ثالثا  -مؤشر التضخم فى تركيا:
يعتبر التضخم عنصر تقليدى فى اإلقتصاد التركى فهو حالة اجتماعية واقتصادية ترافقعت مع نشأ الدولة
التركية  ,ويحتا التضخم موقعا مهما فى الفكر اإلقتصادى ومنها الكاسيكى بحيث كا لمسالة عرق النقود

المتداولة وارتفاع اهسعار وجهات نظر اال أ معظم تحليات الرأى تقترب م فرضية اإلقتصادى فريدما

الذى قاا  :ا التضخم هو دا ما أينما كا ظاهرة نقدية وافترق أ مصدر التضخم هو معدا عالى م عرق
النقود  ,وهكذا اتفا النقديي فى أ التضخم ال بد أ
 , 1994,ص .) 1501

يكو نتيجة إلرتفاع فى معدا نمو عرق النقود ( خليا

وفى تركيا حافظت أسعار الجملة على مستوى واحد لها طواا  19عاما فى بداية العهد الجمهورى  ,لك

-

سرعا ما هبطت اهسعار خاا اعوام  , 1950 -1945 - 1944وما سوى ذل كا التضخم موجودا با

أنت وصا عام 1946

الى ثاثة أرقام ( نور الدي  , 1997,ص .) 167

وحسب البيانات فى الجدوا ادنا

-

فيمك تقسيم الفترة م  2014- 1980الى فترتي  ,الفترة اهولى

التى عانى فيها االقتصاد التركى م معدالت تضخمية عالية وهى م الفترة  1980وحتى العام  1994حيث
وصا فيها معدا التضخم الى  % 104وهى بالمناسبة أعلى معدا يصا اليت االقتصاد التركى خاا الخمسة

والثاثي سنة الماضية  ,وبالر م م ا بداية الفترة كا معدا التضخم يتراوح ما بي  % 33الى  % 50حتى

العام  , 1987والتى بعدها تواصا معدا التضخم حتى بل القمة فى العام . 1994

أما المرحلة الثانية فهى تعود للفترة  1994وحتى  2014حيث بدأ معدا التضخم ينحدر بصورة بطي ة حتى

العام  2002التى وصا فيها التضخم الى  , % 45وبعدها بدأ التحس الملحوظ فى انخفاق معدالت

التضخم والتى وصلت الى أقا م  % 10وفى العام  2014وصلت الى  , % 8.85والماحظ أيضا أ
معدا التضخم لم يتجاوز نسبة فوا  % 10منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى تركيا ويعود السبب
و ارء هذا االنخفاق فى ذل

الى تحس فى السياسات النقدية والمالية التى اتبعها الحزب (.)1

يذكر أ معدا التضخم فى عام  2009والذى وصا الى نسبة  % 6.25هو أدنى مستوى تاريخى منذ

العام  1965وكما ويذكر أ صدمات الطلب المفاج ة المتعلقة باه ذية ير المجهزة والنفط والذهب –

التي ال سيطرة للسياسات النقدية عليها– كانت سببا فى معدا تضخم الذى بل  10.44فى العام الذى سبقت

()2

_____________
)1(-http://www.sesrtcic.org/index-ar.php
(2)-https://ar.wikipedia.
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جدول() 2-4معدل التضخم السنوى فى تركيا من الفترة 2014- 1980
م

العام

الناتج المحلي االجمالي $

1

1980

162294

2

1981

170174

33.33

3

1982

176237

25

4

1983

184994

40

5

1984

197410

42.86

6

1985

205784

50

7

1986

220220

33.33

8

1987

241106

35

9

1988

246219

74.07

10

1989

246838

63.83

11

1990

269684

61.04

12

1991

272183

66.13

13

1992

288471

69.9

14

1993

311670

66.29

15

1994

294666

104.4

16

1995

315856

89.58

17

1996

337983

80.23

18

1997

363429

85.64

19

1998

374666

84.72

20

1999

362057

64.87

21

2000

386584

55.04

22

2001

364559

54.25

23

2002

387029

45.13

24

2003

407408

25.34

25

2004

445552

8.6

26

2005

482986

8.18

27

2006

516280

9.6

28

2007

540383

8.76

29

2008

543944

10.44

30

2009

517694

6.25

31

2010

565099

8.27

32

2011

614673

6.47

33

2012

627750

8.89

34

2013

653640

7.49

35

2014

686322

8.85

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى موقع أنقرة ( منظمة العما االسامى )
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التضخم

ويضاف الى ذل أ ارتفاع وتيرة التضخم بدأ مع االنقاب العسكرى فى العام 1980والذى يمك ا نجد
م خاا النظر فى معدا النمو السنوى فى ذل العام لتدلا على أثر انقاب العسكرى ,حيث وصا معدا

النمو اإلقتصادى عام  1963الى نسبة  % 7.7وانخفق بعدها عام  1965ليصا الى  % 4.4ثم ارتفع
الى  6.1عام  1970والى  7.9عام  1975ثم جاءت االنتكاسة حتى كا معدا النمو فى عام  1980الى

( ,) %2.8-وارتتفع بعد تولى الحكومة المدنية بر اسة تور ت أوزاا عام  1983الى  % 4.2ليقوم بتنفيذ

برنامجت اإلصاحى فى التحوا الى نظام السوا بدال م النظام المختلط الذى ساد فتر طويلة م الزم .

حيث دلت الم شرات اإلقتصادية ع حجم اإلدخار ومعدا النمو للفترة م  1983الى ,1991وعليت بدأ

معها معدا االدخار نسبة  16.5م اجمالى الناتج المحلى الى أ وصا الذروة فى عام  1988حيث وصا
الى .)1( % 26

أما ع مستوى التضخم الشهرى فى تركيا خاا العام 2015فياحظ كيف أ هنا

جهد م قبا السياسي

االت ار لمحاولة النزوا بمعدا التضخم ع نسبة  % 8الى مستويات أقا  ,حيث نرى أ التضخم وصا فى

شهر أ سطس  2015الى معدا  % 7.14ثم ارتفع خاا شهري حتى وصا فى شهر نوفمبر الحالى الى

معدا .% 8.1

ويميل الباحث الى استنتاجات د.ف اد مرسى المفكر المصرى المعروف والقا ا أ التضخم مسألة اجتماعية
واقتصادية بامتياز  ,يستخدمها راس الماا المالى م أجا الحفاظ على أرباحهم اإلحتكارية م خاا سياسات
ما يسمى باستقرار اهسعار حتى لو انخفضت القيمة الش ار ية للنقود  ,كما ويضيف الباحث ا التضخم هو

سياسة متعمدة إلعادة توزيع الدخا لصالح الرأسماليي ولمواجهة تناقضات تراكم رأس الماا  ,وفى كا اهحواا
فانها تشكا خسار وضر ار م كدا بي اهجور والمرتبات م العماا والموظفي وفقراء الفاحي ومحدودى الدخا

وأصحاب المعاشات واإلعانات الضريبية .

___________
])1(-http://nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/seemhn/seemhn_conf/SEEMHN_15_Turska.pdf[16/5/2015
رابط البن منشورات البن المركزى التركي,
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رابعا -مؤشر البطالة فى تركيا :
يمك تعريف معدا البطالة إما بالتعريف الوطني ,أو تعريف منظمة العما الدولية ) (ILOأو تعريف منظمة
التعاو االقتصادي والتنمية ) (OECDوالذى يشير إلى عدد اهشخاص العاطلي كنسبة م وية م القوة العاملة

(إجمالي عدد اهشخاص العاملي والعاطلي ) .ووفقا لتعريف منظمة العما الدولية)" , (ILOالعاطلو "  :هم
أول

اهشخاص الذي

ال يعملو حاليا ولك

لديهم االستعداد والقدرة على العما مقابا أجر ,واهشخاص

المتوفري حاليا للعما ,واهشخاص الذي يبحثو بنشاط ع عما)1(.

وتصنف البطالة على انها مشكلة عالمية عما على مضاعفتها صعود الراسمالية المالية فى الصناعة العالمية

فى الربع اهخير م القر الماضى  ,اال انها بالنسبة للدوا النامية تمثا مشاكا حيوية كونها تعانى م

معدالت مرتفعة ,وتركيا م الدوا التى ما زالت تعانى م مشكلة البطالة  ,فهنا م يعزو مشكلة البطالة الى
ارتفاع معدا النمو السكانى الذى أفضت الى التفاوت فى الدخا وعدم المساوا  ,ور م التطور اإلقتصادى اال
أ البطالة ال زالت مشكلة طافية على السطح وقد فسرت الزيادة فى معدا البطالة فيما بي العام )1980

-

 (1985م اإلنخفاق الهيكلى فى العمالة الزراعية والتباطئ الواضح فى الطلب على العماا االت ار فى

الخارج اكثر م رجوعت الى أسباب أخرى  (.قاسم  , 1997.ص ) 193

 وبالر م م النمو السريع للصادرات التركية خاا العام  2000اال ا هذا النمو لم يولد فرص عما
بالمعدا المطلوب فقد بل معدا البطالة عام  2000ما نسبتت  % 6.5قفز بعدها الى  10.3فى عام
2002فى اعقاب اهزمة المالية التركية فى فبراير , 2001/ومع حلوا العام  2007لم ينخفق معدا

البطالة ع  % 7حتى اندالع اهزمة المالية العالمية  . 2008وتعتبر تركيا واحدة م أعلى معدالت
البطالة فى دوا ( )OECDحيث بل ت فى العام  2009نسبة  , % 14.9ويفسر نمو معدالت البطالة
الى انكماش كثافة العما فى الصناعات التصديرية التقليدية مثا المنسوجات والمابس وتجهيز اه ذية

مما أدى الى تقليص فى اعداد الوظا ف الرسمية  ,اضافة الى النظام الضريبى الصارم فى اسواا
العما التركية والتى تعتبر تركيا واحدة م اعلى الدوا فى االعباء الضريبية على العما مقارنة بباقى

معدالت دوا ( .) OECDوكذل بسبب انعدام اهما الذى يواجهت العماا حيث يطلبوا م االسواا

ير الرسمية وتفيد التقارير ع عبء أخر نتيجة الضما االجتماعى الذى يصا الى نسبة % 22

على اصحاب العما  ,وبالر م م الهجرة وتحر السكا م المناطا الريفية الى المناطا الحضرية
اال ا هذا التحوا لم يصب فى مصلحة توسيع القوة العاملة الصناعية فقد ظا قطاع الزراعة هاما

ويستوعب ما يقرب م  % 30م القوى العاملة  ,وعلى أثر اهزمة المالية فى العام 2001بدا حزب

العدالة والتنمية تنفيذ سياسة برعاية صندوا النقد الدولى أجبرت فيها الحكومة على اتباع سياسة
_____
-

])1(-http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/res/index.htm[12/5/2015
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مالية انكماشية والحد م دعم الزراعة والخصخصة والحد م دور القطاع العام ولم يتردد الحزب وقيادتت فى
خاا فتر حكمت م االعتماد الكاما على السياسات الليبرالية الجديدة(. )1

 انخفق معدا البطالة على التوالى الى  % 9.3فى مايو  2015م  % 9.6فى ابريا على الر م م أ
أدنى مستو كا فى يونيو  2014قد وصا الى  % 8.8وانخفق عدد العاطلي ع العما الى 2789000

مليو م  2821000مليو وكانت البطالة ير الزراعية قد انخفضت م  11.6وبقيت بطالة الشباب عند

)2(. % 17

 ومما يلفت النظر الى ارتفاع معدا البطالة فى أوساط الشباب مع نهاية العام  2014حيث بل ت نسبة البطالة

فى الف ة العمرية  24-15الى أكثر م  % 20فى حي وصلت الى نسبة  11.2للمجموعة العمرية بي – 15

 , 64وتجدر اإلشارة الى ا معدا البطالة مع نهاية العام  2013كانت قد وصلت الى  % 10بينما ارتفعت
الى  % 10.9بعد عام اى بحلوا نهاية العام  , 2014ويقدر اجمالى عدد العاطلي ع العما للذي تزيد
اعمارهم ع

 15عاما  3مايي عاطا خاا العام  2014فى حي وصا عدد العاملي فوا  15عاما الى

 25.6مليو عاما  ,منهم  5مليو عمالة زراعية  ,و 20.6مليو فى العمالة ير الزراعية( صناعة وخدمات )
(.)3

ويعتقد الباحث أ البطالة كمرق عضاا مازم للرأسمالية فى كافة مراحلها  ,وا كانت تشتد مراحلها ابا
فترات التضخم الركودى  ,واختاا التواز فى التركيب العضوى لرأس الماا ولجهة عدم تناسب النمو فى

القطاعات االنتاجية و ير اإلنتاجية  ,ويضاف لذل أ يتم تعزية البطالة للنمو السكانى فهذ فرضية مالتوسية
مردود عليها سواء الكاسيكية أم الجديدة حيث ا نسب النمو تتجاوز نسبة النمو السكانى .

وحسب معطيات وبيانات موقع اإلقتصاد التجارى للبطالة للفترة م  2015- 2005فا معدا البطالة وصا
الى ادنى مستوى لت فى العام  2007لمعدا  % 7.30فى حي أ أعلى معدا وصا اليت خاا هذ الفترة كا

 , % 14.80أما معدا البطالة الفعلى الحالى فهو عند  , % 10.3وقد تراوح معدا البطالة خاا العام

2015ما بي  % 9.3الى  , % 10.3أما فيما تعلا بنسبة البطالة بي الشباب العاطلي ع العما خاا الفترة
 2015- 1988فقد كانت أدنى نسبة قد وصلت الى  % 11فى حي أ أعلى نسبة وصلت الى  , % 28ير
ا النسبة الفعلية المسجلة للعام الجارى فهى تقف عند  % 18.3لشهر ديسمبر  2015/أى بزيادة  % 1.3ع
بداية العام الحالى  ,وم الجدير بالذكر أنت مع هذ الزيادة خاا العام  , 2015فهى أحس حاال م نسبة

البطالة مع نهاية العام الماضى حيث وصلت الى معدا . % 20.2
____________

])1(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_emp/emp_policy/documents/publication/wcms166290.pdf.[25/5/2015
])2(– http://www.tradingeconomics.com/articles/04152015092635.htm.[12/12/2015

]3)3(-http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-unemployment-rate-increases-to-4-year-high-.aspx?pageID=238&nID=79738&NewsCatID=347.[17/9/2015
]http://ar.tradingeconomics.com/turkey/unemployment-rate.[24/12/2015
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)4(-

خامسا  -مؤشر االستثمار األجنبى فى تركيا :
يعتبر توفير النقد اهجنبى الزما لتمويا المشروعات اإلقتصادية ولتعويق نقص المدخرات المحلية  ,كما ويدا
م شر االستثمار االجنبى على استقرار البلد اقتصاديا وسياسيا ال راس الماا جبا وال يتواجد فى المناطا ير

اآلمنة والمستقرة.

وقد مر اإلستثمار اهجنبى فى تركيا بمراحا عدة كا

لها عاقة مباشرة بالسياسات

االقتصادية واالزمات المالية واهمنية خاصة فترات اإلنقابات العسكرية التى أصابت النشاط اإلقتصادى بالشلا.

وقد كانت نسبة اإلستثمار م قيمة الناتج المحلى اإلجمالى م الفتر  1983 – 1963قد بدأت بنسبة

%16. 3عام 1963ثم ارتفعت ووصلت الى  20.4عام  1970الى ا انته ت الى نسبة  %22.45عام
 1975وانخفضت بعدها الى % 21.37عام . 1980وهذ النسبة قد تبدو مرضية حتى وصوا تور ت أوزاا
الى الحكم وبدأ مشروعت فى اإلصاح ايإلقتصادى (. )1

بعد ذل حدثت دفعة فى االستثمار عندما تبي للمستثمري أ سياسات اإلصاح اإلقتصادى ال رجعة فيها  ,فقد

زاد اإلستثمار اهجنبى زيادة كبير فى أواخر الثمانينيات حيث زاد م  106مليو دوالر فى عام  1987الى

 700مليو دوالر فى  , 1990وكا الحافز اهساسى لإلستثمار بسبب اإلعفاءات الضريبية مثا خصم نسبة
م راس الماا الثابت المستثمر م الدخا الخاضع للضريبة وقد وصا حجم هذا الخصم أحيانا الى % 100

لإلستثمارات فى القطاعات التالية ( المعدات الطبية – الزراعة – السياحة – التعليم – المنتجات البحرية –
المنتجات الصيدالنية – الشح – الطاقة الكهربا ية ) واالستثمارات التى تزيد ع

 10مايي لير تركية فى

صناعة االلكترونيات والمنسوجات واهحذية والجلود واهالت ( قاسم , 1997,ص .) 196

 لك فى كثير م اهحيا كانت تركيا تعانى م ضعف فى جذب االستثمار اهجنبى اليها  ,فحسب م شرالمخاطر فقد كانت تعتبر م الدوا ذات المخاطر المرتفعة حتى عام  2003ثم تحسنت بعد ذل وأصبحت
م الدوا المعتدلة لتحتا المركز  62فى سبتمبر . 2010

 ووفا ترتيبها حسب الم شرات العامة لقياس منال االستثمار خاا الفترة  2010- 1993فقد شهدت تحسنافى م شر أداء القطر فى جذب االستثمار اهجنبى المباشر خاا الفترة  2008- 2005خاصة فى سنة

 2006مقارنة بباقى السنوات حيث بل ت فى عام  1998مرتبة  125عالميا .

 كما عرفت أيضا بمستويات منخفضة م حيث امكاناتها فى جذب اإلستثمار اهجنبى المباشر خاصة فىعام  2007حيث احتلت المركز  93عالميا  ,وهذا وضعها فى مجموعة الدوا ذات االداء المنخفق أى

التى تعما بأقا م امكاناتها  ,واحتلت المركز  93أيضا م بي  155بلدا عام  2005ثم أصبحت فى
_____________
http://nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/90/seemhn/seemhn_conf/SEEMHN_15_Turska.pdf.[15/
],12/2014
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 المركز  65م بي  181بلدا عام  2010حسب م شر سهولة أداء اهعماا وذل بفضا االجراءاتوالتراخيص الممنوحة للمستثمري (.فرحى  , 2013,ص ) 229

ووفا م شر سهولة ممارسة أنشطة اهعماا الذى يرتب البلدا م  1إلى  , 189فقد احتلت تركيا المرتبة
 51م بي البلدا فى سهولة ممارسة االنشطة االستثمارية وفى العام 2015وصلت الى المرتبة . 55
.http://data.albankaldawli.org/indicator/IC.BUS.EASE.X

 -م شر المركب للمخاطر القطرية  :وم الجدير بالذكر أ هذا الم شر يصدر ع مجموعة ( ) prsم

خاا الدليا الدولى للمخاطر القطرية ( ) ICGRمنذ عام  1980ل رق قياس المخاطر المتعلقة باالستثمار

 ,بحيث يتكو الم شر م ثاث م شرات فرعية هى م شر تقويم المخاطر السياسية واالقتصادية والمالية .

واذا ما تتبعنا اجمالى التدفقات اإلستثمار فأننا سوف نلحظ الزيادة المستمرة وا كانت ليست بنفس المستوى ,

فمع بداية فترة حكم تور ت أوزاا عام  1980كانت اجمالى التدفعات اهجنبية تصا الى  200مليو دوالر ,
وصلت بعد عشرة أعوام الى ما يقرب م  800مليو دوالر  ,وبعد عشرة أعوام أخرى وصلت الى مليار دوالر

 ,ثم تحسنت بشكا كبير لتصا بعد عامي الى  3.4مليار دوالر  ,ثم انخفضت هذ التدفقات بعد أثار أزمة
 2001لتصا الى  1.1مليار دوالر  ,وهذا يعكس تأثر االستثمار اهجنبى باهوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية فى البلد المضيف  ,ثم بعد ذل بدأت حالة الصعود المستمر حتى العام  2008- 2007لتصا

الى أعلى مستوى بقيمة  22.1مليار دوالر  ,و 19.8على التوالى  ,ثم تأثر حجم التدفا مرة أخرى باهزمة
المالية العالمية والتى يتضح أثرها عندما هبطت االستثمارات الى  8.5مليار دوالر أى بأكثر م النصف  ,وبعد

ذل بدأ عملية انتعاش حتى وصلت قيمة االستثمارات اهجنبية الى  12.4مليار دوالر عام  2013وتوقفت عند
 12.5مليار دوالر فى . 2014وحسب بيانات و ازرة االقتصاد التركى فا هنا تحوال فى عدد الشركات اهجنبية
التى تستثمر فى تركيا فقد بل حجم هذ الشركات فى عام  2005حوالى  11.700شركة  ,ازداد عددها الى
 15الف شركة فى عام  2006وتواصا زيادة عددها حتى وصلت فى العام  2009الى  23.7الف شركة

وتواصا زيادتها حتى وصلت فى العام  2012الى  33.8الف شركة وحاليا وصلت فى العام  2014الى

 39.2الف شركة .وتجدر االشارة ا قطاع الصناعة يعتبر م اهم القطاعات التى تجذب االستثمار  ,وا
البية هذ االستثمارات تاتى م أوربا المتقدمة أوال وبعد ذل م أمريكا الشمالية ودوا الخليج واالسيوية .

-

وتعتبر مدينة اسطنبوا اكبر تجمعا لهذ الشركات حيث يعما بها حتى فبراير  ) 22.370( 2014الف شركة

فى حي يعما فى العاصمة التركية أنقرة ( ) 2362شركة  ,و فيما تعما فى انطاليا ( ) 4114شركة  .وتعتبر
الشركات االلمانية م أكبر الشركات الموجودة فى تركيا حيث وصا عددها الى  5726شركة مع بداية العام

الحالى  ,وبل عدد الشركات البريطانية ( ) 2661شركة (.)1
_________

]http://www.invest.gov.tr/arSA/investmentguide/investorsguide/Pages/FDIinTurkey.aspx .[17/12/2015
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 وهذا العدد يعتبر ضخما قياسا بالفترة منذ تأسيس الجمهورية فى عام  1923وحتى العام  2001حيث كايعما فى تركيا حوالى  5000شركة اجنبية  (,المركز العربى لألبحاث والدراسات .) 2011,

 استطاعت تركيا فيما بعد أ تجذب  85مليار دوالر خاا سنوات حيث كا عدد الشركات اهجنبية فىعام  2002م يصا الى  5600شركة فقط  ,ارتفع عددها فى عام  2009الى  23500شركة  ,وتعتبر
االستثمارات الكبرى م

السعودية والكويت واالمارات وقطر (مجلة ش و العصر  ,زوا مصرى , 2010 ,العدد

, 39ص  .) 194ويرجع زيادة النمو بعد  2002الذى اعقب اهزمة اإلقتصادية الحادة الى االعتماد على
استثمارات القطاع الخاص تحديدا حيث وصا الى أربعة أضعاف ونصف  ,الى جانب ارتفاع حجم االنتاج
الى الضعفي وزيادة حجم استخدام رأس الماا م  % 75الى  % 80حتى وصلت معدالت االستثمار

الخاص فى الفترة ما بي  2008 - 2001الى ما نسبتت  , %300أما ع استثمارات القطاع الحكومى

فقد بل ت  , % 100وارتفاع نسب االستها فى نفس الفتر بنسبة وصلت  % 39فى القطاع الخاص

و  %22فى القطاع الحكومى  ,وقد بل مجموع قيمة اإلستثمارات م الناتج المحلى اإلجمالى ما نسبتت 25
 %محققة أعلى مرتبة على مستوى أوربا )2( .

وحسب تقرير اهمم المتحدة للتجارة والتنمية (  )UNCTADخاا العام  2014وبر م انخفاق االستثمار
اهجنبى العالمى ( ) FDIفانت تم تصنيف تركيا دولة رقم واحد فى دوا رب أسيا وكذل حصلت على
المرتبة الثانية والعشري على مستو العالم مجتذبة ما يقرب م  12.5مليار دوالر امريكى وهذ المرتبة

متقدمة على المرتبة السابقة لتركيا والتى كانت السادسة والعشري ويفيد التقرير ا الشركات االجنبية العاملة

فى تركيا اعادت استثمارها بدال م اعادة ارباحهم.)3(.

ويرى الباحث وم

خاا قراءة الم شرات االقتصادية السابقة أ

هنا

تحوال فى اإلقتصاد التركى نحو

اقتصاد السوا وخاصة بعد النقلة النوعية مع بداية الثمانينات  ,وا تركيا مرت بأزمات مالية كبير وانتقلت
م اإلقتصاد المختلط والمخطط الى اقتصاد السوا ,وتعتبر التجرية اإلقتصادية فترة العدالة والتنمية قد

ارتقت باإلقتصاد التركى الى مستويات اعلى حتى فى ظا استمرار البطالة والتضخم التى شهد انخفاضا فى
معدالتت باإلضافة الى تحس فى م شرات اإلستثمار اهجنبي.

_________
) , http://www.alhayat.com/Articles/1925600.[17/12/2015] - (1جريدة الحيا  ,تاريخ الزيارة.
])2(-/http://www.alidarimagazine.com.[25/8/2015
(3)-http://www.invest.gov.tr/ar-SA/infocenter/news/Pages/250615-turkey-fdi-leader-in-west-asia.aspx.[28/8/2015
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سادسا  -مشكلة المديونية الخارجية فى تركيا:
خطير لاقتصاد التركي خاا القر الماضى ,مما أدى الى تراكم
ا
مثلت القروق الخارجية الفادحة تحديا
ديو خارجية ضخمة  ,خاصة فى فترة التسعينات  ,مما تسبب فى عدم كفاية االستثمار اهجنبي للت لب
على المشكلة  ,وم ثَم أدى ذل إلى تباط ملحوظ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.

 فم ناحية تاريخية ورثت تركيا الحديثة دينا م الدولة العثمانية كما جاء فى اتفاقية لوز ار عام  1923مبحوالى  129مليونا ليرة ذهبية  ,وقد تقرر فى ذل الوقت أ تدفع تركيا منها  84مليو لير  .لذل أعطيت
أولوية م قبا أتاتور لتسديد هذ الديو  ,ومع ذل

بدأ الدي يتضخم منذ عقد الخمسينات حيث بل عام

 1950حوالى  373مليو دوالر (.نور الدي ,1997 ,ص) 167

 وكا م أسباب مضاعفة الدي كذل استقاا قبرص عام  1960و أيضا بسبب لاتفاقيات واالحاف التىعقدتها تركيا مما نتج ع ذل

التزامات مالية وعسكرية كبيرة جعلها تتجت الى طلب الديو م الدوا

ال ربية  ,فارتفعت نسبة مديونيتها حيث بل ت ديو تركيا الخارجية عام  1960اثنى عشر مليار لير تركية ,
أما ديونها الداخلية فقد بل ت سبعة مليارات لير تركية .

 وفى عام  1970بل حجم الدي الخارجى الى حوالى  2.2مليار دوالر  ,ثم ارتفع الى  3.5مليار دوالرعام  1975ثم وصا الى  12.5مليار دوالر فى نهاية عام  1977ثم ارتفع ليصا الى  13.5مليار خاا
عام  .1978ثم وصا هكثر م  15مليار دوالر أمريكى عام  ,1978وفى عام 1979م أجا استرداد
الديو فرضت عدة شروط على تركيا م قبا صندوا النقد الدولى كا منها  ,تخفيق سعر اللير بنسبة

 30 -20بالم ة  ,واعا زيادة فى اسعار السلع االستهاكية  ,تخصيص مساحات أكبر للقطاع الخاص ,
وتجميد اهجور  ,حيث انبثا اتحاد مالى م سبعة مصارف اجنبية إلعادة جدولة الديو التركية ,ووصلت
حالة االقتصاد التركى فى حينت الى التردى فقد كا هنا

انقطاع متكرر للتيار الكهربا ى  ,وانخفضت

االجور  ,ووصا معدا التضخم الى  , % 100كما وحدث نقص فى السلع اهساسية مما سبب الهلع

للمواطنيي االت ار

(الجميا ,1997,ص.) 233 - 195

وفى عام 1980بل حجم الديو الخارجية لتركيا ( ) 15.7مليار دوالر ,أما فى عام  1999فقد تجاوزت

هذ الديو ( ) 100مليار دوالر وبفا دة سنوية تزيد ع ()5مليارات دوالر  ,كما بل ت الديو الداخلية لتركيا
عام  )79( 1980مليار دوالر لتصا عام  1999الى () 636مليار دوالر  ,ولك الذى عما أزمة الديو
كا بسبب عدم استعماا القروق التى تقترضها تركيا فى مشاريع تنموية  ,وكذل
القروق الداخلية تسدد م

التركية(.)1

كا  % 95م فوا د

قيمة ايرادات جمع الض ار ب المفروضة والتى تشكا اهم ايرادات الحكومة

____________
])1(-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/.[3/10/2014
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وبحسب معايير ماستريخت التي تُعد شرطا مسبقا لانضمام للوحدة االقتصادية والنقدية باالتحاد اهوروبي ,
فيسمح لتركيا مقارنة نفسها بالدوا اهوربية حيث أنها معايير ماستريخت تشترط أ ال يتجاوز سقف الدي

 , % 60م الناتج المحلي اإلجمالي السنوي هي بلد ,بينما نسبة ديو تركيا إلى الناتج المحلي اإلجمالي

لم تتجاوز هذا السقف منذ  2004فقد حققت تركيا أداء جيدا بتقليا النسبة الدي إلى  % 59.6في 2004

 ,و % 36.9بحلوا )1(. 2012

حسب بيانات و ازرة الخزانة التركية فقد وصا صافى أماالدي الخارجى للباد الى  243.7مليار دوالر مع

نهاية العام  2014م  233مليار دوالر للعام  , 2013أ اجمالى الدي الخارجى وصا مع نهاية العام

 2014الى  402.4مليار دوالر ,فى حي كا قد وصا الى  388مليار دوالر فى عام  , 2013وقاا على
بابا جانا نا ب ر يس الورزاء التركى أ ذل السبب يعود الى تقلبات اهسواا العالمية والتطورات الجيو

سياسية وسوء اهحواا الجوية هى ما تقف خلف هذ الزيادة )2(.

الدي الداخلى وصا فى العام  2002الى ما يعادا  75مليار دوالر فى حي وصا فى العام  2014الى

 208مليار دوالر  ,أما اجمالى الدي العام والخاص فى العام  2002فقد كا يعادا  129.6مليار دوالر
وفى العام  2014يقدر بحوالى  386مليار دوالر

ويرى الباحث ما يدعو للقلا فى حجم المديونية التركية وخاصة أنها كانت نقطة ضعف دا مة فى اإلقتصاد
التركى عندما نعلم أ ثلث ديو الخارجية لتركيا هى قصيرة اهجا والتى تصا الى  129مليار دوالر  ,فى

حي انها كانت فى عام  2012تقدر بقيمة  100.6مليار دوالر ,وفى عام  2008بقيمة  58.2مليار دوالر

 ,وهذا يمك أ يزيد م مخاوف تعرق تركيا الى أزمة اقتصادية كبيرة قد تلحا بها أضرار كبيرة مثلما
حدث مع دوا النمور اآلسيوية  ,وبالتالى هذ اهرقام تعزز المخاوف م

اإلقتصادى التركى يعانى م مشكات حيوية .

احتماا ا

يكو الصعود

سابعا  -مؤشر الفقر فى تركيا :

الديو العامة إلى ,%74-
خاا العام  ,2001وصا العجز في الميزانية التركية إلى  .%16-كما وصلت ر
الدخا القومي إلى مستويات كبيرة ,حيث بل في عام  180 ,2001مليار دوالر ,وهو أدنى مستوى
وتدنى ر
ر
لت منذعام  .1992وقد بل دخا الفرد في عام  2180 ,2001دوالر .كما رأدى انخفاق قيمة العملة التركية
ر  ,حيث بل ت نسبة الفقر في الباد ) 3(.% 50
بنسبة م ة بالم ة إلى تف رشي الفقر بي المواطني اهت ا

]1(-/https://ar.wikipedia.org/wiki.[25/12/2015
]2(-http://www.skynewsarabia.com/web/article/734710.[26/12/2015
]3(-http://www.turkpress.co/node/4485[29/12/2015
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و حسب بيانات البن الدولى فقد وصا م شر الفقر للسكا الذي يعيشو تحت خط الفقر المحلى الى 20
 %فى العام  , 2002وصا م شر الفقر الوطنى فى العام  2006الى نسبة  % 13.3وانخفق الى 8.4
 %عام  2007وواصا انخفاضت بعد ذل فى العام  2008والعام  2009ليصا الى  % 6.8و% 4.4

على التوالى  ,وفى عام  2010كا نسبة هذا الم شر انخفضت الى  % 3.7وانخفق بعدها الى % 2.8

فى عام  2011ثم الى  % 2.3عام )1(. 2012

وضع نظام المساعدات االجتماعية بتركيا بعد  2001شبكة شاملة م برامج الرفا االجتماعي ,وكلف عدة

م سسات ووكاالت بتنفيذها .خاا هذ الفترة ,قدمت الحكومة تمويا إضافيًّا لبرامج المساعدات االجتماعية
لتقليا تعرق اهسر محدودة الدخا للمخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة باهزمات االقتصادية  ,.وقد أنفا

مشروع تخفيف المخاطر االجتماعية ) (SRMPإجمالي  500مليو دوالر بي  2001و 2006لمراقبة
وخفق الفقر ,وكذل

لتقوية الم سسات ذات الصلة .با تكفا نظام المساعدات االجتماعية بنفقات عاج

المواطني محدودي الدخا وقدم مساعدات عينية ونقدية م خاا برامج لألطفاا ,والطاب ,والمسني ,

والمعاقي  .في هذ اهثناء ,وفرت الحكومة أمواال إضافية للوكاالت الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية

أساسية لألسر محدودة الدخا .وفى هذا السياا أدخلت الحكومة التركية برنامج التحويات النقدية

المشروطة ,وهو نظام دعم اجتماعي للف ات اهقا دخا ويستهدف زيادة كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية

اهساسية .كذل  ,اتخذت الوكاالت الحكومية خطوات إضافية إلتاحة فرص أكبر لمحدودي الدخا للوصوا
إلى خدمات اجتماعية لتوليد الدخا وايجاد فرص عما .في جهد لتحديد أصحاب الحا في االستفادة م

برامج المساعدات االجتماعية بشكا صحيح ,أدخلت الحكومة نظام «تحديد النقاط» لضما تقييم استحقاا

المستفيدي م المعونة االجتماعية بشكا مستقا .أخذ نظام «تحديد النقاط» باالعتبار تعدد ف ات المعونة
االجتماعية والفروا بي المناطا ,واستهداف تطوير توزيع أعدا للدخا في الباد باالستفادة بالبيانات ال َك رمية
لتقييم االستحقاقات التي ي كدها الباحثو االجتماعيو عبر الزيارات المنزلية .يسها نظام المساعدات

االجتماعية الجديد تبادا المعلومات بي الم سسات المختلفة لتشكيا قاعدة بيانات مركزية للتعرف بشكا

صحيح إلى احتياجات المتقدمي ولمنع حصوا المستفيدي على دعم مالي م عدة وكاالت عامة تزامنيًّا.
بالمثا ,يشهد إنشاء و ازرة جديدة لألسرة والسياسات االجتماعية في  2011بالتزام حكومة العدالة والتنمية

بتحسي نوعية الخدمات االجتماعية .خصصت الحكومة لو ازرة اهسرة والسياسات االجتماعية حصة م

موازنة  2013السنوية أكبر م حصص الو ازرات اهخرى :فقد زادت الموازنة السنوية للو ازرة إلى 14.7
مليار ليرة تركية في 2013مقارنة بنحو  8.8مليار ليرة تركية في السنة السابقة.
_________

1(-http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx?source
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كما وفر اهداء القوي لاقتصاد التركي أيضا أمواال إضافية للسياسات االجتماعية .وبينما بل ت النفقات
المتعلقة بالمساعدات والخدمات االجتماعية  0.5بالم ة م

الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لتركيا في

 ,2002ارتفع إجمالي اإلنفاا االجتماعي بما في ذل المدفوعات المختلفة لوكالة الضما االجتماعي في
 2011إلى  % 1.43م

الناتج المحلي اإلجمالي.و بالتعبيرات المجردة ,زاد اإلنفاا االجتماعي م

مليار في .2012.
ا
 1.376مليار ليرة تركية في  2002إلى 18.612

ويرى البعق أ حزب العدالة والتنمية لم يستطع حا أزمة الفقر التى وصلت الى ما نسبتت % 22.4حسب

بعق الدراسات ولك ما يقوم بت فقط ادارة هزمة القر  ,فبعق اهسر التى تضم  2م اهباء وثاثة أطفاا

أو أكثر ارتفع معدا الفقر فى  2014الى  % 49.6م  % 41.9العام السابا  ,وأ اهشخاص الذي
تزيد أعمارهم ع  65عاما ارتفعت م  % 15.1عام  2014الى  % 17.9العام السابا  ,باإلضافة
لحاالت اإلنتحار المرتفعة فى تركيا والتى تعزى هسباب مجهولة يحلو للبعق أ يصنفها بسبب الفقر
جدول( ) 2-5لسنوات مختارة لمؤشر الفقر فى تركيا للفترة من 2114- 2002
الفقر فى

فى

الحضر

$ 1.1

2002

38.8

24.6

0.2

9.9

2003

32.2

18.3

0.8

13.2

2.1

2004

32.6

13.5

0.3

9.1

2

47

2005

26.6

10.1

0.3

9.4

2

47.5

2006

25.4

6.1

0.3

7.8

2.1

45.6

2007

17.6

4.4

0.2

6.3

2.2

44.7

2008

15.3

3.1

0

5.3

2.1

44.5

2009

11.9

1

0.1

4.6

2.2

45.4

2010

9.6

1

0.1

4.3

2.2

45.2

2011

6.8

0.9

0

4

2.2

46.5

2012

5.9

0.6

0

3.1

2

46.6

العام

الريف

الفقر عند خط الفقر

الفقر عند خط الفقر

دخل أدنى %

دخل اعلى %

2.3

47.7
48.4

$ 3.11

11

21

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات البن الدولى

وحسب بيانات البن الدولى ناحظ انخفاق معدالت الفقر فى الريف والتى انخفضت م نسبة % 38.8فى

عام  2002وصلت فى عام  2012الى  % 5.9فى حي نسبة الفقر فى الحضر وصلت الى  % 0.6عام

 2012م معدالت وصلت الى  % 24.6فى عام  , 2002كما ياحظ أ ف ة الفقر لخط الفقر  $ 1.9دوالر
__________

1(-https://ar.wikipedia.org/wiki
2)- http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/05/turkey-official-poverty-figures-corner-.
]government.html.[28/12/2015
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فى اليوم تاشت الى معدا صفر فى العام  2012وبالمثا حدث انخفاق فى ف ة خط الفقر عند  $ 3.10فى
اليوم م معدا  % 9.9عام  2002الى معدا  % 3.1فى عام  , 2012أما فيما تعلا دخا أدنى % 10

خاا نفس الفترة المذكورة فهى تراوحت بي معدا  % 2و  % 2.3وكذل معدالت دخا أعلى  % 20تراوحت

بي  % 47.7و  % 46.6مما يشير الى أنها لم تت ير بشكا جوهرى  ,لك الت يير الفعلى حدث فى الف ات

الفقيرة جدا والمناطا الريفية بشكا عام .

وحسب بيانات مركز اإلحصاء التركى للفترة م  2014- 2007حوا خط الفقر عند  $ 2.15دوالر فى اليوم

 ,فأننا ناحظ أ هنا انحسار لهذ الف ة والتى وصلت فى العام  2007الى  % 0.52تراجعت الى معدا

 0.21فى العام  2010والتى استمرت معدالت هذ الف ة حتى وصلت فى العام  2014الى  , % 0.03أما
بخصوص خط الفقر عند  % 4.3دوالر فى اليوم أيضا هنا تراجع كبير فى معدالت هذ الف ة والتى وصلت

فى العام  2007الى معدا  8.41 %ترجعت شي ا فشئ الى أ وصلت فى العام  2010الى % 3.66وحاليا
المعدا للعام  2014عند  % 1.62وهذ الف ة شهدت أيضا تحسنا كبي ار لصالح أرتفاع معدالت الدخوا لهذ
الف ات الى مستويات أعلى .

ويضيف الباحث أ هنا نجاحا نسبيا للسياسات التركية فى ادارة الفقر م خ ار مثا معالجة أزمة الفقر المدقع ,
عند حدود خط الفقر  $1.9فى اليوم  ,أو  , $ 3.10وأ هنا نجاحات بخصوص برنامج الرفا اإلجتماعى
وزيادة حجم اإلنفاا م الناتج المحلى اإلجمالى على الصحة والتعليم والمتقاعدي .

لك المشاكا التى تتعلا فى تضييا فجوة الدخا بي اه نياء والفقراء ال زالت قا مة وتحتاج الى جهود أكبر .
ويضيف الباحث أن هنا دورسا قد تكو مستفاد لألوضاع الفلسطينية واإلقتصاد الفلسطينى فى قراءة برنامج
الرفا اإلجتماعى لألسر الفقيرة وأسر الشهداء م خاا توحيد العما بي الم سسات والجمعيات العاملة فى
فلسطي كما فعلت تركيا التى قامت بتوحيد قاعدة بيانات مركزية للتعرف ع حاجات الفقراء ولمنع اإلستفاد م

الدعم المالى م أكثر م مصدر ,كما هو الحاا فى الواقع الفلسطينى الذى يعانى م ويات الحروب وزيادة
أعداد الشهداء .

__________
 – 1مرجع سابا  , http://www.turkstat.gov.[29/12/2015],موقع االحصاء التركى
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ثامنا مؤشر  :سعر الصرف فى تركيا

يعد سعر الصرف م المت يرات المهمة فى سياسات اإلقتصاد الكلى باعتبار م ش ار على تنافسية الدوا عالميا

,لذل اهتم اإلقتصاديو بدراسة ت يرات سعر الصرف للعملة المحلية مقابا سلة عمات للدوا المختلفة بعد
اهخذ باإلعتبار اههمية النسبية لكا دولة شريكة لها فى التجارة الخارجية ع طريا اعطاء وز لسعر صرف
العملة المحلية مع كا دولة( .المجلة اهردنية للعلوم اإلقتصادية ,المجلد  , 3العدد ( 2016 ,1فالسعر الذي تقيم بت
العملة المحلية بالنسبة إلى العملة اهجنبية يلعب دور مهم في النشاطات االقتصادية الخارجية التي تقوم بت أي
بلد سواء كا ذل النشاط تجاري أو استثماري .كما أنت يحتا مركز محوري في السياسة النقدية حيث يمك أ
يستخدم كهدف أو كأداة أو ببساطة كم شر .كو أ سعر الصرف يمثا التكاليف واالسعار سواء داخا البلد أو
خارجت فألنت يمك أ يستخدم كم شر على تنافسية البلد وبالتالي على مي از المدفوعات بالنهاية.و تتراوح نظم
الصرف السا دة في النظم االقتصادية العالمية ما بي تل المعومة بشكا كاما ,بحيث يتر لقوى السوا تحديد
سعر الصرف وتل الثابتة المربوطة بعملة واحدة أو بسلة م العمات ,كما توجد أنظمة صرف تكو مزيج م
كا النظامي ( .تقرير صندوا النقد العربى ) 2006,أ ما فيما يتعلا بسعر الصرف فى تركيا فقبا أزمة  2001كا
نظام الصرف السا د فى تركيا يعتمد على هامش متذبذب فى سعر صرف الليرة مقابا الدوالر بما ال يزيد ع
 % 15فى السنة والذى يعنى التدخا فى سعر الصرف وفى ت يير أسعار الفا دة على الليرة التركية للحفاظ
على هذا الهامش ( أى أ يكو نظاما يجمع بي كونت مرتبط بالدوالر مع هامش ت يير وسط )  ,وبعد ذل
وتحديدا فى  , 2001/2/22قامت تركيا بتعويم عملتها مقابا الدوالر كما يحدث فى كثير م البلدا مثا
السعودية واإلمارات وقطرمما نتج ع ذل أزمة اقتصادية ومصرفية فى

حينت(.) 1

وتعانى أسعار الصرف فى

تركيا حالة م التذبذب ناتجة ع اهوضاع السياسية فى المنطقة حيث صرح فى أذار  2015وزير الطاقة
والموارد الطبيعية تانير يلدز بأ ر التقلبات في أسعار صرف الدوالروالتى انعكست بشكا ايجابى لم يك نتيجة

لتحس أسعار النفط حيث ارتفع سعر الصرف م

 2332ليرة تركية الى  2345ليرة تركية ,أال أ التخوف ما

لح رمى ص يرة أ ت ثر على مناعة الجسم كلت"
يزاا قا ما كما قاا " رإننا في فترة يمك فيها ُ
__________
)1مجلة الشرا اهوسط رابط ( =(http://archive.aawsat.com/print.asp?did=34710&issueno
)2http://www.turkpress.co/node/5340
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ويحاوا المس ولي اهت ار م اتخاذ اجراءات وتدابير لرفع سعر صرف العملة المحلية مقابا الدوالر والتى
وصلت فى مارس  , 2015الى  2.61للدوالر  ,ومع بداية العام  2016حدث تدهور للعملة المحلية مقابا
الدوالر مما دفع ر يس الوزراء التركى داوود أو لو للتوجت الى نيويور لعقد اجتماعات مع المستثمري الدوليي
لطمأنتهم بأ اهوضاع اإلقتصادية فى باد مستقر وقوية  ,وأ ما يحدث للعملة هو كبو سوف يتم التعافى
منها (.)1والجدوا التالى يوضح سعر الصرف حسب بيانات منظمة التعاو اإلسامى والتى كا لألزمة عام
 , 2001وكذل عام  2008تدعياتها على اهوضاع اإلقتصادية  ,والتى سوف يتضح معنا الحقا بالفصا
القياسى ومدى تأثير على النمو اإلقتصادى .
جدول ( ) 2-6يوضح أسعار الصرف فى تركيا للفترة 2114- 2111
االستثمار األجنبي

الناتج المحلي االجمالي $

التضخم

سعر الصرف

Y

المباشر $

55.04

0.63

2000

982

386584

1.23

2001

3352

364559

54.25

2002

1082

387029

45.13

1.51

2003

1702

407408

25.34

1.5

2004

2785

445552

8.6

1.43

2005

10031

482986

8.18

1.34

2006

20185

516280

9.6

1.43

2007

22047

540383

8.76

1.3

2008

19762

543944

10.44

1.3

2009

8629

517694

6.25

1.55

2010

9058

565099

8.27

1.5

2011

16171

614673

6.47

1.67

2012

13224

627750

8.89

1.8

2013

12866

653640

7.49

1.9

2014

12900

686322

8.85

2.19

جدوا أسعار الصرف استنادا الى مركز أنقرة لمنظمة التعاو االسامى

وم قراءة لجدوا أسعار الصرف والتى تشير الى أ أسعار الصرف شهدت انخفاضا مقابا الدوالرلبعق

السنوات وأخرى شهدت ارتفاعا وتحسنا فى قيمة العملة المحلية  ,حيث يتضح أ قيمة ( ).63ليرة تركية مقابا
الدوالر ,وواصا اإلرتفاع تدريجيا حتى وصا الى  2.19ليرة عام.2014
______________

1(http://www.albawaba.com
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وحسب موقع  EX.COMالمختص بأسعار العمات المحلية مقارنة بالدوالر اهمريكى  ,وحسب الجدوا أدنا
والذى تم تسجيا حركة أسعار الصرف م الفترة  , 2016 -2006وقراءت تحويات أسعار الصرف بي

تحويات أسعار الصرفة م الليرة التركية والدوالر اهمريكى  ,وذل بعد أ قامت تركيا يت يير عملتها والتى
كانت تطبع فى العام  1981كأضخم عملة ورقية فى العالم لدرجة انها كانت تتسبب وت ثر على أسعار الصرف

نظ ار هرقامها الكبيرة  .موقع تركيا برس  ,تاريخ الزيارة .2016/4/11,

وم الجدير بذكر أ العملة المحلية فى تركيا قد انهارت فى أواخر شباط للعام  , 2001وذل بعدما تبنت

السياسة اإلقتصادية فى تركيا بسعر الصرف المدار بشكا كاما  ,علما أ نظام سعر الصرف الذى كا سا دا

قبا العام  2000يسمح بهامش م تذبذب صرف الليلة التركية مقابا الدوالر ( استخدام نظاما وسطا بي تثبيت
سعر الصرف وتعويمها ) بما ال يزيد على  % 15والذى اعتمد على على التدخا فى سوا الصرف وفى ت يير
أسعار الفا دة على الليرة التركية للحفاظ على هذا الهامش  (.الشرا اهوسط , 2001 ,العدد ) 8171
جدول ( 2-7

) يوضح سعر صرف الليره التركية مقابل الدوالر لسنوات مختارة

م

التاريخ

USA/TRY

التاريخ

TRY/USA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

06/05/2006
10/04/2007
08/08/2008
17/08/2009
18/10/2010
26/05/2011
04/12/2012
28/12/2014
12/12/2015

1.31
1.37
1.15
1.5
1.41
1.59
1.78
2.32
3.04

15/04/2006
04/05/2007
04/01/2008
22/04/2009
30/10/2010
19/12/2011
16/09/2013
08/03/2015
03/04/2016

0.354
0.742
0.855
0.587
0.697
0.525
0.499
0.381
0.354

1) www.xe.com/currenctcharts/

وفى سياا السياسات اإلقتصادية التى اتبعها حزب العدالة والتنمية للتأثير على النشاط اإلقتصادى أ قام فى
يناير  2005بت يير الليرة التركية الى الليرة التركية الجديدة  ,حيث قامت تركيا بتبديا عملتها المحلية وشطبت
عدد ستة أصفار م عملتها القديمة  ,فى محاولة لتحسي عملتها المحلية  ,ويشار حسب أسعار صرف الليرة
التركية مقابا الدوالر التذبذب فى العملة المحلية والتى تتأثر بالكثير م العواما الخارجية والداخلية  ,وخاصة

بما يتعلا باسعار البتروا  ,والتعقيدات المتعلقة بالمنطقة والسياسات النقدية والمالية فى تركيا .

______________
)1

www.xe.com/currenctcharts/
مجلة الشرا اهوسط  ,الخميس / 18محرم ,العدد 2001 , 8171
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المبحث الثالث :واقع العالقات التجارية التركيةمع بعض المجموعات اإلقتصادية:
تمهيد

تدر تركيا اههمية االقتصادية لتطوير عاقاتها مع دوا الجوار ومع محيطها فى أوربا م خاا المزيد م

سياسة االنفتاح االقتصادى فى مطمع ه

تصبح قوة اقتصادية والعبا دوليا كبي ار ,ولقد تراوحت العاقات

التجارية بي القطعية والركود وبي االنتعاش والصعود تبعا للمت يرات والظروف السياسة  ,سادت فيها عاقات
التقارب فى بعق القطاعات المهمة التى ترفد اإلقتصاد التركى  ,حيث تأثر حجم التبادا التجارى بر ية تركيا
فى بناء شخصيتها المركزية واإلقليمية وفى مدى اعتمادها على الجانب اإلقتصادى  ,فقد ارتبطت تركيا بعاقات
مع تكتات اقتصادية كبيرة وكذل بعاقات ثنا ية جزي ة فرضتها المصالح السياسية واإلقتصادية التركية اتصفت

بفتح اهبواب الم لقة مع دوا الجي ار وصوال الى شماا افريقيا  ,هذا المبحث يستعرق بعق العاقات التجارية
على صعيد العاقات الثنا ية او الدولية والتى تفصح فيها حجم اهرقام أو ص رها ع طبيعة هذ العاقات

ومدى اهميتها لاقتصاد التركى وتماشيا مع سياسة اإلنفتاح اإلقتصادى وسياسات الت يير واإلصاح الهيكلى

والنتا ج التى ادت الى اعتاء تركيا الى مصاف الدوا الناش ة والى طموحها فى ا تصبح دولة متقدمة.
 – 1التطور فى واقع العالقات التجارية بين تركيا -االقطار العربية:

تأثرت العاقات التجارية واالقتصادية بي تركيا والدوا العربية بالمواقف السياسية والمصالح الذاتية  ,فمنذ عهد
تأسيس الجمهورية التركيت فى العام  1923أولى أتاتور اهتمامت الى بناء دولة علمانية واقامة مجتمع مدنى ,
وبناء على قناعاتت الخاصة تحوا بشكا عميا نحو ال رب  ,تاركا الدي االسامى لمشاعر الناس  ,واعل

ال اء الخافة  ,وامتداد لهذ السياسة اتجت الى عقد معاهدات الصداقة بي

تركيا وبقية الدوا ال ربية ,والحقا

اإلنضمام الى جميع المنظمات والم سسات االقتصادية الدولية بما فيها محاولة االنضمام الى السوا اهوربية

المشتركة فيما بعد  ,و مع بدايات السبعينيات م القر الماضى شهدت العاقات التجارية مع العالم العربى
ت يي ار جذريا ,كانت بداية هذا التقارب م خاا ديميريا الذى تولى الحكم منذ  1965حيث لم يك هنا

اهتمام سابا م قبا تركيا بالعاقات التجارية بالعالم العربى والبلدا االسامية بالشكا المهم ,النها كانت فى

اتجا أخر نحو ال رب  ,حيث بل حجم التجارة مع البلدا العربية فى السنوات بي

 % 4.5م مجما حجم التجارة الخارجية لتركيا ( او لو ,وأبو العز  , 1991 ,ص.) 303

 1950و  1960حوالى

وبعد اكتوبر  1973تحولت هذ العاقات نتيجة ارتفاع أسعار النفط وحدوث فتور فى العاقات التركية االوربية
واالمريكية جراء تدخا تركيا فى الجزء الشمالى م جزيرة قبرص عام  , 1974الى اإلنضمام الى منظمة

الم تمر االسامى عام , 1976حيث عانى االقتصاد التركى أنذا

م

تراجع لتحويات العمالة التركية

الخارجية وارتفاع تكلفة الواردات التركية م النفط العربى التى ارتفعت م  300مليو عام  1972الى مليارى
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دوالر عام  , 1974مما تسبب فى ت ير البوصلة التركية الى اإلهتمام باالسواا العربية ولبناء عاقات اقتصادية
بديلة ع تل

 -وم

التى فقدتها نتيجة ازمة قبرص واليونا وارتفاع أسعار النفط ( معوق  , 1998 ,ص .) 11

ثم أخذت هذ العاقات منحى ايجابى فى بداية عهد الثمانينات الذى بدات معت عاقات النفتاح

االقتصادى الى اسواا الدوا العربية ,حيث زادت الصادرات التركية بي عام  1990 – 1980بشكا أفضا

والتى كا فى مقدمتها تجارة المواد ال ذا ية  ,أما الواردات مع البلدا العربية فقد بل ت عام  1980حوالى

 2.4مليار دوالر ,ووصلت الى  3مليار دوالر خاا العامي

التاليي

 ,وكانت سلعة النفط هى السلعة

الر يسيةم هذ الواردات والذى كانت تحصا عليت م العراا أوال ثم م ليبيا والعربية السعودية .

 ولقد عكر صفو هذ التبادالت التجارية المشكات السياسية بينهما ,فبالر م م التاصا الج رافى بي سورياوتركيا مثا ,اال أ حجم المبادالت التجارية كانت س ية لل اية وال تتجاوز  % 1م حجم المبادالت التجارية ,
وذل بالر م م الحدود المباشرة  ,فقد كانت سوريا تقع فى م خرة الدوا العربية فى التعاما التجارى خاصة فى

الفتر م  , 1987- 1982لك بعد توقيع اتفاقية  1987والتى تعهدت م خالها تركيا بزيادة منسوب نهر

الفرات  ,زاد حجم التبادا التجارى م  65.73مليو دوالر عام  1987الى نحو  147.37مليو دوالر ,مما
يعكس حقيقة تاثر المبادالت التجارية بالمشكات السياسية بي تركيا ودوا الجوار ( المنصور  ,2000 ,ص.) 247

 وتحاوا تركيا حاليا م خاا مشروعها الضخم "مشروع جنوب شرا اهناضوا " المعروف اختصا ار بمشروع"  " GAPوالذى يعتبر م أكبر مشاريع التنمية اإلقتصادية واإلقليمية فى تاريخ تركيا  ,و الذى بدا تنفيذ منذ
أوا ا السبيعينيات  ,وهو مشروع متعدد الجوانب و يتصف بحجم اإلنفاا الكبير  .فقد وصا مجموع ما انفا
عليت منذ عام  1981الى نحو  9.3مليار دوالر ,ونظ ار لعدم قيام الم سسات الدولية بتمويا المشروع بشكا
كاما تضطر تركيا بتمويا المشروع م ميزانتيها حيث يقدر ما تدفع م موازنتها م  % 9- 6م مجموع

الموازنة والذى يصا بحدود  1.5مليو دوالر يوميا  ,مما أسهم فى بروز التضخم السنوى فى تركيا  ,لك

طموح تركيا م خاا هذا المشروع فى أ تصبح سلة ذاء الشرا اهوسط  ,وبخاصة الوط العربى الذى

تقدر قيمة وارداتت م المواد ال ذا ية خاصة بحدود  50مليار دوالر فى عام  , 2000لذل
تتحكم بمعظم ميا نهرى دجلة والفرات لتحقيا هذا الهدف ( المنصور,2000,ص .) 165

هى تحاوا ا

 وبل ت اجماا التجارة الخارجية لتركيا فى الثمانينات ما نسبتة  % 24م صادراتها للدوا العربية ,فى حيكانت الواردات تمثا ما نسبتت  % 10.1بقيمة  20.1مليار دوالر مقابا صادرات بقيمة  27.1مليار دوالر

واردات  ( . 1989ابو العز , ,او لو  , 1991, ,ص . ) 329- 328

وقد لوحظ تزايد حجم التبادا التجارى مع بداية عقد التسعينات م

القر الماضى لدرجة أ

حجم التجارة

والعاقات اإلقتصادية بي تركيا والبلدا العربية قد فاا حجم العاقات االقتصادية العربية البينية  ,فمثا زاد

حجم الصادرات والتى بل ت عام  1991مع مصر وحدها  206مليو دوالر ارتفعت الى  250مليو دوالر
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عام

 1993م هذ القيمة  191مليو دوالر قيمة الصادرات التركية الى مصر  ,و  59مليو دوالر قيمة

واردا تها نتيجة اهتمام تركيا فى البحث ع اسواا خارجية وزيادة التبادا التجارى مع السعودية ومصر و يرها
وخاصة فى ظا برامج الخصصة التى تتبناها تركيا  (.معوق ,1998 ,ص,) 138وهذ الزيادة فى حجم المبادالت

التجارية كا زيادة بوز نسبى بي اهقطار العربية وتركيا ,حيث استاثرت السعودية عام  1992بنسبة 22.5

 %م اجمالى صادرات تركيا الى الدوا العربية و % 58.3م اجمالى اهخيرة  ,ووصلت النسبتا عام

 1994الى  % 23.6و  % 49.8على التوالى وأصبحت السعودية م أكبر عشر شركاء لتركيا فى المجاا
التجارى على الصعيد العالمى حيث وصلت حصتها عام  1995الى  % 2.4م اجمالى صادرات تركيا
واحتلت بذل

المرتبة الثامنة بي ه الء الشركاء  ,ثم جاء بعدها الصي واي ار وبل نصيبهما فى العام نفست

 %3.9م اجمالى الواردات التركية لتش ا بذل المرتبة السادسة متقدمة على بريطانيا وهولندا واي ار .

( معوق  , 1998 ,ص  .) 16ور م أ هذ اهرقام قد تبدو متفا لة اال انت يجدر التنويت الى تدنى المبادالت
اإلقليمية التى بل ت بي البلدا العربية  % 10.3م اجمالى مبادالتها الخارجية للعام  , 2005وهذا انسحب
على المبادالت التركية السورية اذ بل ت الصادرات السورية الى تركيا حوالى  666.23مليو دوالر فى العام

 2004وبل ت  633.22مليو دوالر عام ( 2005محفوق , 2009 ,ص .) 346

وترجع االسباب التى وقفت وراء تحوا العاقات التجارية نحو العالم العربى  ,و االتجا

لصادراتها فى تل الفتر الى -:

لفتح اسواا جديدة

 أزمة النفط عام  1973والتى أثرت على مي از المدفوعات التركى نتيجة هذ اهزمة بعد تحس جرى فيت
نتيجة تحويات العمالة التركية فى البلدا ال ربية فى أوا ا السبعينيات .

 مشكلة الخافات التركية –اليونانية على قبرص  ,وموقف الواليات المتحدة خاا اهزمة فى حينت والتى
أشعرت اهت ار بعدم الثقة والعزلة ,وموقف الدوا العربية واالسامية م اهزمة .

 ضعف العاقات التركية مع المجموعة اهوربية  ,والى التعاطى مع قضايا اهت ار فى تحسي ظروف
العمالة واالمتيازات اهخرى التى تر ب فى تحقيقها تركيا م خاا العاقة مع ال رب محددة بالنشاط

االقتصادى .

 وجود توجت سياسى جديد لدى اهت ار نحو العرب  ,خاصة بعد الت يير السياسى فى  1970ووصوا
بعق الحركات المحسوبة على االساميي  ,والى نظر تركيا الى المقدرات االقتصادية الها لة التى

تتمتع بها االقطار العربية .

 انضمام تركيا لمنظمة التعاو اإلسامى فى عام  , 1976والى البن اإلسامى للتنمية عام , 1975
كانت دلياعلى مدى التحوا الحاصا فى الر ية التركية نحو االسواا العربية والى لعب دور مهم فى

99

قضايا العالم العربى واإلسامى  ,م خاا الم تمر الذى تم عقد فى اسطنبوا فى العام 1976
لر ساء وزراء الخارجية للدوا االسامية .

 برنامج التوسع الخارجى الذى تبنتت تركيا فى العام  1980بتشجيع الصادرات وتحفيز  ,وتخفيق سعر
اللير التركية وسياسة ترشيد االستها

وزيادة االدخار  ,والذى توافا مع توصيات المنظمات الدولية

مما دفع تركيا للبحث ع أسواا جديدة لصادرتها .

 تحتا الشركات التركية المرتبة اهولى فى سوريا ,وقد شهدت العاقة ازدها ار بي البلدي خاصة بعد
دخوا اتفاقية منظمة التجارة الحر بي البلدي حيز التنفيذ عام  2007م  ,ادت لحدوث طفر فى حجم

التجارة البينية والذى وصا الى ا ارتفع م  796مليو دوالر فى عام  2006م الى  2.5مليار دوالر
فى عام  2010م  ,وبل حجم الورادات التركية م سوريا  663مليو دوالر عام  ,فى حي كانت

الصادرات التركية لسوريا عام  2010م  ,قد بل ت  1.85مليار دوالر ( القدوة ,2013 ,ص ,)124

وسوف يأتى الحقا فى المباحث القادمة م خاا اتجاهات التوزيع الج رافى والسلعى حجم مشاركة

الدوا العربية واالسامية فى التجارة الخارجية .

 – 2تطور العالقات التجارية التركية  -االتحاد األوربى وفكرا اإلنضمام :
 -انضمت تركيا الى الحلف اهطلسى فى نيسا /ابريا  1952م ثم تقدمت بطلب العضوية الى السوا اهوربية

المشتركة فى حزي ار  /يونيو  1959م ونجحت فى تحقيا بعق الخطوات  ,وقعت فى  1963اتفاقية أنقر

للشراكة اإلقتصادية مع أوربا  ,وعلى معاهدة الوحدة الجمركية عام  1996م وأصبحت مرشحة عام  1996م

قبا االتحاد اهوربى للتفاوق م أجا اإلنضمام اليت  ,وكانت فكر اإلنضمام لإلتحاد اهوربى هاجس كبير منذ
خمسينيات القر الماضى لألت ار واعتبر هدفا استراتيجيا كبي ار لهم  ,اال أ هذا اهمر القى وجهات نظر

مختلفة م طرف معارق كا يرى فى هذا اإلنضمام هدم للكيا اهوربى  ,ويمثا تناقضا مع القيم ال ربية
وخط ار عظيما خاصة بسبب العاقة بي الواليات المتحدة وتركيا الداعم الكبير لهذا اإلنضمام هنت يعكس م

وجت نظر هذا الطرف تخوفا م استخدام الواليات المتحدة تركيا كراس حربة للمشروع اهمريكى  ,وطرف م يد

ر لمواصلة التقارب الثقافى واإلقتصادى  (.القدوة,2013,ص) 87
ومناصر لفكر اهنضمام وتعتبر جس ا

 -ويمك

القوا أ

العاقات التركية واإلتحاد اهوربى مرت بثاثة مراحا  :تمحورت بي

طلب التكاما

االقتصادى و المصالح اإلقتصادية بي اهطراف  ,ففى المرحلة اهولى التى امتدت منذ التوقيع على اتفاقية أنقر

 1964والتى امتدت حتى الثمانينات  ,اعتمدت فيها تركيا نموذج اإلستيراد باعتبار اسلوبا للنهوق اإلقتصادى
الذى تراجع فيما بعد م خاا السياسات الجمركية وفرق القيود على الورادات اهوربية والتى قابلها اإلتحاد

اهوربى وخاصة المانيا بوضع قيود على حرية تنقا العماا اهت ار ورجاا اهعماا ,وفرق قيود على المنتجات

الزراعية التركية و يرها  ,وخاصة قطاع المابس الذى اعتبر م اهم القطاعات التصديرية  ,مما دفع تركيا
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للتراجع والتباطئ فى تطبيا اتفاقية التخفيضات الجمركية وظلت هذ العاقات مستمرة بهذا الشكا المتعرج حتى
 . 1980أما ع المرحلة الثانية فبدأت مع سيطرة العسكر فى تركيا على ادارة الباد نتيجة انقاب  1980وقد
تميزت هذ المرحلة بالتوتر مع تركيا بالر م م اتباع تركيا لسياسة تشجيع الصادرات واإلنفتاح اإلقتصادى

والتخلى ع سياسة اإلستيراد  ,وقد مثا طلب تركيا العضوية الكاملة لإلتحاد اهوربى عام  1987اهم معالم هذ

المرحلة حيث ساد التفا ا اهوساط التركية .أما ع المرحلة الثالثة فقد كانت مرحلة انضمام تركيا لإلتحاد
الجمركى دو حصولها على العضوية الكاملة نتيجة الموقف اهلمانى واليونانى م مشكلة قبرص والمساعدات

المالية  ,واستمرت العاقات اإلقتصادية خاا هذ الفتر لصالح اإلقتصاد اهوربى على اعتبار أ تركيا اقتصاد
ملحا لاتحاد اهوربى  ,ويمثا سوقا لبضا عت .و تشير الى ذل حجم الصادرات والورادات بي تركيا واإلتحاد
اهوربى حيث تراجعت الصادرات التركية م  %53.4عام  1990م الى  %51.8عام  1991م الى %47.5

عام 1993م الى  %45.7عام  1994م  ,فى حي ارتفعت الواردات التركية تدريجيا م  %38.5عام 1989
الى  %44.2عام ( 1994أو لو  , 2010 ,بتصرف ص .) 550-545

 مثا عام  1999بداية مرحلة اهوربة فى تركيا مع قبوا االتحاد اهوربى فى قمة هلنسكى تركيا عضوا مرشحالانضمام اليها وهذ كانت اوا خطوة ومحاولة حقيقية إللتحاا تركيا بقطار أوربا فيما وضع هذا القبوا تركيا

امام شروط عرفت بمعايير كوبنهاج فى السياسة واالقتصاد  ,والتى كانت تمثا عقبات لهذا القبوا ممثلة

بتدخا الجيش وقمع الحريات ومعادا الدي وحقوا االنسا واحتكار الدولة للنشاط االقتصادى .وهذ الخطوة

االيجابية كانت م وجهة نظر المعارضي تمثا تقسيم تركيا سلميا  ,وقد بدأ حزب العدالة تطبيا برنامجت لهذا

االنضمام معلنا أنت حزب ير اسا مى وأ مرجعيتت ليست الدي با االتفاقية االوربية لحقوا االنسا  .وبالفعا
بدأت عجلة الت يير بالتحر لتذليا هذ العقبات كى تتحوا تركيا م دوا عالم ثانى الى دوا العالم اهوا ,فقد

اهتم حزب العدالة م خاا حكوماتت بتكوي عاقات متوازنة مع الجميع وته ية اجواء االستقرار السياسى

واالقتصادى والعما على سيادة العدالة االجتماعية ( محمد , 2008,ص .) 197ومنذ عام 2002م على وجت
الخصوص اتخذت الحكومة خطوات مهمة وخاصة اإلصاحات المتعلقة بحقوا اهنسا ومع نجاح تحييد

الم سسة العسكرية بدأت تركيا عام  2005مفاوضات العضوية مع االتحاد اهوروبي ,مما اعتبر تقدما كبي ار
في اتجا الحصوا على العضوية الكاملة في االتحاد اهوروبي حيث انتقلت بهذا م وضعية الدولة المرشحة

إلى وضعية الدولة التي تدير مفاوضات االنضمام إلى االتحاد اهوربى )1(.

 وبهذ المفاوضات المشار لها قد عبرت ع ر بة تاريخية وحلم تركى الى اإلنتماء الى أكثر الدوا حضارةوالى تحسي الوضع اإلقتصادى لدولتهم  ,اال أ
_________

اإلشتراطات اهوربية قد توسعت فى قبولها فى المجموعة

1(-http://www.turkpress.co/node/4988.[ 19/10/2015] -
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 اهوربية على الر م م قيام تركيا بت يير سياستها فيما يتعلا بالعديد م القضايا بدءا بحقوا االنسا وقضيةاهكراد والحد م تدخا الجيش فى الحيا السياسية وصوال الى موافقة بروكسا ببدء مفاوضات العضوية فى

العام  3/10/2005م  .اال أ الفيتو م اليونانيي القبارصة كا يمنع ويعطا فتح أى ملف م الملفات 35
التى أرد أ يفاوق االتحاد اهوربى عليها تركيا ,صاحب ذل مخاوف أوربية مثا عدم مقدر االتحاد اهوربى

على هضم تركيا م ناحية عدد السكا  ,وما يترتب على ذل م تفرعات .فة"تركيا أشبت بسمكة كبيرة ير قابلة

للبلع بلقمة واحدة" ,إذ يتجاوز عدد سكانها  75مليو نسمة ,وهو ما يعطي تركيا ثقا كبي ار على الصعيد

البشري ,وي دي في حاا انضمامها إلى أوروبا إلى السيطرة على سوا العمالة ,والت ل ا في الدوا اهوروبية

التي تعاني نقصا في السكا أصا ,وم ثم قد يحدث ت يي ار فى المعادلة الديمو رافية الداخلية للدوا

اهوروبية .كما أ الثقا التركي م حيث عدد السكا سي دي إلى وجود خلا في الموازي داخا االتحاد

اهوروبي ,وستكو لت تبعات تثير القلا على وزنها في عملية التصويت ,وفي تمثيلها في م سسات االتحاد,

وحقها في الحصوا على عدد أكبر م المقاعد في البرلما اهوروبي .وقد تصبح تركيا الدولة الثانية م حيث

عدد اهعضاء في البرلما اهوروبي ,بعد ألمانيا (حيث ستسيطر على  82مقعدا بما يشكا  % 11.2م القدرة

التصويتية في البرلما اهوروبي ويتوقع أ تتجاوز تركيا ألمانيا بعدد المقاعد في  ,2020وهذا يعني القدرة على

المناورة والتعطيا ,وصناعة القرار ,دو العودة إلى المرجعية الفرنسية التي ستتحوا إلى المرتبة الثالثة م ناحية

التأثير في مجاا صناعة

رر)1(.
الق ا

وأى كا الحاا فتركيا لديها عاقة عميقة الجذور ,وا كانت معقدة مع االتحاد اهوروبي ( .)EUوال يزاا

االتحاد اهوروبي أكبر شري اقتصادي لتركيا ,وهو ما يمثا  ٪46م التجارة التركية في عام  .2011وأصبحت
تركيا المرشحة لعضوية كاملة في االتحاد اهوروبي في قمة هلسنكي في عام  .1999مفاوضات االنضمام

بدأت في أكتوبر  2005ومواصلة التقدم ,ر م وجود عدد م العقبات السياسية (بما في ذل العاقات مع

قبرص)()2

 – 3تطور العالقات اإلقتصادية بين تركيا  -بلدان الشر األوسط:

منذ فترة الر يسي تور ت اوزاا( ) 1993– 1989والر يس سليما ديميريا ( ) 2000 – 1993توصلت
النخب السياسية التركية وبعد فتر الحرب الباردة الى ضرورة العودة الى الوط التاريخى والى تعزيز مكانة تركيا

فى الشرا االوسط حيث يقوا المراقب التركى" كيفان

الب أوفر" الذى عما ر يسا لألمانة العامة للر اسة

للنشر والمعلومات فى ادارة "احمد سيزر" عام  , 2003أ مكانة تركيا فى العالم ال ربى ستعتمد على مستوى
__________

]1(-http://www.siyassa.org.eg/NewsConten.[1/7/2015
2)-http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
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النفوذ التركى فى الشرا  ,وم جهة أخرى هنا م اقترح أمثاا الجنراا "حسي كيفر ي لو" ر يس هي ة االركا
فى القوات المسلحة ( ) 2002-1998والجنراا "تونسر كلني " االمي

العام السابا لمجلس االم

القومى

, 2002أ تكو أوارسيا بديا ع العضوية فى االتحاد اهوربى  ,وهذا يشير الى حقيقة ما يمك ا يكو فى
المستقبا باحياء فكر التفاحة الحمراء التى تعنى م قبا النخب الوطنية التركية اعادة هيمنة تركيا فى الشرا

الكبير ( .الكسندر مورنسو  ,ترجمة رفيا عكاشة , 2012,ص .) 144

 -ويمك وصف العاقات اإلقتصادية التركية مع الشرا اهوسط فى الخمسينات بالريبة العميقة والتى ابت

تقريبا طواا الستينيات تمشيا مع ر ية أتاتور م سس الجمهورية  .واستمرت هذ السلبية والريبة فى التعاطى

مع هذ الروابط اإلقتصادية حتى مجئ الحدث اههم بعد هزة النفط  , 1973ارتفعت معها فاتورة تركيا النفطية

الى ثاثة أضعاف مما دفع تركيا الى اعادة النظر فى الواقع الجديد تجا الشرا اهوسط  ,فقد كانت الصادرات

التركية الى الباد العربية ال تتجاوز  162مليو دوالر  ,ارتفعت الى  185مليو فى عام  , 1977فيما زادت
الواردات خاا نفس الفتر م 207مليو دوالر الى  1078مليو دوالر بسبب تضخم فاتورة النفط ومحدثا
ز التجارى التركى العربى ( رومنس , 1993,ص .) 122- 121
عج از فى المي ا

 -وفى عام  1990كا

 % 59م صادرات تركيا الى الدوا العربية يذهب الى ثاث دوا فقط هى العراا

( , )% 32السعودية (, )%17وليبيا (, ) % 10وهى فى معظمها صادرات م النسيج والمواد ال ذا ية  ,فى
المقابا كانت الواردات م

الدوا العربية تاتى م

ثاث دوا أيضا هى العراا  %49.2وليبيا % 21

والسعودية  % 11.9وهى فى مجملها م سلعة النفط  ,فى حي مثلت نسبة صادرات تركيا الى جميع الدوا

العربية فى النصف اهوا للعام  1994م  , % 13 ,واذا ما تم اضافة اس ار يا واي ار ستصا النسبة الى 15

 %م مجما صادرتها مقابا نسبة واردات م هذ الدوا ما يقارب  % 12.5م مجما الواردات التركية.
وهذ النسب تكشف حجم التبادا التجارى فى العاقات االقتصادية بي تركيا والشرا اهوسط  ,فى تل الفتر ,

واذا ما حذفنا واردات النفط العربى م المي از التجارى العربى – التركى أنذا فسوف تبدو الصور مأساوية مع
ما يمك أ يكو م حجم التبادا وخاصة مع وجود عناصر التقارب فى الدي والج رافيا والثقافة والموارد

الطبيعية ( نور الدي  ,1997 ,ص .) 237-236

-

أما مرحلة الثمانينيات فقد تميزت بالتوسع فى العاقات التركية – العربية وخاصة مع انخفاق اسعار

النفط الى أقا م ( )10دوالر للبرميا ,مقارنة بعقد السبيعنات الذى وصا فيت سعر البرميا الى اكثر م (28

) دوالر ,وكمثال على ذلك العالقات التركية الليبية حيث بل ت الصادرات التركية الى ليبيا فى سنة 1955
( )317الف دوالر.تطورت فى سنة  )707(1960الف دوالر ,تطورت فى  1975الى اتفاقية جديدة للتعاما
التجارى بي البلدي

شملت اعفاء المواد التجارية المصدرة م تركيا الى ليبيا م الض ار ب الجمركية وبالعكس

 ,وصوال الى زيارة تور ت اوزاا الى ليبيا لتوقيع بروتوكوا اقتصادى مع ليبيا عام  1981وكا م نتا ج هذا
113

التطور فى العاقات االقتصادية العربية – التركية الى أ قفزت الصادرات التركية الى ليبيا عام  1980م
) (53.269الف دوالر الى ) (190.503الف دوالر عام  ,1981هذا الم شر دليا على اإلهتمام التركى

بالعاقات التجارية مع الدوا العربية فى ذل الوقت ,وعلى البحث ع أسواا جديدة لتصريف منتجاتها مقابا
الحصوا على النفط الليبيى عالى الجودة  ,الى جانب دوا أخرى كالعراا والسعودية ( المظفرى , 2010 ,بتصرف

ص .) 208- 200

 فى عام  1997وصلت صادرات تركيا الى الشرا االوسط الى  2.68مليو دوالر بنسبة  % 10.2ماجمالى الصادرات التركية فى حي

ا

الواردات كانت قد وصلت الى  3.12مليار دوالر ومقارنة بالحجم

التجارى مع عام  1980فقد لوحظ ا حجم التبادا التجارى قد انخفق ع العام  1990بسبب الحصار
المفروق على العراا م قبا االمم المتحدة واهثار السلبية الزمة الخليج وهبوط اسعار النفط الدولية)1(.

أما ع العاقات الحالية وخاصة فى العقد اهخير فسوف يتم استعراق التجارة الخارجية لفترة حزب العدالة
والتنمية والتى سوف تظهر لنا حجم وقيمة هذ الشراكة .
 - 4تطور العالقات التجارية التركية -الخليجية:

تحتا منطقة الخليج العربى موقعا ج رافيا متمي از بي المراكز الحيوية العالمية ,كونها ذراع بحرى للمحيط الهندى
 ,ويتالف م خليجي كبيري هما خليج عما والخليج العربى  ,ويفصا بينها مضيا هرمز اضافة الحتالها
خمس االحتياط النفطى فى العالم ومس ولة ع سدس االنتاج العالمى م النفط الخام ونحو ثلثى تجارة النفط

العالمية .جاء تطور العاقات التركية الخليجية فى اطار الدوافع اإلقتصادية البحتة خاصة بعدما أدركت تركيا
اهمية راس الماا النفطى العربى وحاجتها لتمويا عمليتها التنموية  ,و بعد اهثار السلبية التى

لحقت

باالقتصاد التركى نتيجة أزمة النفط فى العام  1973اضافة الى ازمة قبرص واالجراءات التى اتخذتها الواليات
المتحدة بحظر التسلح على تركيا مما دفع الدولة التركية الى تطوير العاقات السياسية واالقتصادية مع الدوا

الخليجية  .وقد نظر الى هذ السياسة " تور ت اوزاا " قبا االنقاب العسكرى الثالث عام  1980حينما قاا :
بأ

تركيا ل تخرج م ازمتها االقتصادية اال بعد عودتها الى المنطقة العربية وتحديدا الخليج  ,فتركيا تحتاج

م هذ الدوا النفط العربى وراس الماا المستثمر  ,فى حي تحتاج هى لتركيا للمواقف السياسية والعسكرية.
ولقد كانت فتر الثمانينات بداية و م شر على تطور هذ العاقات  ,فعلى مستوى التجارة الخارجية كا هنا

زيادة فى حجم التبادا التجارى بينهما  ,اذ بل اجمالى الصادرات التركية الى دوا الخليج العربى نحو 4.5

مليارات دوالر عام  1981مقابا  2.9مليار دوالر عام  1980فى حي بل ت الصادرات الخليجية الى تركيا ما

يقارب مليارى دوالر عام  1981وفى السنوات الاحقة بل حجم التبادا التجارى الخليجى – التركى طفرات
نوعية ( السبعاوى  ,وأخرو , 2000 ,بتصرف ص.)38- 35

__________

]1(-https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp83_e.ht.[13/11/2015
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ويعتبر حجم التبادا السعودى -التركى م بي أكبر دوا التعاو الخليجى فى التبادا  ,حيث بل خاا الفتر
 1998- 1980بي  % 58.4و, % 83كما بل حجم التبادا التركى الكويتى خاا نفس الفترة ما يقارب 6

 %و  % 37.4م حجم التبادا الكلى الخليجى التركى  ,أما ع التبادا التركى البحرينى فكا بي  % 3و

 % 2.4م الحجم الكلى  ,والتبادا التجارى القطرى وصا الى  % 2و  , % 4.3وبخصوص حجم التبادا
التركى –االماراتى فقد راوح بي  % 4.7و  % 21.5م حجم التبادا التركى – الخليجى  ,ورواحت التجارة
البينية مع عما أيضا ما بي  % 1و  % 1.4م الحجم التبادا التجارى الكلى بي

الطويا  ,مجلة ش

تركيا والخليج  ( .رواء

االوسط  ,ص ) 65

أما على مستوى اإلستثمار فقد بل ت اإلستثمارات اهجنبية فى تركيا عام  1987نحو  536.49مليو دوالر

منها نحو  24.22مليو م الدوا العربية أى ما نسبتت  % 4.51م اجمالى اإلستثمارات  .وارتفعت عام

 1992الى نحو  1819.90مليو دوالر منها  106.50مايي م الدوا العربية أى ما نسبتت  % 5.85م

اجمالى اإلستثمارات اهجنبية  ,فى حي بل حجم القروق طويلة اهجا التى منحتها دوا الخليج العربية لتركيا

فى الفترة  1990 -1977نحو  2.821مليارد دوالر  ,ويشار الى أنت بعد أزمة الخليج الثانية حصلت تركيا
أيضا على منح وهبات يقدر بثاثة ملياردات دوالر منها  1.2مليار دوالر م دولة الكويت و 100مليو دوالر
م دولة اإلمارات العربية المتحدة وم السعودية  1.36مليار دوالر والباقى تحملتت دوا مجموعة التنسيا

المالى هزمة الخليج ( )GECDالتى شكلها البن المركزى كتعويق ع خسا ر تركيا التى قدرت بنحو 300
مليو دوالر سنوياكانت تركيا تحصا عليها نتيجة مرور النفط العراقى عبر أراضيها .

وبالر م م نمو وتحس العاقة بي تركيا ومجلس التعاو الخليجى مع بداية العام  2003اال أنها لم ترتقى

الى ذل المستوى م العاقات اهوربية او االمريكية فقد زاد اإلستثمار اهوربى فى تركيا ست مرات ع تل م

دوا مجلس التعاو الخلجيى حتى عام  , 2008بالر م م وصوا تدفقات االستثمار الخليجى الذروة لنفس
العام حيث بل

 1.9مليار م اجمالى استمارات اهجنبية التى بل ت  14.747مليار دوالر  ,فى حي

وصلت للعام  2011الى  205مليو دوالر م اجمالى  15.877مليار دوالر  ,وبالر م م ا العاقة بي

تركيا ودوا الخليج تصب فى مصلحة التكاما اإلقتصادى اال أنها سمحت بزيادة الحوار اإلستراتيجى لمناقشة

قضايا الشرا اهوسط بما فيها الملف العراقى وقضية فلسطي والملف اإليرانى  ,وستبقى هذ العاقات مبنية
حوا الخطوط العريضة وسوف يكتنفها الكثير م العقبات حتى تصا الى المستوى المطلوب فما زاا راس الماا
الخليجى المستثمر فى تركيا أقا بقليا م حجم استثمارات الخليج فى جميع أنحاء العالم.

______________
1)-http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/efe57ebc-ca34-4e94-a7e004b6b721e3bb/Turkey%20and%20Gulf%20Dialogue_Saban%20Kardas.pd.[26/8/2015
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المبحث الرابع  :تطور العالقات االقتصادية فى اطار اإلتفاقات الثنائية:
 – 1تطور العالقات التجارية التركية  -ايران :

تعتبر اي ار الطريا البرى الوحيد لتركيا نحو دوا القوقاز ووسط آسيا وهى الى جانب ذل

تزود تركيا

بالطاقة ولها مصالح تجارية كبيرة  ,واتصفت العاقات التجارية بي الشد والجذب ر م جو المنافسة التاريخى
وبعق الخافات السياسية فى بعق قضايا المنطقة  ,اال ا هنا عاقات تجارية أفضا خاصة مع وصوا

حزب العدالة والتنمية للحكم وسياسة صفر المشاكا التى اتبعتها تركيا مع دوا الجوار وهذ العاقات مرشحة

للتطور والزيادة خاصة بعد االتفاا النووى االيرانى  .فاي ار تنظر الى أهمية تركيا فى الدور الذى يمك ا تلعبت
مما انعكس على حجم التبادا التجارى معها خاصة المشاريع الضخمة التى سوف تجلب المنافع والفا دة لكا

البلدي مثا مشروع خط الربط " طرابزو " والذى سوف يحقا هي ار جلب الواردات م ال رب عبر البحر
اهسود فى وقت أسرع وتكلفة أقا  ,وكذل مشروع " نابوكو" الذى ت يد تركيا بشدة والذى سوف يقوم بايصاا
مصادر الطاقة م القوقاز وآسيا الوسطى الى أوربا ( باكير  ,واخرو , 2010,ص .) 235

وتأثرحجم التبادا التجارى بي تركيا واي ار بالسياسات االقتصادية فى البلدي  ,وكذل بالمواقف السياسية والتى
عبرت عنها اهرقام خاصة فى فتر تأسيس الجمهورية أو م خاا السياسات اإلقتصادية التركية فى السبعينيات

والثمانينيات .فقد بل ت قيمة الصادرات التركية عام  1975نحو ( ) 1401.1مليو دوالر  ,ارتفعت الى

( ) 2910.1مليو دوال ر عام  1980ثم الى ( ) 12959عام  1990والى ( ) 21537مليو دوالر عام
 , 1995أما ع الواردات فقد كانت خاا نفس الفتر ( ) 4738.6مليو دوالر عام  1975ارتفعت الى
( ) 7909.4مليو دوالر عام  1980ثم الى ( ) 11343.4مليو دوال ر  ,ثم الى ( )11343.4مليو دوالر
 ,ثم الى ( ) 22302والى ( ) 35709مليو دوالر عام  ,1995ويبرر فتر اإلنخفاق بالسبعينيات الى اهتمام
تركيا بالقطاع الزراعى بدرجة أكبر م القطاع الصناعى  ,وبسبب كذل السياسات اإلقتصادية التى اتصفت بها

تركيا خاا الفتر  , 1980-1960أما ع اسباب تحسنها فى بدايات الثمانينيات فكا بسبب برنامج اإلصاح

واإلستقرار اإلقتصادى التى تضم انعاش االقتصاد التركى م خاا اجراءات تشجيع التصدير لفتح منافذ

جديدة واسواا اخرى فى دوا العالم ( الطويا  , 2010 ,ص .) 137

وياحظ م خاا الجدوا الاحا ا المي از التجارى التركى تجا اي ار يعانى عج از خاا الفتر (- 1924

 ) 1960و ( ) 1990- 1980و( , ) 1998-1993وا هنا

فا ضا فى المي از التجارى خاا الفتر

( ) 1980-1960و ( , )1992-1985وياتى النفط والمنتجات النفطية بالدرجة اهولى كأهم واردات تركيا م
اي ار ويمثا النفط  %91وأما ع صادرات تركيا إلي ار فهى حسب اههمية النسبية ال زوا بنسبة 24.6
واللدا

%

فى اشكالت اهولية بنسبة  % 10.19ثم السكر والسكر المعد للعسا بنسبة  % 6.03يليت الورا والحديد

والفوالذ والصناعات المطاطية والورا ( ش

اهوسط ,روزاء زكى الطويا  ,ص .) 159
116

جدول ( ) 2-8حجم التبادل التجارى التركى اإليرانى خالل الفترا ( ) 1998- 1924بالمليون دوالر
الصادرات التركية

الواردات التركية

الى ايران

من ايران

1924

113

435

-322

1930

34

521

-487

1935

13

57

-44

1940

11

27

-16

1945

0

7

-7

1950

19

4548

-4529

1955

10

252

-242

1960

3008

281

2727

1965

1622

0

1622

1970

4954

37

4917

1975

37183

25823

11630

1980

84820

857164

-772243

1985

1078852

1264653

185801

1990

495483

492400

3083

1991

486903

90538

396365

1992

455286

364883

90403

1993

289547

667027

-37748

1994

249816

692409

-445293

1995

268434

689476

-421042

1996

297521

806335

-508814

1997

307007

646402

-339395

1998

194696

433026

-239330

العام

الميزان التجارى

المصدر :مركز االحصاء التركى م الفترة1998- 1924

ويضيف الباحث أنت ر م الحرب البادرة االيرانية – التركية فى الشرا اهوسط والوضع االقليمى برمتت  ,ومحاولة
تركيا تقديم نفسها كدولة "سنية " تحمى دوا المنطقة م نفوذ ايرانى " شيعى " قادم مع ما يرافا ذل

م

تطلعات لدى أردو ا وأو لو باستعادة الدور العثمانى الذى انتهى بانتهاء الحرب الكونية اهولى بسقوط الخافة

االسامية فى اسطنبوا  ,اال أ العاقات االقتصادية التركية – االيرانية تشهد انتعاشا ملحوظا,مما يعنى انتهاج
سياسة ب ار ماتية تضع اهولوية اإلقتصاد  ,ولك فيما لو احتدمت الخافات حوا عدة ملفات وبالذات ملف

اهزمة السورية فأ احتماا أ تصبح اهولوية للسياسة أم ار واردا ومحتما وكما حدث ذل مع الملف الروسى
وحادثة اسقاط الطا رة الروسية .
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 – 2تطور العالقات التجارية التركية مع األراضى الفلسطينية:
فلسطي كانت جزءا م الدولة العثمانية حتى سقوط الخافة فى العام  , 1924ومع اقامة الجمهورية التركية
التى ارسى دعا مها اتاتور على قاعدة السام فى الداخا والسام مع الخارج  ,جعا تركيا تهتم بش ونها

الداخلية  ,وقد اعترفت تركيا باس ار يا عام  1949كأوا دولة اسامية وبعدها كا

االنضمام الى حلف

االطلنطى عام  , 1952الى جانب ذل اعترفت تركيا بمنظمة التحرير الفلسطينية عام  1975كممثا شرعى
ووحيد للشعب الفلسطينى ثم سمحت للمنظمة بافتتاح مكتب لها فى تركيا عام  1979ثم بعد ذل

اعترفت

باعا الدولة الفلسطينية عام  . 1988وبعد حرب الخليج الثانية اعرب الر يس التركى تورجت اوزاا ع ر بة
باد ا ينعقد م تمر السام على اهراضى التركية  ,و بعد اتفاقية اوسلو تميزت العاقات االس ار لية التركية
بافضا الفترات فى كافة المجاالت حتى مجئ حزب العدالة والتنمية ()1

وقد بل حجم التبادا التجارى بي فلسطي وتركيا حوالى  114مليو دوالر فى العام  2009منها  54الف دوالر

صادرات فلسطي لتركيا  .وهذا الرقم يشير الى السلبية المطلقة فى حجم التبادا التجارى للصادرات الفلسطينية

الى تركيا والى مقدرة المنتج الفلسطينى للوصوا لاسواا التركية ,وحقيقة اهمر أ مجما التبادا التجارى كا
استيراد فلسطينى للمنتاجات التركية ,وقد جاءت هذ العاقة بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بي

الفلسطينية و تركيا فى العام  2004نتيجة التحوا فى الموقف التركى تجا فلسطي

اهراضى

م خ ار  ,حيث كانت

العاقات التجارية بي الفتر ( ) 1967 – 1948تتمثا بالحياد والتردد وعدم الحسم نتيجة ارتباطات تركيا

بظروفها  ,وقد تحس هذا الموقف خاا الفتر (  ) 1993 – 1967باالهتمام مجددا بقضايا الشرا االوسط
وتحديدا فى فترة اوزاا تلتها الفتر ( ) 2002- 1993التى اتسمت بالتاييد للموقف الفلسطينى حتى مجئ

حكومة حزب العدالة والتنمية التى انفتحت على فلسطي فى تقديم المساعدات والمنح التى تتطابا مع خطط
التنمية الفلسطينية ( حسا  , 2012 ,ص.) 121

ويشير الضعف فى التصدير الى تركيا والذى يمثا نسبة  % 1الى االستيراد الى ضعف تطبيا االتفاقيات

التجارية والى وجود معوقات بالر م م وصوا الصادرات الفلسطينية الى ذروتها عام  2005حوالى 1.23

مليو دوالر  .وقد بل ت الواردات م تركيا  233.8مليو دوالر عام  2012والصادرات  833الف دوالر للعام
نفست  ,وفى العام  2013تم تصدير  3مليو دوالر مقابا حوالى  290مليو دوالر هذ المعيقات تتمثا فى ا

االعفاء الضريبى يشما فقط السلع الصناعية  ,وال تشما السلع الزراعية باستثناء التمور حيث تم تحديد كمية

 1000ط فقط منها سنويا  ,وهذا يضعف اختراا وجود احد عشر سلعة فلسطينية تستطيع ا تنافس وا تجد
لها موضع قدم فى السوا التركى مثا زيت الزيتو واهلبا  ,وهذا يتطلب م االت ار معاملة المنتج الفلسطينى

كالمنتج التركى المحلى لدعم وتشجيع الصادرات الفلسطينية (مركز التجارة الفلسطينى, 2014,ص.)12

_________
1(-http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html
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 – 3تطور العالقات التجارية التركية -األمريكية:
 احتلت الواليات المتحدة اهمريكية المرتبة الثالثة م حيث نصيبها م الصادرات التركية للفتر ما بي -1990 2009حيث بل ت ( ) 971مليار دوالر وبنسبة  % 7.5م الصادرات االجمالية التركية عام  1990وأصبحت

( ) 3.13مليار دوالر وبنسبة  % 11.3عام  2000ثم ارتفعت فى السنوات الاحقة حتى وصلت الى () 9.1
مليار دوالر وبنسبة  % 8.9عام  ( 2009الكواز , 2009,ص . ) 16و فى الوقت الحاضر تقدم تركيا نفسها
للعرب وال رب باعتبارها شريكا أمثا يجب االعتماد عليت فى اى عاقة كحجر زاوية وفى مد جسور التعاو

مع الدوا العربية واالسامية وقد شهدت العاقات التركية االمريكية حضو ار متمي از طيلة الفترة الماضية منذ
تاسيس الجمهورية وحتى انتهاء الحرب الباردة حيث كا لتركيا دور وأهمية فى حلف الناتو وبوقوفها فى وجت

المد الشيوعى  ,مما القى اهمية كبيرة نشات عنها محددات فى العاقة السياسية واالقتصادية  ,فيما اعتبرت
أمريكا تركيا جزءا م منظومة االم فى الشرا االوسط بالمحدد االستراتيجى  .وكا المحدد االقتصادى يشير

الى توطيد العاقات والنشاطات االقتصادية بي البلدي ففى عام  2002تم تشكيا منطقة صناعية مشتركة بي

واشنط وانقر والتى اعطت المنتجات التركية مزايا تنافسية داخا السوا االمريكية واعفاءات ضريبية ساهمت

فى زيادة العاقة التجارية بي البلدي وتعد الواليات المتحدة ثانى اكبرشري لتركيا فى العالم .

 وفى العام  2009دعا الر يس اهمريكى أوباما لرفع العاقات اإلقتصادية والتجارية مع تركيا الى المستوىاإلستراتيجى  ,وفى عام  2010تم عقد اجتماع لرسم اإلطار االسترانيجى والتجارى لتعزيز التجارة واالستثمار
بي البلدي وخاصة الشراكة االقتصادية  ,باالضافة الى باقى الملفات اهخرى وم المتوقع أ يتم تبادا الخبراء

والعلماء والباحثي لتسهيا وتطوير العاقات الثنا ية م خاا لجنة فرعية مختصة تم انشاءها لتناوا قضايا

البحوث الزراعية والعلمية والهندسية و يرها م الملفات م أجا مستقبا مستدام .

وبمساعدة م برنامج و ازرة الخارجية العالمى لريادة اهعماا ( تقرير اهفاا االقتصادى العالمى ) بهدف انعاش
وزيادة االعماا والمشاريع الص يرة والمتوسطة  ,وتعتبر أمريكا السوا التركية جزءا هاما م المبادرة الوطنية

للتصدير ( ) NEIنظ ار لقدرة االقتصاد التركى على النمو  ,اال أ الوضع مختلف بالنسبة لواردات أمريكا م

تركيا والتى ال زالت تحقا نموا متواضعا والذى ياحظ فيت انخفاق الصارات التركية الى أمريكا فى العام

.2013

 – 4تطور العالقات التجارية التركية  -اسرائيل:
 -يتركز اليهود فى تركيا فى اسطنبوا ويقدر عددهم

 24الف لك نفوذهم أكبر بسبب ث ار هم البارز فى

الحيا التجارية منذ العهد اهمبراطورى  ,ويقدر عدد اليهود االت ار الذي انتقلوا للعيش فى اس ار يا بحوالى 120
الف البيتهم هاجروا فى الستينات والسبعينيات اليها فرار م الفوضى اإلقتصادية والعنف أنذا

نشاطهم فى تركيا ما زاا واسع وكبير (روبنس  ,1993 ,ص .) 104
-

 ,اال أ

]1(-http://www.state.gov/documents/organization/229296.pdf.[12/12/2015
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 تركيا تعتبر ماذا لليهود اهوربيي فقد احتضنتم أثناء فرارهم م اإلضطهاد النازى  ,وكانت الدولة العثمانيةم قبا تحمى اليهود فى سلطانها ,وحديثا أوا دولة اسامية اعترفت باس ار يا ,و منذ  1949حتى سنة 1964
انحازت فيها تركيا لل رب والى ارضاء الواليات المتحدة مما انعكس ذل على طبيعة العاقات االس ار يلية التركية

فى شتى المجاالت  ,فمثا فى صيف 1951وقفت تركيا الى جانب ال رب واس ار يا ضد قرار مصر منع مرور
السف االس ار لية عبر قنا السويس .لك اتسمت السياسات التركية فيما بعد وخاصة مع أواخر الستينات تجا

قضايا الشرا االوسط بسياسة الحياد وخاصة فى الصراع العربى اإلس ار يلى .اعترفت تركيا فى عام 1975

بمنظمة التحرير الفلسطينية  ,وحصلت تركيا على عضوية فى منظمة الم تمر اإلسامى سنة . 1976

 ويشار الى ا سبب توثيا العاقات التركية االس ار لية يهدف الى تحقيا هدفي  :االوا فى كسب دعم اللوبىاليهودى العالمى وال سيما فى الواليات المتحدة المريكية ضد اللوبى اهرمنى واليونانى  ,والثانى ر بة تركيا فى

الدخوا الى اهسواا والم سسات العالمية التى اشبت بناد مفتاحت بيد اس ار يا .اال أ المزاج الشعبى التركى
يخالف توجهات حكوماتت تجا اس ار يا  ,فالشعب التركى يعتبر اسر يا تقع فى المرتبة الرابعة م ناحية كراهية
االت ار لها فيما تعتبر اليونا الدولة رقم واحد وأمريكا وروسيا فى الثانية والثالثة  ,وهذا المزاج الشعبى يقف

الجيش التركى فى جانب مخالف لت ( سرى الدي ,1997,ص .) 105 -97

و قد كانت اولى االتفاقيات المهمة بي الجانبي فى عام  , 1996الذى دعا الى ال اء شروط التاشيرات بي

الدولتي  ,والى تطوير البرنامج التركى فى الرى فى حي قيام تركيا بتوفير الميا الفا ضة ع حاجتها الى
اس ار يا  ,وفتح الباب على مصراعيت للسواح االس ار يلي حيث متوقع ا يزور تركيا  300الف سا ح سنويا
خاا تل الفتر  ,فمع بداية فتر الخمسينيات وصفت العاقات التجارية بي تركيا واس ار يا بالتقارب فى الوقت
الذى كا هنا ركود وتنافر بي تركيا والعالم العربى  .فبعد االعتراف التركى بدولة اس ار يا انعكس ذل على
طبيعة العاقات التجارية بي البلدي فقد كانت البداية فى توقيع اتفاقية للنقا الجوى عام  1951لتنشيط السياحة

زاد بعدها حجم التبادا التجارى الى  13مليو لير تركية ( حوالى  4.65مليو دوالر ) عام  1952الى 65
مليو لير تركية ( ,حوالى 23.2مليو دوالر( 1953حتى أصبحت تركيا الدولة اآلسيوية الوحيدة م الدوا
االسامية التى تقيم عاقات تجارية مع اس ار يا مع نهاية فتر الخمسينيات ,ومع بداية الستينيات تحسنت

العاقات التجارية بشكا أفضا وتحديدا عام 1960حيث بل ت الصادرات االس ار لية الى تركيا  8.9مليو دوالر
فى حي بل ت الواردات م تركيا  ,7.7ولك هذ العاقات تأثرت بسبب االوضاع السياسية وخاصة حرب

 1973حيث تقلصت الصادرات االس ار لية الى تركيا  2.6مليو دوالر  ,وفى اواخر الثمينيات وبي عامى
 1988- 1987وصا حجم التبادا التجارى م

 ,201 , 2011ص .)51

 61.37مليو دوالر الى  90.635مليو دوالر (ال وا ,

وقد استمر حجم التبادا التجارى فى الزيادة حتى شهد ارتفاعا بالعام

 2003فى معدالت التبادا التجارى بي

البلدي  ,بحيث بل ت بنهاية العام  2002م  1.2مليار دوالر بزيادة تقدر  % 19.5ع العام  2001م ,
111

وكا حجم الصادرات اإلس ار يلية قد وصا الى  378مليو دوالر  ,أما الواردات االس ار لية فقد وصلت الى
مليار دوالر ( مطلا ,2011 ,ص .) 57

 احتلت تركيا المرتبة السادسة فى قا مة الصادرات االس ار لية لدوا العالم  ,ارتفع حجم التبادا عام  1997م 300مليو دوالر الى  3.1مليار دوالر عام  , 2010فى حي كانت حجم االستيراد م تركيا للعام 2010

 ,نحو )1(,1.8
-

وتعتبر أهم الصادرات التركية إلس ار يا النسيج والمنتجات الزراعية والصناعية والمواد ال ذا ية وااللكترونات

والمواد اهولية والحبوب  ,بينما أهم الصادرات اإلس ار لية لتركيا الكيماويات والباست

والكمبيوترات الضخمة

ومكيفات الهواء والمواد الطبية ومعدات اإلتصاالت ومعدات الرى والزراعة  (.يوسف أيم

 ,ومصطفى مهند ,

,2011ص ) 42 ,

يتبين للباحث أ هنا تناقضا فى السياسة التركية المعلنة والم يدة للقضية الفلسطينية  ,وبي العاقات التجارية
با وحتى العسكرية المتنامية مع اس ار يا  ,وهنا يبدو أ حزب العدالة والتنمية ينتهج مقولة لإلقتصاد أولوية فوا
السياسة بالر م م أ لكا منهما استقالت النسبى  ,وما يجعا الباحث يميا الى هذا اإلعتقاد ا تركيا تقدم
نفسها بي الحي واآلخر وكأ المسالة الفلسطينية تكاد أ تكو م ضم اهولويات فى السياسة الخارجية

التركية  ,وتقديمها للمساعدات اإلنسانية لفلسطي

وخاصة بعد حصار زة  ,ومحاولة اقترابها م الحا السياسى

للقضية الفلسطينية الذى ال يختلف كثي ار ع البرامج العربية الم يدة إلتفاقيات السام مع اس ار يا  ,فهذ المواقف

بالنهاية قد يبدو أنها جيدة لحاجة فلسطي

وتركيا لتنمية هذ العاقات  ,أما ع

العاقة الباردة بي

تركيا

واس ار يا على حادثة سفينة مرمرة فل تكو مستعصية على الحا فيرى الباحث ا مشاعر العزلة السياسية لدى
البلدي سوف يدفعانها الى اعادة العاقت التجارية واالقتصادية نظ ار للفا دة التى تعود على الطرفي  ,وأ

المصالح اإلقتصادية سوف تت لب م كا الطرفي قياسا بالربح والخسارة وأ القضايا السياسية المختلف عليها

ل تكو عقبة كبيرة فى رجوع العاقات التجارية واإلقتصادية الى الصدارة .

 – 5تطور العالقات التجارية التركية اإلتحاد السوفيتى – روسيا اإلتحادية الحقا :
دخلت العاقات بي تركيا واالتحاد السوفيتى مرحلة جديدة بعدما امتد العداء التاريخى و الصراع الدامى الى
عقود طويلة  ,ويعود ذل الى عواما عديدة منها سيطر كا منهما بنفاذيتت على البحر االسود  ,والخاف

االيديولوجى  ,والذى جعا م هذا الصراع تاريخيا حيث لجأت فيت تركيا نحو ال رب والتحقت م خاا
حلف اهطلسى الى التكتات ال ربية ,وكا لهذا العداء مبرراتت وتهديداتت واسبابت خاصة فى طوا حدود تركيا

الممتدة الى  618كم فى اهرق والى  1800كم فى البحر .وقد تكو اسباب أخرى تعلقت بطبيعة النظام

السياسى فى كا الجانبي  ,والى عاقات الصراع والمنافسة وخاصة موقف اتاتور م الصراع الطبقى انذا .
________
]1(-http://www.aljazeera.net/.[24/6/2015
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اال ا فترة الستينات أدت الى اعتراف الدستور التركى عام  1961بالحركات اليسارية واست اا هذ الحركات
للمشكات االقتصادية وخاصة فى الفتر  1980 -1963والتى كا نتاجها وصوا اليسار الى المجلس التركى

الكبير ,تم بعدها حظر االحزاب اليسارية بعد انقاب  1982و الذى مثا بعد

ياب اليسار ضعف فى

العاقة بي تركيا وروسيا وتعاونا اقتصاديا مع الواليات المتحدة االمريكية ( النعيمى , 2011,ص) 187 ,

ومع وجود هذا العداء التاريخى برزت دوافع اقتصادية جديدة لبناء عاقات م التعاو بي تركيا والجمهوريات

االسامية فى آسيا الوسطى ,لما تمتلكت هذ الجمهوريات م موارد ولما ترى تركيا بانها تفتح سوقا جديد

للبضا ع التركية ,وفى ظا عدم قدرة منافسة المنتجات التركية فى االسواا ال ربية ,رات تركيا مصلحة اقتصادية
فى العما على زيادة حجم التبادا التركى مع هذ الجمهوريات أسفر ع

قفز المي از التجارى م

 40مليو

دوالر فى نهاية  1991الى مليارى دوالر ,وخاا فتر  1992قررت تركيا تخفيق نسبة الض ار ب على

التجارة مع أذربيجا  ,والتوقيع فى انقر على تحسي التجار وازالة الحواجز االقتصادية وتطوير الصناعة والنشاط
الزراعى مع الدوا الست فقد حققت تركيا  130مليو دوالر م صادرات المنتجات ال ذا ية هسواا هذ الدوا

 (.النعيمى ,مرجع سابا ,ص ) 261

و شهدت الفتر بي عامى  2008 – 2002تقارب بي البلدي – أى روسيا اإلتحادية وتركيا  ,وفعلى الصعيد

السياسى كا هنا موقف موحد م وحدة التراب العراقى  ,ساعد هذا الموقف على تنمية ورفع مستوى العاقات

التجارية فقد وصا حجم التبادا الى  6مليار دوالر عام  2003ثم ارتفع فى عام  2004الى  10مليار دوالر
وارتفع مرة أخرى فى عام  2005ليصا الى  15مليار دوالر وفى عام  2006قفز ليتجاوز  20مليار دوالر

وقرابة  25مليار دوالر فى  , 2009وم الماحظ وبر م اهتمام تركيا بتطوير العاقات التجارية مع روسيا فقد
بقى المي از التجارى فى مصلحة روسيا فهى تمثا المركز الثانى فى مجاا التجارة الخارجية فى حي تركيا تمثا

المركز الثانى عشر لروسيا بنسبة ال تتعدى  , % 4.5فتركيا تستورد  % 65م البتروا  ,وما نسبتت % 25

م احتياجاتها م ال از الروسى ولذل تمثا تركيا مصد ار مهما لضخ العملة الى روسيا  ,ويكفى ا استيراد

تركيا كا عام  2006ما بي  17مليار دوالر فى حي لم تتجاوز صادرتها  3مليار دوالر بعجز تجارى يصا

الى  14مليار دوالر ( على بكير واخرو  , 2010 ,ص .) 202- 201

 – 6تطور العالقات التجارية التركية  -المصرية:

وصلت نسبة السلع الصناعية واآلالت والمعدات المتنوعة م اجمالى صادرات تركيا الى مصر عام 1992

الى  %64.4بينما بل ت فى العام نفست % 25.9م اجمالى الصادرات المصرية الى تركيا  ,واقتصرت على
انواع محدودة نسبيا م المنتجات ,كالمصنوعات القطنية بنسبة  ,% 23.3وارتفعت نسبة النفط ومنتجاتت الى

 % 43.4م هذ الصادرات المصرية  ,وفى عام  1996شكا النفط الخام  % 70.16م اجمالى الصادرات

المصرية الى تركيا  ,وارتفعت هذ النسبة الى  % 78.76فى النصف االوا م عام  ( 1997معوق 1998 ,

,ص.) 17
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وكانت مصر م بي الدوا التى اقامت معها تركيا اتفاقيات خاصة بعد العاقات السي ة التى سادت منذ عبد
الناصر والتى وصلت الى طرد السفير التركى م القاهرة وفى مقالة لبرفيسور السياسة الخارجية التركية احمد

داوود ا لو " ا

الروابط االقتصادية بي البلدي تعود الى عقد السبعينات م القر الماضي )1(.وثمة عدد م

االتفاقات االقتصادية قد وقعت بي البلدي مثا :ال اء الض ار ب بي الطرفي في  ,1993واتفاقية التعاو

االقتصادي والتقني  1996 ,والتي تعد تجديدا التفاقية  ,بيد انت وبر م هذ االتفاقات االقتصادية التي تستهدف
تحسي االوضاع التجارية فا حجم التجارة بي البلدي ظا في ادنى المستويات .ففي خاا االعوام ما بي

 1985و 1997كا حجم التجارة بي البلدي يمثا  %2م مجموع التجارة الخارجية المصرية ,و %1م

مجموع التجارة الخارجية التركية ,ومع دخوا اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها عام  2001وعما بها

عام  2007تم رفع العوا ا التجارية بدرجة واضحة ,واصبح الطريا مفتوحا امام التكاما بي اقتصادات كا م

مصر وتركيا  ,وشهد حجم التجارة الذي أخذ يعبر ع نمو منتظم منذ العقد االوا م القر الحالي اكبر طفر
فيت بالتوازي مع الحوار السياسي الذي اخذ يتحقا بشكا مكثف اعتبا ار م عا م  ,2005حيث ارتفع حجم

التجارة العام م  727مليو دوالر عام  2005الى ثاثة مليار دوالر عام  , 2009وفضا ع ذل 290

شركة في اواخر عام  ,2009وتجاوبا م الحكومة المصرية مع هذ العاقات االقتصادية المتعمقة يوما بعد يوم
فقد خصصت للمستثمري االت ار منطقة صناعية خاصة .ويسعى حاليا صانعو السياسة الخارجية الى ال اء
تأشيرات المرور بي البلدي واجراء سياسات م شأنها تطوير التعاو بي الصناعات التحويلية بي البلدي )2(.

لك تضررت العاقات التجارية وتدهورت نتيجة الخافات السياسية بي البلدي والمتعلقة بالموقف م اإلخوا

المسلمي بعد ا وصا حجم التجارة البينية إلى عشرة مليار دوالر ,ووصا حجم االستثمارات التركية في مصر
إلى أربعة مليار دوالر وكا م المقرر أ يصا حجم االستثمارات التركية في مصر إلى عشرة مليار دوالر
حسب ما ُخطِّط لها بحلوا عام )3(. 2015

_____________
1(-http://www.alhadath.ps/article.php?id=8e620cy9331212Y8e620c#sthash.zyq9yGWo.dpuf.[24/7/2015
,http://www.alzaytouna.net/permalink/5649.html.[28/8/2015] -( 2رابط موقع الزيتونة
 ,http://www.turkpress.co/node/4715.[28/8/20 - ( 3رابط موقع تركيا برس  ,مرجع سابا
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ملخص الفصل:
سادت تركيا العديد م المراحا التى تطور فيها االقتصاد التركى خاا القر الماضى  ,فقد بدأت الحيا
اإلقتصادية منذ زم التأسييس تتبع التخطيط المركزى للدولة  ,وقد كانت الدولة مس ولة ع مجما النشاط

اإلقتصادى حتى بداية الستينات والتى سيطر فيها نظام التخطيط المركزى لاقتصاد لضما التطوير والنمو
االقتصادى وكانت السياسات التجارية تركز على احاا الواردات وتوجيت للسياسات االقتصادية وبفرق قيود

جمركية على الواردات السلعية وفى فترة السبعينات,استمرت هذ السياسات م

خاا اتباع سياسة احاا

الواردات باالعتماد على مشاريع الدولة اإلقتصادية التى تتمتع بحماية معينة خاصة بالمنافسة الخارجية  ,اال أ

الفساد والبيروقراطية اصابت االقتصاد التركى بحالة م التدهور ,ثم تفاقمت المشكلة بسبب أزمة النفط اهولى

عام  1973وأزمة النفط الثانية محدثة عج از فى المي از التجارى ومي از المدفوعات وملحقة أضرار فى النشاط
اإلقتصادى لتركيا  ,ثم جاءت فترة الثمانينات أخذت تركيا ببرامج اإلصاحات وطبقت سياسة تشجيع الصادرات
وسياسة اإلستقرار والتكيف الهيكلى مما أضفى تحس طفيف فى الناتج المحلى اإلجمالى حتى دخلت فترة

التسعينات التى شهدت عملية اصاح لتحويا تركيا الى دولة ديمقراطية بالمفهوم الليبرالى ال ربى .وفى سعى
منها لبعث جديد خاصة مع طموحها باالنضمام الى االتحاد اهوربى الذى تعثر  ,لكنها بدأت فيما بعد البحث
ع دور مركزى واقليمى وفا مصالح فرضتها مستجدات العاقة مع اآلخر ,و أصبحت ت ير م ر يتها لألمور

 ,وباشرت االنفتاح على دوا الجوار والشرا االوسط والعالم االسامى  ,والذى أسفر ع

ذل

انضمامها

لمنظمة التعاو االسامى  ,وتشكليها فيما بعد لتكتا م دوا الثمانية االسامية ,والى عقد اتفاقيات مهمة مع
االتحاد الجمركى لاتحاد اهوربى فى العام  1995تمهيدا لمرحلة التفاوق لانضمام لاتحاد اهوربى ومحاولة

اجتيازها لمعايير كوبهاج  ,وأخي ار انضمامها الى اقتصاديات المجموعة العشري لتكو واحدة م

اقتصاديات العشري دولة بالعالم.
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ضم اكبر

الفصل الثالث
هيكل واتجاهات التجارة الخارجية فى االقتصاد التركي
أوال  :تركيا والم سسات اإلقتصادية .
ثانيا :الهيكا الج رافي واتجاهات التجارة الخارجية .

ثالثا  :الهيكا السلعي والمزيج السلعي للتجارة الخارجية.
رابعا  :تطور السياسة التجارية والتصنيف السلعي.
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المبحث األول  :تركيا والمؤسسات االقتصادية :
تمهيد :

تمتل تركيا قدرات ها لة وكبير م الموارد اإلقتصادية ساعدها على ذل موقعها الج رافى الذى منحها
أهمية كما سبا اإلشارة اليت فى الفصا اهوا ,هذا الموقع مكنهام

عقد اإلتفاقيات اإلقتصادية المتنوعة

والدخوا فى تكتات وتشكيات اقتصادية تماشيا مع محيطها االقليمى ومصالحها ووفا ر ية جديدة انطلقت بها

 .هذ التكتات وا بدت فى بعق اهحيا متضادة  ,اال أنها أدت الى االنفتاح االقتصادى وفتح أسواا جديدة

لبضا عها وقامت باست اا أ مثا لمواردها مما مكنها م لعب دور سياسى واقتصادى على الساحة الدولية,

وعما على زيادة النمو االقتصادى التركى وفى تحقيا نوعا م الرفاهية وزيادة لمستوى المعيشة للشعب التركى.
هذا المبحث يلقى الضوء على اهم التكتات االقتصادية التى انضمت تركيا اليها أو عملت على تشكيلها ومدى

تأثيرها على االقتصاد التركى بشكا عام والتجارة الخارجية بشكا خاص  ,و لما تمثلت هذ العاقات م م شر
قوة للدولة م خاا حجم المبادالت اإلقتصادية الممك تنفيذها حيث انفتحت تركيا على الشرا اهوسط و رب

آسيا  ,وحوق البحر المتوسط وشماا أفريقيا و سهوا شرا أوربا والبحر اهسود ,اضافة الى منطقة حوق
اهطلسى الواقعة بي القارة اهمريكية وقارة أوروبا  ,وانضمت الى منظمة التعاو االسامى ومنظمة التعاو

اإلقتصادى و يرها م االرتباطات والمنظمات و هى - :

أوال  :منظمة التعاون اإلقتصادى :)ECO( Economic Cooperation Organization
هذ المنظمة تمثا احدى التجمعات اإلقتصادية بي عدد م الدوا اآلسيوية ويرمز لها  ECOحيثم تضم فى
عضويتها الى جانب تركيا ,اي ار  ,باكستا  ,أذربيجا  ,تركمنستا  ,طاجيستا  ,كازاخستا  ,قير يرستا ,

اوزبكستا  ,اف انستا  ,وقد عقدت قمتها السابعة فى الرابع عشر م اكتوبر فى العاصمة التركيت اسطنبوا فى

العام  ,2012وتعود نشأ المنظمة الى عام  1992لتعزيز التعاو اإلقتصادى داخا البلدا المنضوية تحتها,
ودعم التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية بي الدوا اهعضاء خاصة ا دوا آسيا الوسطى ال تطا على بحار وال
تمل منافذ مفتوحة توصلها للعالم الخارجى مما ساهم فى االنفتاح على دوا مثا تركيا واي ار

(.حاتم 2005 ,

,ص . ) 328

ثانيا  :مجموعة الثمانى للدول اإلسالمية (: ) D8

كا لر يس الوزراء التركى السابا نجم الدي اربكا فكر تأسيس مجموعة الدوا الثمانية اإلسامية ( ) D8
والتى كا هدفها الر يس التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية م خاا مبادا السام والحوار والعدالة والديمقراطية ,

وتدعيم التعاو بي دوا المجموعة  ,وقد تم مراعا اختيارها فى ا تكو م اكبر الدوا اإلسامية اآلسيوية
واهفريقية سكانا واقتصادا وهى (تركيا واي ار ومصر وباكستا وماليزيا واندونيسيا وبنخادش ونيجيريا ) وقد

بدأت هذ المجموعة عملها مع لجنة الخبراء التى عقدت اجتماعها فى نوفمبر  1996والذى افتتحت أربكا ,
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وقد مر تكوي وتأسيس هذ المجموعة بعدة اجتماعات فى اسطنبوا  1997وانطاليا وأنقر وصوال الى اجتماع
قطاع التجارة بالقاهرة يومي  5 - 4يونيو  1997الى أ صدر اعا اسطنبوا ع تأسيس هذ المجموعة

فى  15يونيو  (. 1997معوق ,1998,ص .) 24- 23وتهدف مجموعة الثمانية إلي تحسي موقف الدوا
نظير لاتحاد اهوربي والواليات المتحدة ,وتنويع وخلا فرص جديدة في
ا
النامية في االقتصاد العالمي لتكو
العاقات التجارية ,وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي ,وتوفير أفضا مستويات المعيشة فى

المجاالت الر يسية للتعاو والتى تشما المالية ,والخدمات المصرفية ,والتنمية الريفية والعلوم والتكنولوجيا,
والتنمية اإلنسانية ,والزراعة ,والطاقة ,والبي ة ,والصحة .

وقاا نهاد أرجو وزير العلوم والصناعة التركى فى اجتماع وزراء المجموعة فى  4/10/2011أ حجم التجارة

بي تركيا ودوا  D8بل

 2.9مليار دوالر فى عام  , 2002وفى عام  2009وصا الى  66مليار دوالر ,

وفى  2010قد تجاوز  100مليار دوالر .والجدير بالذكر أ حجم التبادا بي المجموعة و دوا العالم نحو
 750مليار دوالر فى عام  2007اى ما نسبتت  % 5م مجموع التجارة الدولية فى العام )2(. 2011

وقاا محيي الدي ياسي نا ب ر يس الوزراء الماليزي" :ربما تبدو أرقام التجارة بي الدوا الثماني النامية ايجابية
لك هذا النجاج يرجع بشكا ر يس الى المبادرات التجارية الثنا ية الحالية وليس إلى التعاو بي المجموعة

كمنظمة".وتتضم

المنتجات اهساسية في التجارة بي

دوا المجموعة المنتجات النفطية م

نيجيريا

والبتروكيماويات وزيوت الطعام م ماليزيا ,إضافة إلى المنتجات االستهاكية والسيارات والخامات اهساسية مثا

المطاط ,هذا ويقدر حجم التجارة بي دوا المجموعة بنحو  68مليار دوالر سنويا أي حوالي  %3م اجمالى
التجارة العالمية.

ويضيف الباحث فى هذا المجاا أ تصريح المس وا الماليزى ال يوحى بأ حجم التبادا التجارى بي هذ الدوا
بأنها تسير نحو التكاما اإلقتصادى  ,فالتبادا هنا الى حد كبير يقوم على أساس العاقات الثنا ية وليس بالشكا

التكاملى  ,وأ هذ المجموعة والتى كانت فكر تركية جيد بادر لها نجم الدي اربكا أب االسام السياسي فى
تركيا  ,لم تاقى نجاحا حقيقيا هنها تحتاج الى رعاية واهتمام هرساء قواعد قوية تستطيع أ تصبح قوة

اقتصادية كبرى لها حضورها وتأثيرها الواضح ,وعلى ما يبدو أيضا أ هذا التشكيا لهذ المجموعة لم يتم
معالجتت بالصب ة اإلسامية التى تبنى على اسس م مبادا الفقت ولم تتعرق للمنطلقات الفكرية لما يمك أ

يسمي اإلقتصاد اإلسامى والمعامات االسامية المستندة على المقاصد اإلسامية والتى يمك أ تروج وتسوا

اقتصادا نظيفا الى العالم اإلسامى وليقف سدا أمام زجف اإلقتصاد الراسمالى
______________

,https://ar.wikipedia.org/wiki/.[18/9/2015 (1مرجع سابا
]2(-http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2194384&language=ar.[22/9/2015
,http://www.islamtoday.net/salman/services/saveart-17-136110.htm.[18/9/2015](3موقع اسام اليوم
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ثالثا  :الموصياد جمعية رجال االعمال والمصنعين المستقلين):(Musiad
تأسست فى تركيا جمعية م خاا تجمع المحافظي م رجاا االعماا عام  1990بهدف تنمية اهفراد
والم سسات بالدولة والمجتمع والتكنولوجيا والعلوم واالقتصاد وهى تضم  16قطاعا مختلفا منها قطاع النسيج

والجلود واالنشاءات والب ية والطاقة والصحافة والنشر بهدف تأمي اإلستثمار)1(.

إلى جانب ذل توفير الفرص لتطوير وتشجيع رجاا االعماا للعما خارج تركيا وتأسيس شركات مع الشركات

اهجنبية ,حيث تضم  7500رجا أعماا تركى ويعما ضم نطاقها  1.5مليو عاما فى  35000شركة ,
ولها  76مكتب تمثيا فى جميع انحاء تركيا ,ولها  149مكتب تواصا فى  56دولة حوا العالم فيما تساهم
بنسبة  %18م الناتج القومى االجمالى لتركيا بمبل  147.6مليار دوالر عام  2013حيث كا الناتج القومى

اإلجمالى التركى  820مليار دوالر .وهذا التجمع االقتصادى يتقدم بشكا ملحوظ على الر م م المنافسة بينت
وبي

) (Tusiadالذى يمثلت العلمانيو واليساريو فيما يوجد تجمع أخر يطلا عليت  Tuskonو يمثلت عبد

اهلل كول  )2(.وتعود خلفية انطاقة فكرة الموصياد الي منطلقات أصوليت لمحافظي اساميي  ,وكذل

يمك

اعتبار تواجدها كم شراقتصادى هام يدا على أ طبيعة النخب السياسية الصاعدة قد انحرفت ع االتاتوركية
الكاسيكية وواجهت ونافست رجاا االعماا التقليديو م مد ايجة والتى تمثا اليسار والعلمانيو لت كد على

دور جديد لها ,وعلى مجموعة م رجاا االعماا الص ار وعلى االقتصاد القا م على عدم التدخا م قبا
الحكومات ما لم يك ضروريا لصيانة اهم وحقوا الملكية الشخصية .وأهم م ساهم فى صعود هذا التيار

اإلقتصادى وخلفياتت هو هرنر سنكا م لف كتاب المسلم فى حيا الماا واالعماا  ,هذا التيار نشأ الى جانبت
التيار الذى تالف م اتباع الداعية الصوفى التركى سعيد النورسى ( ) 1960 - 1876الذى دعا اتباعت الى
دراسة العلوم ال ربية والتكنولوجيا العصرية دو التخلى ع القيم االسامية التقليدية ومنها كانت هذ الطبقة
الدنيا الوسطى فى وسط االناضوا التى انشأ م خاا هذ الخلفيات فى البداية نقابة خاصة م رجاا االعماا

االساميو اطلا عليهم اسم ) ) MUSIADوالتى ساهمت فى دعم حزب العدالة والتنمية فى االنتخابات

المحلية والقومية .وم ر ية داوود أو لو فى ا تعيد تركيا م جديد بناء قيادتها فى االراضى العثمانية السابقة
فى البلقا والشرا االوسط واسيا الوسطى م خاا توسيع المصالح االقتصادية والديناميكية االقليمية التى

يمثلها ه الء وهم م رجاا اهعماا الذي يدافعو ع فكر التوسع التركى فى اسواا الشرا االوسط مثا تجا

دولة االمارات العربية والعراا واي ار وسوريا ,هذ الف ة هى التى عززت جهود حكومة العدالة والتمنية فى
تعزيزهذاالتعاو الواضح االقتصادى والتجارى مع دوا الشرا االوسط والتى ضاعفت حجم الصادرات الى العالم

العربى خاا فترة حكم

حزب العدالة والتنمية  (.مجلة مركز التخطيط الفلسطينى  ,السنة السابعة  ,العدد  ,2012, 36-35ص ) 146- 141

________

 ( 1موقع الموصياد (http://www.musiadfair.com.[15/8/2015] ,
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 )2مرجع سبا ذكر http://www.turkpress.co.[16/8/2015] ,

وتسعى هذ الجمعية م خاا اإلنفتاح الى الخارج لتحقيا مزيدا م التقدم وبتاريخ  2014/9/17وقاا عدنا

بسطا إ مجلس المصدري اهت ار بدأ بالتنسيا مع و ازرة االقتصاد بخطة تنموية تعتمد على التصدير وادامتت,

مشي ار إلى أ

هذ نقطة تحوا كبيرة في تاريخ االقتصاد التركي بالنسبة للم سسات المدنية ,فقد تعاونت

الم سسات العامة مع القطاع الخاص لتنتج تفكي ار مشتركا بي القطاعي يهدف إلى تسهيا وصوا تركيا إلى

أهدافها .وأضاف أ ر "استراتيجية عام  2023هي استراتيجية التصدير ,وهوا مرة في تركيا تعما م سسات
القطاعي العام والخاص للوصوا إلى صادرات بقيمة  500مليار دوالر عام  ,2023ونح في الموصياد ن م
بألمكانية تحقيا هذا الهدف".الموصياد تضع نصب عينيها المشروع الجديد "مشروع هاي تي

بورت High

 ,Tech Portالذي يهدف إلى أ يكو االقتصاد التركي م بي أقوى عشر اقتصادات في العالم .ويهدف هذا
المشروع إلى أ تصا تركيا لهدفها ونهضتها بالتكنولوجيا وانتاج منتجات تزيد قيمتها مع الزم مثا الطاقة
الوطنية والطا رة الوطنية والسيارة الوطنية والسف الوطنية)1(.

ويضيف الباحث هنا الى أ االسام السياسى التركى م خاا منظمة رجاا اهعماا سعى ويسعى لتعزيز
قاعدتت اإلجتماعية باعتبار أ السياسة فى المحصلة النهاية اقتصاد مكثف ,وعليت فأ خلا قاعدة اجتماعية
على أساس مصالح اقتصادية يرسخ القاعدة الجماهرية اإلنتخابية لحزب العدالة والتنمية  ,وا

الحزب

استطاع أ ي ثر فى جماهير واسعة م المجتمع التركى حتى مع المخالفي لت  ,م خاا نجاحاتت فى
النمو اإلقتصادى للباد .

رابعا :تركيا و منظمة التجارة العالمية ( : ) WTO
ظهرت الحاجة عقب الحرب العالمية الثانية الى قيام م سسة دولية تنظم ش و التجارة الدولية وتعود بها الى
نظام عالمى متعدد اهطراف  ,وقد تفاوضت دوال عديدة فى السنوات م  1948- 1946فى عدة دوا
وانتهت الى اتفاقية التجارة الدولية فى هافانا فى مارس  , 1948اال أ الواليات المتحدة رفضت التصديا

على هذا المشروع الذى نص على الكثيرم

القواعد المنظمة للتجارة الخارجية فى فترات اهزمات

واإلضطرابات ولك لم ينفذ منها شئ بسبب رفق الواليات المتحدة التصديا عليت  ,ومع ذل

جرت

اتصاالت لقاءات بي العديد م الدوا نجحت ف ها م خ ار بالتوقيع على اتفاقية بعنوا " اإلتفاا العا م لرسوم
الجمركية والتجارة "الجات " م  23دولة والتى كا م مباد ها -:

تطبيا شرط الدولة اهكثر رعاية بالنسبة لجميع الدوا الموقعة على االتفاا ,ال اء جميع القيود الكمية ,تبادا

التخفيضات الجمركية ,وضما توفير حرية منافسة للتجارة الدولية حتى ال تكو اإلعانات وسيلة لجعا سعر
التصدير أقا م السعر الداخلى ( .المسير  , 1985 ,ص ) 212

_________

, ttp://www.turkpress.co/node/1884.[15/9/2015 } (1مرجع سابا
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كا م اهداف هذا التنظيم تسهيا التجارة وتجنب النزعة الحما ية التى تميزت بها حقبة الثاثينات  ,بحيث
أفرزت هذ المعاهدة الدولية والتى توجب حقوقا والتزمات على الدوا اهعضاء فيها الزالة وتخفيق اإلجراءات

الحما ية على التجارة الدولية وتقليا الحواجز القا مة بي الدوا  .يذكر ومنذ العام  1947وحتى العام 1993

شهدت جوالت بي دوا العالم م خاا المنظمات الدولية و كا آخرها جولة "أور واى" والتى است رقت سبع

سنوات بدأت عام  1986وكا مقرر ا تنتهى بالعام  1990اال انها انتهت بالعام  .1994وقد ترتب على ذل
انشاء وقيام منظمة جديدة تكاما دورها مع م سسات اهمم المتحدة مثا البن الدولي ,وصندوا النقد الدولي,

أطلا عليها منظمة التجارة الدولية (  ) World Trade Organiztionوأدخلت فيما بعد قطاعات أخرى
جديدة تحت هذ المنظمة مثا قطاع الخدمات واإلستثمارات وحقوا الملكية الفكرية الى جانب أساس وجودها

ر منها اإليجابى ومنها السلبى (
اهوا وهو قطاع التجارة فى السلع وقد كا لنشأة هذ المنظمة على الدوا أثا ا

العبادى  ,1999,ص .) 9- 8

وقد يفسر البعق وجود مزايا ايجابية لإلنضمام الى اتفاقية الجات على سبيا المثاا تخفيق الرسوم الجمركية

على صادرات الدولة الى الدوا اهخرى ,وعدم تعرق صادرات الدولة المنضوية تحت االتفاقية الى نظام
الحصص والقيود الكمية التى تعرضها احدى الدوا اهخرى المنضمة اال فى الحدود التى اقرتها اإلتفاقية اضافة

الى ما يقصد منها تحرير التجارة م اجا تحقيا النمو .

أما فيما يتعلا بتركيا فقد انضمت اليها فى عام  1951حيث شاركت فى جميع جوالت المفاوضات التجارية
المتعددة اهطراف بما فى ذل

جولة أو ار وى التى تم التوقيع عليها فى مراكش عام  ,1994وبذل

أصبحت

تركيا عمليا عضوا أصليا فى المنظمة فعليا فى  26/3/1995والتى التزمت فيها بجميع بنودها  ( .المسير

 ,1985,ص.) 213

خامسا :العالقات االقتصادية بين االتحاد األوربى ( اإلتحاد الجمركى ) مع تركيا :
نفذت تركيا اصاحات واسعة في عام  1994لتنسجم مع مطالب االتحاد اهوربى والتى شملت اصاحات
خفق التعريفات الجمركية التحويلية لمستويات التعرفة الخارجية المشتركة مع االتحاد اهوروبي ( ,)CETاضافة
العتمادها لكثير م التشريعات فى مجاالت عديدة مثا سياسة المنافسة,اهحكام الجمركية  ,وحقوا الملكية

الفكرية ,وبذل

شهد قطاع الصناعات التحويلية تحري ار كبير علما بأنت كا يعانى م

اختاالت هيكلية

(ارتفاع العجز المالي والتضخم) وبطء التقدم في تنفيذ اإلصاحات الهيكلية الر يسية بما في ذل نظام الضما

االجتماعي ,وبرامج الخصخصة ,والمصارف ,مما تسبب فى بقاء الوضع االقتصادي العام هشا ,بسبب بطء
التقدم في تنفيذ اإلصاحات الهيكلية الر يسية كما يحلو للبعق أ يقوا .

وبالر م م ذل ارتفعت واردات تركيا م االتحاد اهوروبي م  17مليار  $في عام  1995إلى  25مليار $

في عام  1997لتصا إلى ما يقرب م نصف واردات تركيا بعد ذل  ,فيما زادت حجم الصادرات إلى االتحاد
اهوروبي بشكا هامشي خاا نفس الفترة  .ويمك القوا أ اههمية النسبية جاءت مع دخوا اتفاا اإلتحاد
121

الجمركى حيز التنفيذ عام  1996التى تمتل

التكنولوجيا اهكثر تقدما  ,فيما كا

الهيكا التصديرى للتجارة

التركية للقطاعات التى تحتاج الى تكنولوجيا عالية لإلتحاد اهوربى منخفضة الى حد كبير تصا الى %4.8

فى العام  , 2012بينما التكنولوجيا المنخفضة عام  2012وصلت الى  ,%36أما القطاعات التقليدية (
قطاعات النسيج والملبوسات ) فقد ارتفعت والتى كانت عام  2008وصلت الى  %25.9ارتفعت الى ,%27.8
أما ع قطاع المنتجات الزراعية والمشروبات فقد ارتفعت حصة الصادرات والذى كا عام  2008قد وصا الى

 %3.9ارتفع الى  %4.8عام  ,2012والافت للنظر أ الصادرات التركية  ,EU-27م التقنيات المنخفضة
والتى كانت  %24.1فى عام  2008أخذت تتآكا مع مرور الوقت حتى وصلت الى  %22.6فى عام

 ,2012أما فيما تعلا بمنتجات المعاد فكانت حصة التصدير منها عام  2008قد وصلت الى  %7.9قد
انخفضت الى  %6.8عام  2012وهذا م شر على ا هيكا الصادرات م القطاعات المنخفضة والمتوسطة
يمثا النسبة اهكبر م الهيكا التصديرى لاتحاد اهوربى والتى تصا فيها الصادرات المنخفضة التكنولوجيا الى

 %36فيما القطاعات العالية التكنولوجيا لم تتجاوز نسبة  )1(, %4.8وم ناحية أخرى أعطى م شر صافى
تجارة االتحاد اهوربى للعام  2006مع بلدا المتوسطية العشرة بالقياس مع العام  1995زيادة فى فرص التبادا

التجارى وخاصة مع اس ار يا وتركيا ,اذ حازت تركيا على نسبة  %45م مجما تجارة اإلتحاد اهوربى م بي

هذ البلدا فيما ساهمت باقى البلدا اهخرى بنسبة  %55م تل التجارة ,وتأتى هذ الزيادة منذ اتفاا برشلونة

عام  1995والذى تم التوقيع عليها بي

االتحاد اهوربى وبلدا

الم رب ,تونس ,اهرد  ,سورية ,فلسطي  ,لبنا  ,وتركيا واس ار يا م

المتوسطية وهى بلدا

( مصر ,الج از ر,

ير العرب ).أما ع الفترة م -2000

 2006فقد وصلت صادرات اإلتحاد اهوربى الى تركيا  17.01مليار دوالر عام  2000فى حي وصلت الى
 41.70مليار دوالر عام  , 2006وكانت الواردات حسب تل الفترة قد بل ت قيمة  49.99مليار دوالر عام

 2006ع قيمة بمبل

 31مليار دوالر عام  , 2000هذا وتحوز تركيا واس ار يا على نصيب اهسد فى

التبادالت التجارية بي اإلتحاد اهوربى ودوا المتوسطية اذ مثلت معامات التبادا التجارى الى نصف حجم

التبادالت مع باقى الدوا ,حيث حازت تركيا على  91.6مليار دوالر م مجموع  197مليار دوالر عام 2006

علما أ باقى الدوا العربية الباقية الثمانية وهى ( الج از ر ,الم رب ,مصر ,االرد  ,لبنا  ,فلسطي  ,سورية,

تونس ) قد وصلت الى  81مليار دوالر لنفس العام(.بشار ,2010,ص)89-88

___________
, https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp83_e.htm.[25/9/2015 ]( 1موقع منظمة التجارة الخارجية
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سادسا  :منظمة التعاون اإلقتصادى لدول حوض البحر األسود :KEIK
اعطى الموقع الج رافى المهم لتركيا على البحر االسود أهمية ودافعا للعما على تاسيس منظمة اقتصادية
تركز أنشطتها على الجانب اإلقتصادى وعلى الحركة الحرة للسلع والخدمات واهيدى العاملة وقضايا التكاما

اإلقتصادى لذا انبرت تركيا لتأسيس منظمة التعاو االقتصادى لدوا حوق البحر اهسود والتى تنتمى الى
حلف اهطلسى مع خمس بلدا تنتمى فى السابا الى المنظومة السوفياتية)1(.

وت طي المنظمة مناطا دوا البحر اهسود الشاط ية ,البلقا والقوقاز على مساحة تقرب م  20مليو كم,

بتعداد سكاني يقدر عدد ب  350مليو نسمة ,وبقدرات تجارة خارجية تبل  300مليار دوالر سنويا ,يشار
الى أ منطقة البلقا والقوقاز تأتي بعد منطقة الخليج العربي وفي المركز الثاني عالميا م حيث إنتاج البتروا
وال از الطبيعي ,بجانب احتياطاتها ال نية م المعاد والفلزات )2(,ويعود اإلهتمام التركى بالبحر اهسود منذ

رسخت اإلمبراطورية الروسية
أ كا البحر اهسود بح ار تركيا داخليا حتى القر الثام عشر تقريبا ,وبعد أ ر
(االتحاد السوفييتي -روسيا اإلتحادية فيما بعد ) تواجدها ووسعت أراضيها عند شواطئ هذا البحر ,أصبح
الوضع في هذ المنطقة يتحدد م خاا مواجهتها مع االمبراطورية العثمانية (تركيا فيما بعد) التي عادة ما

كانت تقف وراءها القوى ال ربية الكبرى ,وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت تركيا عضوا في حلف
الناتو ,أما رومانيا وبل اريا فقد انضمتا إلى منظمة اتفاقية وارسو (حلف وارسو) بزعامة االتحاد السوفييتي,

وحددت هذ المواجهة استق ار ار نسبيا للوضع الجيوسياسي ,فقد كانت منطقة البحر اهسود بعيدة ع مسرح
السياسة الدولية ,لك

الوضع الجيوسياسي في منطقة البحر اهسود تعقد خاا العقدي

اهخيري

إلى حد

كبير )3(.وهو ما زاا يمثا منطقة تنافس بي المعسكرات السياسية مما أفقد القيمة الجيو اقتصادية قبا انتهاء
الحرب الباردة ,ولك بعد انتها ها جرى تأسيس هذ المنظمة التى تشكلت م دوا ( تركيا وروسيا واوكرانيا
وبل اريا ورومانيا وجورجيا ) اضافة للدوا التى لها ارتباط مباشر مع البحر اهسود مثا البانيا واليونا واذربيجا

وارمنيا ,باإلضافة الى بلدا دخلت كعضو مراقب مثا تونس ومصر وسلوفاكيا ولتوانيا واس ار يا .ويعتبر المكا
الدا م لها وسكرتاريتة فى اسطنبوا ,وتعتير هذ المنظمة ذات أهمية لتركيا هنها تمثا اداة م

ادواتها

اإلستراتيجية لتعزيز قدرتها وموقعها الدولى واالقتصادى  ,وبالر م م تل اههمية لجميع البلدا وخاصة تركيا

اال انها واجهت

___________
]1(-http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=84107#.VdyhkyVViko .[27/9/2015
,http://www.vetogate.com/782699-( 2موقع صوفيا اش
]3(-http://arab.rbth.com/opinion/2014/03/27/26571.html .[1/1/2016
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العديد م العقبات بسبب اقامة عاقات اخرى م االرتباطات االقتصاد ة هعضا ها فى تكتات أخرى مثا
بل اريا واليونا فى االتحاد االوربى وتركيا المرشحة لاتحاد االوربى وروسيا فى دوا الثمانية و يرها ,مما أدى

الى ضعف فى عما العاقات االقتصادية التكاملية فيما بي اعضا ها وفتور فى مقابا االتحاد االوربى الذى
نجح الى حد كبير وأصبح قوة اقتصادية كبيرة وثقا سياسى أيضا

( أو لو , 2011,ص .) 300 - 299وحسب بيانات مركز التجارة الدولية فأ الواردات م دوا هذ المنظمة

وصا الى أجمالى بقيمة  19مليار دوالر فى عام  2012وارتفع حتى وصا  20مليار دوالر فى عام 2013

وفى عام  2014بل ت قيمة ( ) 19.97مليار دوالر وكانت أهم وأبرز المنتجات المستوردة م هذ الدوا
االالت والسيارت والمعدات الكهربا ية و يرها م السلع

جدول ( ( 3-1لسنوات مختارة حول أهم المنتجات المصدرة الى مجموعة دول البحر األسود من عام  2014-2012فى تركيا
تسمية المنتج

الوارادت

السنوات

الصادرات

2012

2013

2014

2012

2013

2014

جميع المنتجات

19,057,282

20,648,609

19,970,949

853,874,597

866,478,067

811,153,830

اآلالت

1,785,875

2,083,411

1,859,717

110,664,282

114,513,286

107,271,173

1,536,555

1,704,288

1,437,738

76,825,208

76,309,053

64,571,548

1,356,920

1,383,997

1,421,299

35,996,571

38,327,725

38,025,314

1,203,572

1,185,139

1,217,964

78,720,717

79,500,403

76,112,356

890,065

1,029,752

967,204

9,033,027

9,355,772

8,098,331

المواد م حديد أو صلب

950,168

943,416

933,211

16,444,074

17,560,710

16,235,987

مواد المابس واالكسسوارات,

487,488

699,359

804,989

7,393,539

7,484,619

7,239,936

حديد وفوالذ

833,932

818,022

800,392

34,762,159

33,041,231

31,088,081

نسيج محبو

865,557

845,806

753,142

1,774,249

2,000,976

1,986,957

470,079

503,138

558,259

3,645,255

4,213,355

4,486,051

369,734

435,440

532,917

8,136,167

8,491,533

8,429,922

424,645

513,852

519,865

8,242,079

8,690,138

8,500,776

السيارات اهخرى م السك
الحديدية
لدا

ومصنوعاتها

المعدات الكهربا ية
واإللكترونية
الفواكت الصالحة لألكا,
والمكسرات ,حمضيات

الخضار الصالحة لألكا
وجذور ودرنات
مابس ومنسوجات ير
محبوكة
اهثاث ,واإلضاءة,

المصدر  :م تجميع الباحث حسب بيانات مركز التجارة الخارجية.

وم خاا نوع المنتجات التى تصدرها تركيا ناحظ أنها تتوزع بي المنتجات الزراعية وخاصة ما تتميز بت
تركيا م

كونها سلة

ذاء لكثير م

البلدا  ,والى منتجات السيارات واالالت والحديد والفوالذ ,اضافة اى

المابس ,وكما نلحظ أ المي از التجارى لصالح تركيا فى هذا المجاا ويدا على ذل الفروقات الكبيرة ,اال أ
حجم التجارة الكلى ال يشير الى ت لب المصلحة اإلقتصادية با ي يد نظرية المنافسة والهيمنة أكثر.
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ويرى الباحث أن مسالة العاقات التجارية الخارجية التركية بعد أفوا نجم الحرب الباردة مع دوا حوق البحر
اهسود ,با ومع دوا أخرى توازنها فى ناتجها المحلى اإلجمالى كالصي

واي ار موضوعة تستحا البحث

المعما .فعلى أثر تولد قناعات لدى حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة بأ الطريا ير معبد إلكتساب

عضوية االتحاد اهوربى بسبب تخوف دوا اإلتحاد م اإلنتقاا الحر لقوة العما التركية بالمايي لدوا اإلتحاد,
وخشيتها م طابع ٍاالسام السياسى التركى –السنى ذو المامح اهصولية  ,فقد اقتربت تركيا م الدوا المشار

اليها ( كروسيا والصي واي ار ) ر م التباينات السياسية الجلية بينها وبي هذا المحور الجديد  .اال أ م شرات
عودة الحرب الباردة مجددا وخافات تركيا مع ه الء حوا العديد م المسا ا الدولية ذات اإلهتمام كمسألة

القرم ,وسوريا والعراا ,ومصر وليبيا و يرها م

قضايا شرا أوسطية عديدة ,بجانب التباي

حوا المسالة

القبرصية ,قد وضع عامات استفهام على التعاو الجيواقتصادى حوا أفاا ومستقبا العاقات التجارية الذى
تحقا فى العقد اهوا م القر الحادى والعشري .

كما ويضيف الباحث أ الوضع الجيوسياسى قد فرق نفست خاا الفترة السابقة بكثير م اههمية بالر م م
حالة شبة اإلستقرار السياسى ,وأ تطلع تركيا وروسيا و يرها م الدوا المطلة على البحر اهسود إلعادة
التو از لصالح دوا المنطقة م خاا التعاو الجيو اقتصادى قد تعقد خاصة مع بقاء التنوع والتباي بي دوا
المنطقة التى تتباي فى اهحاف الدولية وعدد السكا واإلمكانات االقتصادية والعسكرية وحتى الثقافية ,فا

زالت المنافسة والهيمنة هى الطافية على سطح العاقات وخاصة مع ظهور اهزمات الجديدة مثا أزمة القرم
ومشاكا المنطقة الجديدة ,وبال تالى كا هذ العواما سوف ينعكس على حجم المبادالت التجارية فى المستقبا
القريب والذى م الممك أ يساهم فى تشكيات جديدة خاصة بعد فشا تركيا فى اإلنضمام الى اإلتحاد

اهوربى ,وسوف تعزز تركيا م تواجدها عبر تنظيم أمور الماحة وربط الدوا التى ال تتصا بالبحار أو بأوربا
ال ربية لصالح تجارتها الخارجية.

سابعا  :تركيا والعالقة مع منظمة الدول العشرين :

مجموعة العشري (المعروفة باسم  )G20هو منتدى دولي لحكومات ومحافظو البنو المركزية التى تتشكا م
عشري دولة م دوا االقتصادات الكبرى ,وتضم في عضويتها حاليا البلدا ( اهرجنتي  ,أستراليا ,الب ارزيا,
كندا ,الصي  ,فرنسا ,ألمانيا ,الهند ,إندونيسيا ,إيطاليا ,اليابا  ,المكسي  ,روسيا ,المملكة العربية السعودية,

جنوب أفريقيا ,كوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة على طوا مع االتحاد اهوروبي ()EU

ويمثلت م قبا المفوضية اهوروبية والبن المركزي اهوروبي.

تأسست  G-20في عام  1999بهدف دراسة ومراجعة ,وتشجيع النقاش رفيع المستوى م قضايا السياسة
المتعلقة بتعزيز االستقرار المالي الدولي .وهو يسعى إلى معالجة القضايا التي تتجاوز مس وليات أي منظمة

واحدة .بشكا جماعي ,وتمثا االقتصادات  G-20لحوالي  ٪85م الناتج العالمي اإلجمالي ( ,)GWPو
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 ٪80م التجارة العالمية وثلثي سكا العالم  .ويجتمع ر ساء حكومات أو ر ساء الدوا في م تمرات القمة
منذ االجتماع اهوا في عام .2008بشكا متبادا وبعد قمة واشنط عام  ,2008أعل قادة المجموعة في 25

سبتمبر  2009أ المجموعة ستحا محا  G8باسم المجلس االقتصادي الر يسي للدوا ال نية ,وتجتمع هذ

المجموعة بشكا نصف سنوى بي عامي  2008و  .2011ومنذ قمة نوفمبر  2011عقدت كا القمم G-20
بعد ذل سنويا وفي ديسمبر كانو االوا عام  ,2014تولت تركيا ر اسة  G-20م أستراليا ,واستضافة قمة

المجموعة  2015في أنطاليا) 1( .

وحاليا تترأس تركيا مجموعة العشري لمدة عام كاما حيث تسيطر هذ المجموعة على  %90م الناتج
المحلى اإلجمالى الخام فى العالم والذى كا

التسعينات .وتتكو المجموعة باهساس م

تأسيسها عقب اهزمات اإلقتصادية الكبرى التى حدثت فى

اإلتحاد اهوربى و 11دولة ناش ة م

بينها السعودية والب ارزيا

باإلضافة لمجموعة الثمانية التى تشكلت عام  1975م ست دوا أعضاء ثم صارت سبعة بانضمام كندا

وانتهى الحاا كمجموعة الثمانية بانضمام روسيا عام  1998لتكو المجموعة م ثما دوا اعضاء هم فرنسا

الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ,وروسيا والمانيا واليابا وايطاليا وكندا.وحي تسلمت تركيا ر اسة المجموعة
قاا او لو " ستكو مشكلة التوظيف أولوية بالنسبة لتركيا وأنت بسبب الركود الذى حدث منذ اهزمة العالمية عام
 2008هنا

تحدى كبير لمشكلة البطالة ليس فى العدد فقط با فى انخفاق دخا العماا أيضا)2(.

وفى ظا تراجع أسعار النفط وتباطئ حركة ر س اهمواا وتراجع حجم التجارة العالمية والتحركات الحادة

للعمات اهجنبية والمخاطر الجيوسياسية انعقدت فى تركيا بتاريخ  16/11/2015قمة العشري بعد فوز حزب

العدالة والتنمية باالنتخابات البرلمانية ,وكذل

فى ظا أزمة الاج ي واالرهاب ,اال ا تركيا استطاعت ا

تحقا العديد م اههداف واالتفاقيات التجارية المهمة مع كا م الصي وسن افورة واليابا وروسيا بقيمة 215

مليار دوالر ,وكذل مع اي ار بقيمة  25مليار دوالر بالر م م اختاف الر ى بي البلدي حيث ستصدر تركيا
ر  120سلعة م السلع اإليرانية )3(.
الى اي ار  147سلعة فى حي سوف تستورد م اي ا

وتقدير الباحث أ هنا لحظة تاريخية كا م الممك است الها مع تولى تركيا قيادة المجموعة ,لك وقوع
تركيا فى أزمات داخلية وخارجية وخاصة بعد التدخل التركى فى سوريا وما أفرزته الحر من طوفان المهاجرين الذى يكلف

تركيا من موزانتها الكثير  ,وكذلك تعرض تركيا للعديد من التفجيرات والتى من الممكن ان تنعكس على اإلستقرار األمنى ويتسب
فى هرو المستثمرين األجان  ,وبالتالى حس

وجهة نظر الباحث لم تنعكس قرارات القمة األخيرة على األوضاع اإلقتصادية

بشكل ملموس ولم تفلح فى حصول المتوقع منها ,وبقى دور تركيا فى ادارة أزمة الألجيئن السوريين وما يسمى باإلرها اضافة
لعقد بعض االتفاقيات التجارية هنا وهناك على هامش القمة

___________

]1(- https://en.wikipedia.org/wiki/G-20_major_economies .[8/9/2015
]2(-http://www.noonpost.net/content/4337.[1/9/2015
]3(-/http://www.turkey-post.net/p-90731.[27/11/2015
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ثامنا  :تركيا والعالقة االقتصادية بمنظمة التعاون االسالمى :
تقع البلدا السبع والخمسي اهعضاء بمنظمة التعاو االسامى فى اقليم جفرافى كبير ينتشر فى اربع قارات
مختلفة م البانيا (أوربا ) فى الشماا  ,الى موزمبيا ( أفريقيا ) م الجنوب ,وم

ويانا ( أمريكيا الاتينية )

فى ال رب الى أندونسيا ( آسيا ) فى الشرا ,وهى تمثا سدس مساحة العالم وخمس سكانت ,وتشكا مجموعة
أقتصادية ير متجانسة إلختاف مستويات التنمية بي كا بلد ,حيث يعتبر منها  21بلدا اهقا نموا فى العالم

م أصا  48بلد على مستو العالم ,كذل

تضم المجموعة  19بلدا تصنف كبلدا مصدرة للنفط  ,وأيضا

تصنف منها  7بلدا فقط م ذات الدخا العالى 18 ,بلدا ذات دخا منخفق ومتوسط عالى ,وقد وصا حجم
الناتج المحلى اإلجمالى م الفترة  2010 – 2006الى  8ترليو دوالر مقارنة  6.3ترليو دوالر عام ,2006
وتمثا تركيا نسبة  %12م اجمالى الناتج المحلى اإلجمالى البال  %71للدوا اهوا ا العشري م مجموعة

المنظمة ,فى حي سبقتها أندونسيا بنسبة  %12.9تليها اي ار والمملكة العربية السعودية بنسبة  %10.3و7.8
 ,%على التوالى ثم جاءت مصر بنسبة  %6.2وباكستا  %5.8وماليزيا  %5.2ونيجيريا  %4.7وبن ادش

 3.2والج از ر  %3.1التى احتلت المرتبة العاشرة ,وقد كا هزمة  2008تداعياتها على اجمالى التجارة السلعية
للمنظمة فقد عانت حالة انخفاق حاد فى عام  2009ومع انتهاء اهزمة بدأ اجمالى التجارة السلعية فى

اإلنتعاش وارتفع الى  3.2ترليو دوالر عام  2010مقارنة  2.05ترليو دوالر عام  ,2008يذكر أ العام
 2010أيضا كا يوصف بحالة انتعاش فى التجارة العالمية حيث ارتفعت الى  30.5ترليو دوالر مقارنة بالعام
 2009الذى وصا الى  25.1ترليو دوالر ( .تقرير منظمة التعاو االسامى  )2011,وقد سجلت بلدا منظمة
التعاو االسامى عام  2010كمجموعة متوسط نمو بنسبة  %5.3فى ناتجها المحلى اإلجمالى بالمقارنة مع

 %1.9عام  . 2009وهذا م شر على تعافى المنظمة م اهثارالسلبية للركود اإلقتصاد ى العالمى بسبب اهزمة
المالية عام  ,2008حيث بدأ التباطئ يتضح عندما وصا النمو فى عام  2008الى  %4.6بعدما كا قد
وصا  %6.3عام  ,2007ثم حدث اعتداا فى معدا النمو عام  2011ووصا الى  %4.8وانتعش فى العام

 2012ليصا الى  , %4.9وقد شكا النمو االقتصادى التركي نسبة  %8.2عام  2010فى حي مثلت قطر

نسبة  %16.3نموا لناتجها المحلى اإلجمالى تليها  %9.2لتركرنستا و  %8.5أوزباكستا ونيجيريا %8.4
واف انستا  %8.2فى المركزالسادس  .انخفق مجموع الصادرات ليصا الى  1.3تريليو دوالر فى عام

 2009مقارنة  1.9تريليو دوالر عام  2008وفي عام  2010انتعشت الصادرات الى  1.7تريليو دوالر,
وفى نفس الوقت ارتفعت حصة دوا المنظمة م الصادرات العالمية م  %10.2فى عام  2006الى 11.8

عام  2008وانخفضت عام  2009الى  10.3قبا أ تنتعش الى  11.2عام  ,2010وتأثرت هذ النسب

بأزمة  2008بزيادة فى أسعار النفط  ,ويتركز الجزء اهكبر م السلع المصدرة فى عدد قليا م البلدا هى
العشر االوا ا م الدوا المصدرة والتى وصلت نسبة صادرتها الى  74.5م مجموع الصادرات عام , 2010
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كانت دولة ماليزيا فى المقدمة بنسبة  %14.1تليها السعودية بنسبة  %13.6ثم أندونيسيا بنسبة  9.4واالمارات
العربية المتحدة بنسبة  %9.3يليها تركيا بالمرتبة الخامسة بنسبة  %6.8ثم اي ار بنسبة  % 6.1ويليها بيجيريا

 % 4.5ثم قطر والكويت والج از ر بنسبة  % 3.9و  %3.6و  3.2على التوالى .و صا حجم التجارة البينية
للسلع بي

بلدا منظمة التعاو االسامى الى  411بليو دوالر أمريكى عام  2009وانتعشت الى  533بليو

دوالر  , 2010حيث كانت قد وصلت الى  157مليار دوالر عام  2006والى  259مليار دوالر عام , 2008
وارتفعت الواردات البينية لبدا المنظمة الى  288مليار دوالر عام  2008مقارنة ب  172بليو دوالر عام

 2006اى بزيادة حصة وارداتها اإلجمالية م  % 18.2الى  % 19.2فى عام  , 2009ومع ذل االنخفاق

فى الواردات البينية لبلدا المنظمة م  216مليار دوالر ,أدى الى انخفاق هذ الحصة الى  , 17.8وفى عام

 , 2010ارتفعت الواردات البينية لبدا المنظمة مرة أخرى حيث وصلت الى  281مليار دوالر مقابا 18.8
م اجمالى واردات المنظمة  ,وكانت تركيا م بي المركز الثالث بحوالى  32.3مليار دوالر وسبقتها على راس

القا مة السعودية بقيمة بل ت  35.4مليار دوالر أو بنسبة  % 14.1م أصا اجمالى واردات المنظمة البينية

والذى بل ( .%75.9التقرير السنوى لمنظمة التعاو اإلسامى ) 2011 ,

ويعتقد الباحث أ الطموح التركي فى أ تكو تركيا العبا فى اإلقتصاد العالمى وبي القدرات واإلمكانيات التى
تمتلكها ,دخلت تركيا المعتر اإلقتصادى الدولى م

خاا السعى لتشيكا التحالفات والتكتات اإلقتصادية

والدخوا فى حالة سام مع جميع الشركاء االقتصاديي حتى مع الدوا التى تختلف معها تركيا فى العواما

الجيوسياسية  ,وهذا الطموح التركى حقا لها مكانة حسنة فى أ تكو عضوا بار از فى العديد م الهي ات
والمنظمات اإلقتصادية الدولية مثا مشاركتها فى منظمة التعاو االسامى والتى أتاح لها الدخوا الى اهسواا

العربية واإلسامية ,باإلضافة قدرة اقتصادها الذى مكنها آل تكو عضوا فى قمة العشري  ,والى عقد اتفاقية

اإلتحاد الجمركى مع اإلتحاد اهوربى الذى ال زاا يعتبر أكبر المساهمي فى تل

العاقات  ,كما أ هذ

المشاركة فى هذ التكتات اإلقتصادية القى العقبات وخاصة فى العاقة مع منظمة البحر اهسود التى أثرت

عليها العاقات واهزمات السياسية المعقدة فى المنطقة  ,وكذل

الى فقدا

الدور والتأثير فى فكرة انشاء

مجموعة الثمانية والتى جاءت ردا على مجموعة الدوا الثمانية هكبر االقتصاديات العالمية  ,با ش أ تركيا

قد فتحت عاقات سلم مع جميع البلدا فى محاولة لت ليب البعد الجيو اقتصادى لك فى المباحث والفصوا

اهخرى قد نجد أ هذا اهمر لم يتم على الوجت الذى ارادتت وقد تم تعكير بسبب اهزمات السياسية مع دوا
الجوار .
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المبحث الثانى  :هيكل التوزيع الجغرافى واتجاهات التجارة الخارجية فى تركيا:
تمهيد

يعكس التوزيع الج رافى تركيبة التجارة الخارجية فى تركيا ببقية العالم الخارجى فيما يتعلا بحجم المبادالت
وقارتت ,والتى م خالها يمك معرفة طبيعة العاقات التجارية ومدى تأثرها بالزيادة
التجارية مع دوا العالم ا
والنقصا أو التوسع واالنخفاق مع هذ الدوا أو تل  ,كما يفسر ويحلا طبيعة هذا النوع م العاقات ضم

الظروف السياسية واالقتصادية لكا بلد وا اختلفت الر ى السياسية واهيديولوجية بي البلدا  .أال أ المصالح
اإلقتصادية قد تت لب على الكثيرم الخافات فيتأثر بطريقة ما حجم ومعدا التبادا التجارى  .فهنا
بعيدة جدا م ناحية المسافة ع تركيا اال ا هنا

عاقات تجارية منخفضة وا

بلدا

لم تتعدى االالف م

الدوالرات  ,وهنا

بلدا أخرى تتميز و تصنف بشكا ر يسى وأساسى فى التركيب الج رافى والتى تعتبر

ما يتناولت العنوا

اهوا م المبحث والتى تم تقسيمت الى فترتي مهمتي م تطور االقتصاد التركى  ,الفترة

خسارة هذ العاقة أو تأثرها بالظروف العالمية قد يضعف أو يقوى حجم الصادرات والواردات فى تركيا  ,وهذا

اهولى والتى تمتد م

 2001- 1980والتى اعتبرت مرحلة التأسيس للتجارة الحرة  ,والفترة الثانية والتى شهد

فيها االقتصاد التركى طفرة م . 2014- 2002

أوال  :التوزيع الجغرافى للصادرات التركية مع دول العالم:

 : 1التوزيع الجغرافى للصادرات التركية حس القارة

ينظر لجهة أهمية موقع تركيا الج رافى واعتبارها جس ار بي العديد م القارات  ,وطريقة منافذها  ,هذا اهمر

مكنها م التمدد الى كافة أنحاء العالم  ,والجدوا التالى يفسر لنا التوزيع الجفرافى حسب القار  ,وفيت نجد
أ هنا تطو ار فى العاقة بي تركيا ودوا أمريكا الجنوبية  ,فقد كانت العاقة تعانى م ضعف كبير فى

العام  1995التى كا فيها حجم التبادا مع هذ القارة يصا الى  127مليو دوالر  ,وفى العام 2000

ارتفع ليصا  170مليو دوالر.

جدول () 3-2الصادرات التركية الى قارات العالم لسنوات مختارة من العام  2012- 1995فى تركيا
1995

2000

2005

2012

القارة
أوربا

14.9B

18.9B

50.6B

78.6B

امريكيا الشمالية

1.96B

3.76B

6.28B

8.54B

أمريكيا الجنوبية

127M

170M

293M

2.24B

أفريقيا

12.4B

1.43B

3.95B

14B

65M

144M

451M

732M

ثسيا

4.52B

4.36B

14.2B

54.5B

غير مصنف

234M

1.27B

2.94B

2.29B

23B

30.1B

78.7B

161B

أوقيانوسيا

اجمالى الصادرات

المصدر  -:م تجميع الباحث وتجميعت باالعتماد على بيانات موقع ,https://atlas.media.mit.eduيشير حرف  Bمليار دوالر  ,وحرف  Mالى مليو
دوالر .
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ثم الى  2005التى وصا فيها الى  293مليو دوالر  ,ثم قفز قفزة نوعية ليصا الى حدود  2.24مليار دوالر
مما يشير الى أ اسواا هذ القارة أصبحت ذات اهمية ومستهدفة فى العاقات االقتصادية مع تركيا .وهذا

التصنيف للبيانات بهذا الشكا يشير الى اهم العاقات التركية الخارجية حسب الطبيعة الجفرافية للقا ارت وفيت
ايضاح للت ير والتحوا واالنفتاح الى كافة بلدا المعمورة  ,كما انت يلقى الضوء على الكيفية التى يمك أ

تفسر كيف نمت الصادرات التركية بشكا سريع لتصا السلع التركية لكا مكا حتى لو بدأت هذ العاقات

بشكا محدود ولك جرى تطويرها وتنميتها واذا ما نظرنا الى الجدوا اعا
حجم التبادا التجارى بي

الفترة م

وجدنا  ,أ هنا نقلة نوعية فى

سنة  1995الى العام  2012حيث ارتفعت م

 14.9مليار دوالر

الصادرات الى أوروبا حتى وصلت الى  18.9مليار دوالر عام  2000ثم ارتفعت الى  50.6مليار دوالر عام
 2005وانتقلت بوتيرة عالية حتى وصلت الى  78.6مليار دوالر اى حوالى خمسة أضعاف وربع ما كانت

عليت فى عام  . 1995وهذا الم شر يدا على االهتمام الواضح فى زيادة حجم الصادرات  ,ولك الزيادة ال ير
مسبوقة كانت للقارة االسيوية حيث بل ت حجم التبادا التجارى معها فى عام  1995بقيمة  4.52مليار دوالر ,

انخفضت الى  4.36عام  2000ثم بدأت فى االرتفاع مرة أخرى فى العام  2005ثم ارتفعت على نحو صارل
فى العام  2012حتى وصلت الى  54.5مليار دوالر  ,أى ما يعادا حوالى13

ضعف ما كا عليت التوجت

عام  .1995وخاصة بعد العام  2005والذى شهد تحوال و اهتماما كبي ار لتطوير العاقة مع قارة آسيا وا لم

ترتقى لمستوى ا لعاقة مع أوربا أو حتى أمريكا الشمالية  ,بحيث كانت قريبة م العاقة مع قارة أفريقيا ,
وبشكا عام هنا نمو على كا المستويات ضم هذ السنوات المختارة ولك بنسب وقيم مختلفة.
 -2التوزيع الجغرافى للصادرات التركية حس التوزيع النسبى لدول العالم :

انفتحت تركيا على العالم الخارجى وبدأت م خاا استراتيجية العما االستراتيجى التى تنفذها حاليا وخاصة

فى فترة حكم حزب العدالة والتنمية  ,و قبا ذل مع بداية االنطاقة نحو تحرير التجارة الحرة منذ العام 1980
لاقتراب اكثر م جميع الدوا  .وبدأت بالفعا بعقد اإلتفاقات التجارية مع الجميع شرقا و ربا وشماال وجنوبا
مما أسفر االنفتاح على العالم نقلة نوعية فى نمو حجم الصادرات وحتى الواردات  ,و حازت فيها دوا بعينها

على نسب عالية م حجم التبادا التجارى فيما تراجعت دوا أخرى ع

نسبها لصالح دوا أخرى  ,لك

الماحظ أ هنا دوال ال زالت تمثا لتركيا المراكز الثابتة فى التعامات التجارية فى جانب التصدير واإلستيراد

 ,وم خاا نظرة عميقة على واقع التوزيع الجفرافى مع دوا العالم كا ال بد م

تقسيم هذا التوزيع الى فترتي

 ,الفترة اهولى هعلى عشري دولة م العام  , 2001- 1980والفترة الثانية للفترة م  2014- 2002الذى
يعطيها البحث خصوصية  ,اضافة الى الحديث ع أعلى عشرة دوا للعام  2014ك شر أخير على اهم الدوا

التى لها اعلى مشاركة فى صادرات تركيا  ,ولقد اعتمدنا فى هذا المبحث على حساب المتوسطات م قبا
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الباحث لطوا الفترة الزمنية وإلختصار القيم الطويلة واللجوء الى النسب إلعطاء تصور وتحليا ع طبيعة
العاقة مع البلدا والشركاء التجاريي .

 الهيكل الجغرافى للصادرات للدول العشرين األولى من الفترة :2001 – 1980

عرفت مرحلة ما بعد الثمانينيات باالقتصاد التركى بمرحلة التصنيع والشروع فى اإلنفتاح على العالم الخارجى
وتحرير التجارة  ,وهذ الفترة م  2001 - 1980هى فترة مقصودة كونها كانت تشير الى التعثر اإلقتصادى

الشديد التى تبنت فيها الدولة السياسة الحما ية  ,وتعرضت فيها تركيا للعديد م اهزمات المالية وايإلقتصادية

وأيضا لها أهمية لما بعدها والتى تضاعف فيها حجم النمو اهقتصادى بشكا كبيروسريع للصادرات التركية ,

حيث كانت المانيا الدولة اهولى م بي الشركاء التجاريي

التى كا لها النسبة المرتفعة وبشكا ملحوظ .وقد

بل متوسط معدا المشاركة فى الصادرات التركية  %19.81وهذ النسبة هى اهكبر تليها الواليات المتحدة
اهمريكية بمتوسط  % 7.04ثم فى المركز الثالث والرابع والخامس جاءت ايطاليا وبريطانيا واي ار بمتوسط على

التوالى (  , ) % 4.86 , % 5.23 ,% 6.75ثم جاءت فرنسا وروسيا والسعودية وهولندا وسويس ار فى
المراكز اهخرى بنسب على التوالى ( . ) % 2.36 , % 3.01 , % 3.33 , % 3.71 ,% 4.68أما ع

المجموعة الثانية فكانت لدوا ليبيا واستراليا ومصر  ,اسبانيا وسوريا وكوريا الجنوبية  ,اليونا ورومانيا واليابا

 ,وا كا متوسط المشاركة فى الصادرات خاا الفترة السابقة وهذ الدوا العشرة لم تتجاوز حجم المشاركة

أكثر م  , % 2وهذ النسب على التوالى ( % , % 1.33 , % 1.40 , % 1.44 , % 1.46 , % 1.85

 ) % 0.49 , %0.94 , % 0.98 , % 1.05 , % 1.11حيث ا هذ البلدا العشرة جميعها كانت بنسبة
فقط  , % 12وهذ النسبة لهذ البلدا تعادا ضعف متوسط ايطاليا.

 الهيكل الجغرافى للصادرات للدول العشرين األولى من الفترة 2013 – 2002

بالمقارنةمع الفترة السابقة  2001- 1980مع فترة حكومة حزب العدالة والتنمية  2014- 2002فقد ظا بعق
الدوا والشركاء التجاريي كما هم مثا المانيا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا و يرها م البلدا لك

الجديد فى قراءة وتحليا الشركاء التجاريي لهذ الفترة حسب المتوسطات هى اختاف الترتيب  .فقد تراوح
متوسط مساهمة الدوا العشري اهولى م حجم الصادرات الكلية بي أكبر دولة وهى المانيا بمتوسط مشاركة

 % 11.56خاا هذ الفترة م  2013-2002وبي ليبيا بمتوسط  . % .27تليها فى المرتبة الثانية المملكة
المتحدة بنسبة متوسطة  % 7.08 5ثم تاتى بعدها ايطاليا بنسبة  % 6.26وفرنسا بمتوسط  % 5.30وفى

المرتبة الخامسة الواليات المتحدة اهمريكية بمتوسط 5.17

 , %اما روسيا واسبانيا و هولندا والسعودية

ورومانيا فقد بل ت متوسطاتها على التوالى ( .) % 2.23 , % 2.41 , % , , 2.28% , 3.41,% 3.83
وم الواضح ا هذ الدوا العشرة هى دوا فى البها دوا أوربية باإلضافة الى الواليات المتحدة  ,وروسيا ,

131

ودولة واحدة عربية هى السعودية  ,أما ع المجموعة الثانية فهى تبدوا مختلفة نوعا ما ع مجموعة الدوا
ضم الف ة والمجموعة اهولى
جدول ( ) 3-3متوسطات الهيكل الجغرافى للصادرات بين تركيا وأهم عشرين دولة من الفترة .2013- 2002
2008

2010

2012

2013

المتوسط

البلد

2002

2006 2004

10.1

8.6

9

11.56

المانيا

16.3

13.8

11.3

9.8

5.7

5.8

7.08

المملكة المتحدة

8.4

8.8

8

6.2

6.4

4.4

6.26

ايطاليا

6.6

7.4

7.9

5.9

5.7

4.2

5.30

فرنسا

5.9

5.8

5.4

5

5.3

4.1

4.2

الواليات المتحدة

9.3

7.7

5.9

3.3

3.3

3.7

3.7

5.17

روسيا

3.3

2.9

3.8

4.9

4.1

4.4

4.6

3.83

اسبانيا

3.1

4.1

4.3

3.1

3.1

2.4

2.9

3.41

هولندا

2.9

3.4

3

2.4

2.2

2.1

2.3

2.68

السعودية

10.5

1.2

1.1

1.7

1.9

2.4

2.1

2.41

رومانيا

1.6

2

2.7

3

2.3

1.6

1.7

2.23

اي ار

0.9

1.3

1.2

1.5

2.7

6.5

2.8

2.10

اليونا

1.6

1.9

1.9

1.8

1.3

0.9

0.9

1.55

بل اريا

1.1

1.4

1.8

1.6

1.3

1.1

1.3

1.42

مصر

0.9

0.7

0.8

1.1

2

2.4

2.1

1.41

سويس ار

0.8

0.7

1.1

2.2

1.8

1.4

0.7

1.34

الصي

0.7

0.6

0.8

1.1

2

1.9

2.4

1.31

بولندا

1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.2

1.4

1.20

استراليا

1

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.83

سوريا

0.7

0.6

0.7

0.8

1.6

0.3

0

0.81

اليابا

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.3

0.27

ليبيا

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.3

0.27

المصدر  :تم اعداد المتوسطات م قبا الباحث باالعتماد على بيانات م مركز االحصاء التركى للفترة م .2013- 2002

فالت ير فى مراكز الشركاء التجارييي وكذل النسبة هى ذات مدلوا لهذ الف ة فقد تحولت الواليات المتحدة م

المرتبة الثانية الى المرتبة الخامسة وتأخرت كذل اي ار م المرتبة الخامسة الى المركز الحادى عشر .والافت
للنظر أيضا ا العشرة الثانية م المجموعة أيضا قد حققت ما نسبتت أيضا  % 12مثا الفترة السابقة هنا

أيضا وجود دوال اسامية وعربية فى المجموعة الثانية مثا اي ار بمتوسط  % 2.10و ثاث دوا عربية هى

مصر وسوريا وليبيا بمتوسط على التوالى (  . ) % .270,% .27 , % 1.41مما يشير الى تطور فى اعادة
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االعتبار للعاقات التجارية مع الدوا العربية واإلسامية والتى كانت متقطعة تقريبا فى بداية تأسيس الجمهورية
ولفترات طويلة  ,وبالر م م ضعف هذ النسب او قوتها اال ا هنا اهتماما واضحا فى اعادة نسج عاقات
تجارية مع العرب والمسلمي بشكا عام اذا ما نظرنا الى المراكز المتاخرة ع الدوا التى تم اختيارها .كما أ

هنا ما حظة جديرة باالهتمام وهى وجود دوال مثا الصي واليابا فى قا مة هذ الفترة كانت ير موجودة فى

الفترة السابقة ,مم ا يشير الى االنفتاح االقتصادى على هذ البلدا وبشكا كبير خاصة ا هاتي الدولتي هما

فى مراكز متقدمة نوعا ما  ,وم المرتبة الثامنة عشر تقدمت لتحتا المرتبة العاشرة خاا هذ الفترة مما يدا
على ا هنا تنافس بي الشركاء التجاريي تجا المنتجات التركية ور بة أكثر لدى بعق الدوا فى االقباا

على المنتجات التركية  ,كما يمك مشاهدة أيضا ضم هذ الدوا التى تقدمت م المرتبة العشري الى المرتبة
السابعة عشر  ,أما ع موقع المملكة المتحدة (بريطانيا ) فا هنا نية لتعميا هذ العاقة م قبا المملكة

المتحدة وتركيا لزيادة حجم التبادا التجارى والذى يبل حاليا فى حدود التسعة مليارات دوالر فى عام ,2015
حيث يقوا ر يس الوزراء البريطانى :ديفيد كاميرو " " أهمية تركيا بالنسبة لاتحاد اهوروبي تعادا أهمية دوا
( , BRICالب ارزيا ,وروسيا ,والهند ,والصي ) بالنسبة للعالم.هذا وتُ َعد بريطانيا واحدة م أسواا التصدير ال ار دة
لتركيا ,وقد تجاوز حجم التبادا التجاري بي البلدي 14مليار دوالر أمريكي في عام  , 2013فيما تحتا المركز

الثانى فى عدد الشركات العاملة بعد المانيا بحوالى  2600شركة  ,ويتطلع أصحاب ر س االمواا البريطانيي

على القدرة التى يتمتع بها التجار اهت ار فى الوصوا الى اسواا بلدا

آسيا الوسطى وشماا أفريقيا و يرها

م البلدا  ,وحسب تطلعات وطموحات البلدي فأنهما ينظ ار الى ضرورة تعما هذ العاقات خاصة مع ر ية
أردو ا برفع حجم التبادا التجارى الى  19مليار دوالر خاا الفترة المقبلة )1(.

ويعتقد الباحث أنت بالر م م أ المانيا الشري رقم واحد فى العاقات التجارية الثنا ية منذ  1980وحتى عام
 2013حسب متوسطات نسب المشاركة  ,وبر م وجود أكثر م  4000شركة تنشط فى تركيا  ,وكذل أكثر
م ثاثة مايي سا ح يزور تركيا سنويا ,اال ا المانيا عارضت العضوية الكاملة لتركيا لإلنظمام لاتحاد
اهوربى ولعا المشكلة القبرصية سبب م اهسباب المعلنة التى ترى فيها المانيا أ على تركيا المضى قدما فى

الحا السياسى للمسالة القبرصية  ,اال أ رأى الباحث يميا الى شئ خفى فى عدم تعاطى المانيا مع العضوية
الكاملة وهو التخوف م اإلسام السياسى خاصة مع وجود اكبر أقلية مسلمة تركية كبير فى المانيا ,و أ هذا

اإلنضمام سوف ل يمنع انتقاا العمالة التركية الى كا مكا فى أوربا وخاصة المانيا التى يوجد بها أكبر أقلية

والتى قد تسعى الى طموحات أخرى فى الجانب اهلمانى أكثر م مجرد التعاو اإلقتصادى وبما هذا يمك أ

يقاس على معظم الدوا اهوربية مع اختافات أخرى ظاهرة أو باطنة .
___________________

1)- http://www.invest.gov.tr/ar-SA/infocenter/news/Pages/260214-turkey-gateway-to-new-markets-to-british-,

]’companies-bcct-head.aspx.[1/1/2016
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 مشاركة أهم عشر دول فى الصادرات من الفترة :2014- 2005
ويتضح م قراءة الجدوا رقم ( )3 -4فى الملحا أ المانيا أهم الشركاء التجاريي كونها حافظت على المرتبة
االولى فى حجم التبادا فى الصادرات التركية حيث بل متوسط نسبة مشاركة تركيا فى الصادرات الى المانيا

حوالى  , % 9.6أما الدولة العربية فكانت العراا التى جاءت فى المرتبة الثانية فقد شكلت متوسط مشاركة
 % 6.9عام  , 2014وهذ المرتبة هى محدد مهم فى طبيعة وعما العاقات التجارية مع العراا الذى يعتبر
بلدا حدوديا مع تركيا  ,فقد تحسنت هذ العاقة لحوالى الضعف منذ العام  2005وهى فى طور التقدم
واإلحتياج خاصة ا العراا يمر حاليا بأزمات كبيرة نتيجة الحرب اههلية والصراع المذهبى والهيمنة اإليرانية

واهمريكية على النفط العراقى .فهذ العاقات مهمة لكا البلدي والتى تتسبب فى انتعاش االقتصاد التركى

تحديدا كونها تحتا المرتبة الثانية بحوالى  11مليار دوالر حسب احصا ية مركز االحصاء التركى للعام 2014

 ,تليها بريطانيا التى تراجعت نسبة مساهمتها ع العام  2005والتى كانت فى حدود  % 8.1وهى تراجعت
امام التحس فى العاقات التجارية مع العراا ومصر والسعودية  ,كما أ هنا تراجع حقيقى فى حجم التبادا

فى نسبة المشاركة بي العام  2005والعام  2014لبعق الشركاء التجاريي مثا ايطاليا وفرنسا والواليات
المتحدة وأسبانيا وايرلندا وبريطانيا  ,وا كانت هذ الدوا فى الدوا االوا ا فى العاقات التجارية مع تركيا لكنها

تتراجع لحساب دوا أخرى وأسواا أخرى.

جدول( ) 3-4يوضح أهم الشركاء التجاريين للعام  2014للتجارة الخارجية فى تركيا
م

البلدا

الوارادت

م

البلدا

الصادرات

1

روسيا

25289

1

المانيا

15.148

2

الصي

24918

2

العراا

10.888

3

المانيا

22369

3

المملكة المتحدة

9.998

4

US

12728

4

ايطاليا

7.141

5

ايطاليا

12056

5

فرنسا

6.464

6

اي ار

9833

6

US

6.342

7

فرنسا

8123

7

روسيا

5.943

8

كوريا الجنوبية

7548

8

اسبانيا

4.75

9

الهند

6899

9

UAE

6.456

10

اسبانيا

6076

10

اي ار

3.886

11

اخرى

106339

11

أخرى

82494

Total

242177

Total

157617

المصدر  :مركز اإلحصاء التركى لحجم التجارة الخارجية للعام 2014

___________
]1(-http://www.turkey-post.net/p-49789.[1/1/2016
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حجم التجارة الخارجية للعام 2014
الجدوا أعا يوضح القيم النقدية بالمليار لحجم مشاركة هذ الدوا فى الصادرات للعام  ,2014والتى
نرى دو ار أيضا مهما فى العاقات التجارية بي تركيا واي ار وصا فيها الى قرابة  4مليار دوالر  ,وهذ

القيمة بر م م نسبتها اال انها توحى بالتحس فى العاقات التجارية بي بلدي يتنافسا على العالم اإلسامى
بشقيت السنى والشيعى .

ويرى الباحث فى هذا القسم م المبحث الذى خصص للتوزيع الهيكلى للصادرات  ,أ تركيا استطاعت أ
تستفيد م اهزمات السياسية والحروب الدا رة فى المنطقة وخاصة فى العاقة مع الشري التجارى العراا التى
تحسنت مستويات العاقات التجارية الى أكثر م الضعف خاا العقد اهخير وهذا بالمناسبة ليس المرة اهولى

التى تستفيد فيها تركيا م الحروب فى المنطقة  ,فقد استفادت فى أثناء واعقاب الحرب العراقية االيرانية فى

الثمانينات م القر الثانى الماضى  .كما ويرى الباحث أ اهمر مختلف فى العاقة مع سوريا كو اهحداث
فى سوريا جعلت تركيا م نفسها طرفا فى المعار والتحالفات مما أثر تأثي ار مباش ار على حجم العاقات التجارية
بي سوريا وتركيا والتى لم تظهر لنا البيانات أى م هذ اهرقام شئ يذكر .وعلى النقيق يرى الباحث ا

اعتبار تركيا طرفا فى اهزمة السياسة سوف ي ثر على اإلستقرار السياسى فيها والذى سوف تتأثر بت مجما

العاقات التجارية فى المنطقة .ومع ذل

يري الباحث ت ليب البعد الجيواقتصادى فى كثير م الملفات على

سبيا الملفات فى العاقة بي تركيا واي ار خاصة ما قد يلمس م التباي والتنافس على قيادة العالم اإلسامى
خاصة بعد تراجع الدور المصرى بفعا اهزمة السياسية واالقتصادية واهمنية التى تمر بها وكذل بعد ما ثبت

دور السعودية فى رعاية ودعم بعق الحركات اإلسامية الجهادية التى لها برامج وأجندة قد تكو مدمرة للخطاب
الدينى واالستقرار السياسى واإلقتصادى للمنطقة والذى يصب فى اهداف تقسيم المنطقة لصالح اس ار يا .
 -3الهيكل الجغرافى للصادرات التركية حس التكتالت االقتصادية :

هيكا توزبع التكتات و المجموعات اإلقتصادية تندرج ضم التوزيع الجفرافى والسلعى على حد سواء ,
وكونها تكتات ومجموعات تشكا مساحات جفرافية كبيرة  ,متقاربة أو متباعدة فى المسافة ,سهلة وصعبة

فى طرا المواصات معها  ,اذ يتميز بعضها بالتجمعات المتطورة المتقدمة او المتخلفة  ,تكتات قوية أو
ضعيفة لكنها تجمعات تفرق نفسها كادا لتقييم اتجاهات الهيكا الجفرافى فى العاقات التجارية الدولية

.وسوف نقوم بتحليا هذ العاقات وحجمها م خاا دراسة البيانات للوقوف على طبيعة هذ العاقات بي
تركيا وهذ التجمعات والتكتات لنجد أيها اهكثر صعودا وهبوطا لهيكا التجارة الخارجية ,وم

خاا

البيانات التى حصلنا عليها م مركز االحصاء التركى سوف يتم تقسيم الهيكا الجفرافى للتجارة الخارجية (

الصادرات والواردات الحقا ) الى فترتي

كما سيتضح خاا هذا المبحث .

م  2001- 1996وكذل م الفترة  2005وحتى العام 2014
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 - 1هيكل الصادرات الجغرافى للتكتالت اإلقتصادية للفترة من الفترة : 2001- 1996
م خاا ماحظة ومشاهدة البيانات المعروضة فى الجدوا التالى ياحظ أ الصادرات التركية قد نمت
خاا الفترة  2001-1996م  23.224مليار دوالر عام  1996الى  31.334مليار دوالر عام , 2001
جدول( ) 3-5قيم هيكل اتجاهات صادرات التكتالت اإلقتصادية من الفترة  2001– 1996لسنوات مختارة لتركيا
1996

1997

1998

1999

2000

2001

اجمالى الصادرات

23.224

26.262

26.974

26.587

27.775

31.334

)االتحاد اهوروبي البلدا (A- 27

12.569

13.435

14.813

15.424

15.664

17.546

المناطا الحرة )(B-TURKEY S

447

611

831

780

895

934

بلدا أخرى ()c

10.208

12.216

11.331

10.383

11.216

12.854

دوا أوروبية أخرى

2.549

3.296

2.489

1.74

1.855

2.094

البلدا اهفريقية

1.159

1.234

1.818

1.655

1.373

1.521

دوا شماا أفريقيا

986

980

1.502

1.344

1.087

1.15

البلدا اهفريقية اهخرى

174

253

316

311

285

371

بلدا أمريكا

1.898

2.376

2.657

2.869

3.596

3.685

بلدا امريكا الشمالية

1.74

2.149

2.389

2.586

3.309

3.297

أمريكا الوسطى وCaraips

72

103

146

163

167

201

دوا أمريكا الجنوبية

86

124

122

120

120

186

البلدا اآلسيوية

4.52

4.783

3.984

3.817

3.871

4.592

الشرا اهوسط واهدنى

2.595

2.821

2.681

2.566

2.573

3.261

البلدا اآلسيوية اهخرى

1.925

1.962

1.304

1.25

1.298

1.331

65

80

76

87

135

98

سنوات

أستراليا ونيوزيلندا
مجموعات مختارة م البلدا

14.456

15.609

17.003

18.077

19.006

20.616

336

414

357

362

324

316

منظمة  Blackseaالتعاو االقتصادي

2.926

3.825

3.29

2.232

2.467

2.932

منظمة التعاو االقتصادي*

1.129

1.286

1.125

866

874

972

الدوا المستقلة الجديدة ()CIS

2.664

3.512

2.667

1.533

1.649

1.978

747

908

835

574

572

557

4.143

4.218

4.391

3.961

3-573

4.197

البلدا OECD
دوا اإلفتا

الجمهوريات التركية *
منظمة الم تمر اإلسامي

المصدر  :م تجميع الباحث باالستناد الى بيانات م مركز االحصاء التركى .
منظمة التعاون االقتصادت والتنمية  :باإلنجليزية : Organisation for Economic Co-operation and Developmentواختصارها OECD

هي منظمة دولية مكونة م مجموعة م البلدا المتقدمة التي تقبا مبادا الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوا الحر .نشأت في سنة 1948ع منظمة
التعاو االقتصادي اهوروبي العملية (آنفا ))(OEECالتي يتزعمها الفرنسي روبير مارجولي ),للمساعدة على إدارة خطة مارشاا إلعادة ‘اعمار أوروبا
بعد الحرب العالمية الثانية .وبعد فترة تم توسيعها لتشما عضويتها بلدا

ير اوروبيت ,وفي سنة  1960تم إصاحها لكي تكو منظمة التعاو والتنمية

االقتصادية وتضم فى عضويتها  34عضوا كاما منها النمسا والمانيا وكندا والواليات المتحدة وتركيا وايرلندا و يرها م البلدا االوربية
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واتجهت هذ الزيادة التى تقدر بحوالى  8مليار دوالر بشكا ر يسى وأساسى الى دوا اإلتحاد اهوربى
( EU27م  12.569مليار دوالر الى  17.546مليار دوالر عام  2001اى بزيادة حوالى  5مليار دوالر

الى  3.685مليار دوالر عام . 2001كما ويمك ماحظة مراوحة حجم الصادرات فى مكانها أو بقاء
مستوى المشاركة دو ت يير  ,او بت ير طفيف سواء فى حالة االنخفاق أو الصعود مثا دوا اإلفتا التى
تراوح حجم مشاركة الصادرات اليها م  336مليو عام  1996الى  316مليو عام , 2001ومنها أيضا

بلدا

أمريكا الشمالية و بلدا

الشرا اهوسط ,وكذل

منظمة التعاو للبحر االسود ومنظمة الم تمر

اإلسامى والجمهريات التركية ومنظمى التعاو االقتصادى  ,كما يمك أ ياحظ الت ير الطفيف فى نمو
الصادرات خاا الفترة لمجموعات وتكتات مثا دوا أمريكا الجنوبية التى نمت صادرتها م  86مليو

دوالر الى  186مليو دوالر  ,وكذل الحاا بالنسبة الى البلدا اآلسيوية وبعق البلدا اهفريقية  ,وبشكا
عام هذ المرحلة كا التوجت ال الب للصادرات التركية متجت نحو دوا أوربا بشكا كبير وأساسى بالر م م

ا هذا النمو لم يك كبي ار وعظيما لربما بسبب اهزمات المالية التى تعرضت لها تركيا وتعثر فيها ايإلقتصاد

.
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 - 2هيكل الصادرات الجغرافى للتكتالت اإلقتصادية لسنوات مختارة من الفترة : 2014- 2005
فى هذا العنوا تم استعماا طريقة المتوسطات للتعرف على حجم المشاركة والمساهمة ,وتم اعتماد سنوات
مختارة فى الجدوا التالى لتوضيح بعق الفروا فى بعق السنوات وقياس اإلختافات فيما بينها م حيث

تحولها وت يرها او ثباتها فى احيا كثيرة  .و بعد قراءة النسب فقد أشارت النتا ج الى ا العاقات التجارية تدا
داللة واضحة على ا الدوا المتقدمة واهوربية تحديدا ما زالت تحتا المرتبة اهولى فى الصادرات التركية

بنسبة متوسطية تقترب م  . % 52بالر م بأ هذ النسبة لوحدها فى عام  2014كا حوالى  % 48وهى

بالمناسبة نسبة متراجعة كثي ار ع العام  2006التى اقتربت كثي ار م نسبة  , % 70تليها فى المرتبة الثانية
منظمة التعاو االسامى بنسبة  % 26.3وهذ النسبة الكبيرة هى نقطة تحوا با ش نحو االسواا االسامية
لتسويا المنتجات

التركية فى العالم االسامى وربما تعكس أيضا هذ النسبة التوجت الجديد فى التعاما مع

اسواا الشرا ونسبة التصدير الى دوا أسيا الذى بل متوسط نسبة صادرات تركيا اليها حوالى  % 19.4م

اجمالى الصادرات  ,خاصة ا نسبة التصدير كانت فى العام  2006لمنظمة التعاو اإلسامى تصا الى

 % 17.5ودوا أخرى آسيوية لنفس العام تصا الى . % 13.2وسوف يأتى بعق التفاصيا الحقا ع حجم
هذ المشاركة بالقيم النقدية تجا هذ المناطا حسب التكتات االقتصادية  ,فالتشكيا االقتصادى الذى يسمى
منظمة التعاو االقتصاد ى للبحر االسود والتى تعتبر تركيا م أهم البلدا

الم ثرة والفاعلة فيت بل متوسط

نسبة المشاركة ما نسبتت  ,% 13.3وتست ا تركيا وجود شواط ها الطويلة على البحر االسود ووجود الموانئ
والممرات الما ية لتكو مم ار لبضا عها  .وم االسواا الجديدة فى هذا الصدد هو اسواا منطقة بلدا شماا
أفريقيا التى وصلت نسبة متوسط المشاركة م اجمالى الصادرات الكلية الى  , % 9.7أما ع رابطة الدوا
المستقلةالتى تضم معظم الجمهوريات السوفياتية السابقة فنرى أ نسبة المشاركة  , % 9بما يعنى التحس

والنمو أيضا فى هذ اهسواا  ,وبقيت بعق المجموعات االقتصادية عند حدودها البسيطة والمتدنية والثابتة الى
حد كبير مثا بلدا الشرا االوسط واهدنى ودوا جنوب أمريكا
جدول ( ) 3-6نس لمتوسط الصادرات التركية لسنوات مختارة للتكتالت االقتصادية للفترة من .2014- 2005
البلدان

متوسط

2014%

2012%

2010%

2008%

2006%

52

48.6

43.5

50.4

50.3

60.9

دوا أوربية أخرى

49.7

55.1

59.5

51.7

49.5

40.2

االتحاد اهوربى

48.1

43.5

39

46.5

48.3

56.3

منظمة التعاو االسامى

26.3

30.9

36.2

28.5

24.7

17.5

بلدا اخرى أسيوية

19.4

22.5

27.8

20.5

19.3

13.2

13.3

12.5

12.3

12.7

15.8

13.5

9.7

9.6

9.3

9.8

11.6

9.1

9

9.9

9.9

9

9.8

7.7

دوا أوسياد

منظمة التعاو االقتصادى
للبحر اهسود
بلدا شماا أفريقيا
رابطة الدوا المستقلة

%الصادرات
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استراليا ونيوزلندا

6.3

7.4

6.9

7.5

5.4

4.6

منظمة التعاو االقتصادى

6.2

7.4

10.9

6.7

4.7

3.9

بلدا أفريقية أخرى

5.3

6.2

6.2

6.2

4.4

3.6

أمريكا الوسطى

4.6

4.6

4.4

3.7

3.6

6.4

الجمهوريا التركية 6

3.3

4.5

3.8

3.4

2.8

2.3

المناطا الحرة فى تركيا

2.3

1.4

1.5

1.8

2.3

3.5

دوا شماا أمريكا

2.3

2.5

2.6

2

2.4

1.7

دوا االفتا

1.9

2.4

1.7

2.1

2.5

1.4

الشرا اهوسط واالدنى

0.9

1.2

1.4

1.1

0.7

0.4

دوا جنوب أمريكا

0.6

0.6

0.5

0.5

0.6

0.6

0

100

100

100

100

100

االجمالى

المصدر  :م تجميع الباحث باالستناد الى بيانات مركز االحصاء التركى

ويرى الباحث أنت بالر م م محافظة الدوا المتقدمة واإلتحاد اإلوربى على الصدارة فى الصادرات حسب
التكتات والمجموعات اإلقتصادية اال أ هنا تراجعا حقيقيا فى نسب المشاركة فى الصادرات التى ارتفعت

لصالح منظمة التعاو اإلسامى التى ارتفعت نسبة صادرتها  % 9ما بي العام  . 2014 - 2005وهذا

م شر واضح على أ اهسواا اإلسامية أصبحت الى حد ما لها مكانا ممي از للمنتجات والبضا ع التركية ,
وكذل الحاا لدوا آسيوية أخرى  .كما ياحظ ارتفاع حجم التبادا التجارى بنسبة  % 7تقريبا خاا نفس

الفترة  ,وهذا ما ي كد أ لدى تركيا استراتيجية جديدة فى التعاما مع اهسواا اإلسامية واآلسيوية والتوجت
شرقا بما يعنى التنوع  ,خاصة أنت قد توجد قدرة يملكها المنتج التركى عالى الجودة والتقنية والمنافسة مع

المنتوجات اهوربية واهمريكية التى تمتاز بالتكنولوجيا المرتفعة جدا  ,فتجد اهسواا اإلسامية والعربية ودوا
شماا أفريقيا ودوا شرا آسيا مفيدا لترويج منتجاتها  ,والذى ية يد هذا الرأى هو التحوا المتدحرج فى حجم

التبادا التجارى بي تركيا وهذ المجموعات ,ويميا الباحث الى اإلعتقاد أ هذ العاقات سوف تتعما
وتعزز فى المستقبا وخاصة مع انسداد أفا االنضمام الى اإلتحاد اهوربى  ,وكذل

الى سوء العاقات

التجارية المتوقعة بي روسيا وتركيا أو حتى بي تركيا وبعق البلدا العربية واهوربية على خلفيات أخرى.

ثانيا  :التوزيع الجغرافى للواردات التركية

أوال  - :التوزيع الجغرافى للواردات التركية من دول العالم حس التوزيع النسبى

 - 1الهيكل الجغرافى للواردات من الدول العشرين األولى للفترة 2001 – 1980
م خاا تحليا جدوا المتوسطات للواردات التركية خاا الفترة م  2001- 1980فا الآلفت للنظر وجود

المانيا فى صدارة الدوا المستوردة بمتوسط  % 14.48سنويا  ,تليها الواليات المتحدة اهمريكية بنسبة 9.68
 , %اما ع المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فقد كانت على التوالى ( .) % 5.01 , % 5.34, % 7.71
وهذا م شر على ا اتجا الهيكا الجفرافى فى هذ الفترة كا يميا لصالح الدوا اهوربية  ,واذا ما نظرنا الى

متوسط مشاركة اي ار فى الواردات التركية فاننا نجد متوسط النسبة يصا الى  % 4.15وهذا م شر على
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العاقة التجارية مع دوا الجوار وخاصة فيما يتعلا أيضا بالواردات ولطبيعة هذ الفترة التى انتعشت فيها بسبب
حرب الخليج اهولى  ,أما روسيا واليابا فقد كا متوسط النسبة تصا الى  % 4.33م حجم التبادا الكلى,
فيما كانت اليابا تحوز على المرتبة الثامنة بنسبة تصا الى  , % 4.29تليها المملكة العربية السعودية وهى

الدوا العربية ا لوحيدة فى قا مة الدوا العشر اهوا ا وفى المرتبة التاسعة بمتوسط نسبة يصا الى  , 3.21تليها
هولندا فى المرتية العاشرة بنسبة . % 2.71

جدول ( ) 3-7لسنوات مختارة من نس مساهمة الواردات للدول العشرين األوائل فى التبادل التجارى للفترة  2001- 1980فى تركيا

المتوسط مساهمة

1980

1985

1990

1995

2000

2001

البلد

10.7

12.1

15.7

15.5

13.2

12.9

المانيا

14.48

5.5

10.1

10.2

10.4

7.2

7.9

الواليات المتحدة

9.68

3.6

5.8

7.7

8.9

7.9

8.4

ايطاليا

7.71

4.8

4.5

6

5.6

6.5

5.5

فرنسا

5.34

4.1

4.1

4.5

5.1

5

4.6

المملكة المتحدة

5.01

10.7

11.1

2.2

1.9

1.5

2.3

1.9

5.6

5.8

7.1

2

اي ار

4.15

8.3

روسيا

4.33

1.4

4.5

5

3.9

3

3.2

اليابا

4.29

1.5

2

3.2

3.9

1.8

1.8

السعودية

3.21

2.6

1.9

2.6

3

2.9

2.5

هولندا

2.71

4.2

1.6

2.4

2.3

1.6

3

سويس ار

2.41

1.1

2.8

1.5

1.7

3.1

2.6

اسبانيا

2.03

0.7

1.2

1

1.5

2.6

1.3

السويد

1.45

3.2

0.6

0.9

1

1.2

1.2

رومانيا

1.12

1.5

1.3

1.1

0.8

0.9

1

استراليا

1.19

0.2

0.3

1.4

1.6

2.2

1.8

كوريا الجنوبية

1.25

0

0.6

1.1

1.5

2.5

2.2

الصي

1.09

0.5

0.8

0.8

0.8

0.6

0.5

الب ارزيا

0.84

1.7

0.9

0.1

1.1

0.9

1

بل اريا

0.70

0.7

0.4

0.6

0.6

0.8

0.6

اليونا

0.57

-

0.3

0.6

0.3

0.3

0.3

جمهورية التشي

0.48

الواردات

0.3

0.1

0.4

0.7

1

1.1

سوريا

0.40

0.3

0.1

0.2

0.6

0.3

0.2

مصر

0.31

المصدر  :م تجميع الباحث حسب المتوسطات للدوا العشري اهوا ا للفترة م 2001- 1980
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اما الف ة الثانية م المرتبة الحادية عشروحتى المرتبة العشري للفترة الزمنية السابقة  ,فاننا نجد سويس ار واسبانيا
والسويد ورومانيا وكوريا الجنوبية بمتوسط نسبة على التوالى ( % 1.12 , % 1.45 , % 2.03 , % 2.41

 , ) % 1.25 ,وم الماحظ أيضا وجود الصي والب ارزيا وبل اريا واليونا وجمهورية التشي

بنسب على

التوالى (  ) % 0.48 , % 0.48 , % 0.70 , % 0.84 , % 0.1باإلضافة الى وجود دولتي عربيتي
هما سوريا ومصر بمتوسط نسبة على التوالى ( ) % 0.31 , % 0.4

ويمك قراءة بعق التحوالت فى طبيعة العاقات التجارية بي الشركاء التجاريي خاا هذ الفترة التى وضعت

السياسات لما بعدها  ,فنرى كيف كا أثر الحرب العراقية اإليرانية على الواردات التركية التى وصلت فى العام

 1980الى  % 10م اجمالى الواردات التركية وارتفعت خاا حتى العام  1995وصلت فيت الى % 11.7
م اجمالى الورادات التركية  ,ثم تراجعت حتى وصلت الى  % 2فى العام  2001هسباب أخرى .

أيضا ياحظ م جدوا مساهمة البلدا فى الواردات التركية الى فترة بداية صعود الواردات روسيا التى وصلت

فى عام  2001الى  .% 8.3فى حي كانت مع بداية الثمانينات تمثا فقط  % 2م اجمالى الواردات الى
تركيا م العالم  ,وهذا م شر على نمو العاقات اإلقتصادية بي روسيا وتركيا حتى اصبحت فيما بعد م
أعما العاقات الثنا ية على المستو اإلقتصادى وحجم التبادا التجارى .

أما العاقات الثنا ية بي المانيا وتركيا فهى نشأت قوية وبقيت كذل حيث كانت تمثا فى عام  1980ما نسبتت

 10.7م اجمالى الواردات الكلية الى تركيا  ,ثم ارتفعت الى  % 12.9فى العام  , 2001وتتميز العاقات
التركية اهلمانية بعما العاقات اإلقتصادية وقوتها واستمرارها طواا عقود طويلة .

 - 2مشاركة واردات الدول العشرين األولى لتركيا من الفترة 2013 – 2002

وم تحليا نسب متوسطات هذ الفترة وهى الفترة التى يحكم فيها حزب العدالة والتنمية الباد حيث سجا فيها

االقتصاد التركى انعطافت فى زيادة الناتج المحلى اإلجمالى وفى حجم التجارة الخارجية  .فا التوزيع الجفرافى
لهذ الفترة يبدو فيت بعق التشابت والتطابا لكثير م الدوا التى لها عاقات فى التجارة الخارجية وخاصة

الواردات فى الفترة م .2001-1980

جدول () 3-8مساهمة الدول فى التبادل التجارى للورادات مع تركيا لسنوات مختارة من الفترة 2013- 2002
البلد

2002

2004

2006

2008

2009

2013

المتوسط

روسيا

7.5

9.3

12.8

15.5

11.5

10

11.03

المانيا

13.7

12.8

10.6

9.3

10

9.6

10.80

الصي

2.7

4.6

6.9

7.8

9

9.8

7.13

ايطاليا

7.9

7

6.2

5.5

5.4

5.1

6.18

الواليات المتحدة

6

4.9

4.5

5.9

6.1

5

5.51

فرنسا

5.6

6.4

5.2

4.5

5

3.2

4.78
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اي ار

1.8

2

4

4.1

2.4

4.1

3.53

المملكة المتحدة

4.7

4.4

3.7

2.6

2.5

2.5

3.33

سويس ار

4.2

3.5

2.9

2.8

1.4

3.8

2.93

اسبانيا

2.8

3.3

2.7

2.3

2.7

2.5

2.72

كوريا الجنوبية

1.7

2.6

2.5

2

2.2

2.4

2.38

اليابا

2.8

2.8

2.3

2

2

1.4

2.18

هولندا

2.5

2

1.5

1.5

1.8

1.3

1.78

السعودية

1.5

1.3

1.6

1.6

1.2

0.8

1.28

السويد

1

1.1

1.1

0.9

1.3

0.8

1.03

بل اريا

1

1

1.2

0.9

0.8

1.1

1.02

استراليا

1.1

1.1

0.8

0.8

0.9

0.7

0.87

اليونا

0.6

0.6

0.7

0.6

0.8

1.7

0.85

جمهورية التشي

0.6

0.7

0.6

0.6

0.7

1

0.69

الب ارزيا

0.5

0.6

0.7

0.7

0.8

0.6

0.68

مصر

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

0.6

0.43

رومانيا

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

0.6

0.42

سوريا

1

0.4

0.1

0.3

0.2

0

0.29

المصدر  :م تجميع الباحث حسب المتوسطات استنادا الى بينات مركز االحصاء التركى للفترة .2013- 2002

اال أ روسيا هذ المرة تصدرت القا مة فى أعلى متوسط نسبة للورادات خاا الفترة وقد وصلت الى نسبة
 % 11.87تليها المانيا صاحبة المركز االوا فى الفترة السابقة بنسبة  , % 10.03لك الجدير بالذكر هو
وجود الصي فى المركز الثالث م الواردات بمتوسط نسبة . % 8.16وهذا الموقع الجديد يختلف ع الفترة

السابقة التى كانت فيها الصي تحتا المرتبة السادسة عشر بمتوسط  , % 1وهذا م شر واضح على اختاا
العاقات التجارية لصالح دوا أخرى لم تك فى سلم أولويات التجارة الخارجية التركية  ,وهذا الهيكا الج رافى

يدعونا الى قراءة جديدة لواقع الهيكا الج رافى وانتقالها م مكا لمكا  ,وكما تدا على أ تركيا بدأت فى
البحث ع أسواا جديدة لتجارتها الخارجية  ,لك هنا

دوال مثا اي ار فقد تراوحت تقريبا مكانها فى التجارة

الخارجية بي الفترة  1980وحتى  2013أما باقى دوا أوربا فى المجموعة العشرة اهولى فقد كانت ايطاليا

وفرنسا والمملكة المتحدة وسويس ار فى المراكز السادس والسابع والثام على التوالى بمتوسطات نسبية ( %4.41

 ) % 8 , % 7 ,كما ونلحظ كذل تراجع كبير وخطير لحجم التجارة مع سوريا الى درجة متدنية مع انها م
دوا الجوار بسبب اهوضاع السياسية والحرب اههلية وكذل مصر ورومانيا .

ويعتقد الباحث أ الزيادة فى نسبة مساهمة الصي فى الواردات التركية فى هذ الفترة جاء على خلفية اهزمة

المالية العالمية والتى جعا تركيا تتجت إلستكشاف أسواا جديدة للت لب على آثار اهزمة المالية  ,و يدعم هذا
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الرأى أ نسبة مشاركة الصي فى أعقاب اهزمة المالية ارتفعت الى  % 2ما بي العام  ,2008والعام 2013
 ,وبالمجما تحس الواردات الصينية الى تركيا بشكا تصاعيدى ,مع العلم أ اهزمة المالية والتى تعلقت
باإلقتصاديات ال ربية تأثرت بها الب بلدا العالم وا كا بطريقة أو بأخرى .

 – 3متوسط الواردات ألفضل عشرة بلدان من الفترة :2014- 2005وهذا التجميع للبيانات بهذا الشكا يلقى
الضوء على فترة العقد اهخير حسب بيانات اإلحصاء التركى والتى تشير الى أ هذا العقد حما فى طياتت
حقيقة التقدم خاصة بعد تجاوز اهزمة اإلقتصادية الصعبة التى مرت بها تركيا وهى أزمة  2001فروسيا ظلت

تحتا مركز الصدارة فى واردات تركيا وتحولت الصي خاا الفترة السابقة م المركز الثالث الى المركز الثانى وكذل

تحولت

اي ار م مركزها السابع الى الخامس .
جدول ( ) 3-9أفضل عشرة بلدان للواردات من 2014-2005
2014

2012

2010

2008

2006

2005

البلد

100

100

100

100

100

100

متوسط

روسيا

10.4

11.3

11.6

15.5

12.8

11.1

12

الصي

10.3

9

9.3

7.8

6.9

5.9

8

المانيا

9.2

9

9.5

9.3

10.6

1

9

الواليات المتحدة

5.3

6

6.6

5.9

4.5

4.6

6

5

5.6

5.5

5.3

6.2

6.5

6

اي ار

4.1

5.1

4.1

4.1

4

3

4

فرنسا

3.4

3.6

4.4

4.5

5.2

5

4

كوريا الجنوبية

3.1

2.4

2.6

2

2.5

3

3

الهند

2.8

2.5

1.8

1.2

1.1

1.1

2

اسبانيا

2.5

2.5

2.6

2.3

2.7

3

3

المملكة المتحدة

2.4

2.4

2.5

2.6

3.7

4

3

السويد

2

1.8

1.7

2.8

2.9

3.5

3

اوكرانيا

1.8

1.9

2.1

3

2.2

2.3

2

بل اريا

1.6

1.6

1.7

1.6

1.8

1.9

2

نيوزالندا

1.5

1.5

1.7

1.5

1.5

1.8

2

رومانيا

1.4

1.4

1.9

1.8

1.9

2

2

جمهورية التشي

1.3

1.5

0.4

0.3

0.3

0.2

1

اليابا

1.3

1.5

1.8

2

2.3

2.7

2

بولندا

1.3

1.3

1.4

1

1

1.1

1

اخري

27.7

26.6

26

25.1

25.1

25.1

ايطاليا

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات مركز اإلحصاء التركى للفترة م 2014-2005
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وهذا م شر حقيقى على التنوع الذى حدث فى تناوا التجارة الخارجية مع العالم  .وحسب الجدوا أدنا والذى
يوضح أهم البلدا

العشرة اهوا ا فى الواردات والصادرات التركية للعام  , 2014فاننا ناحظ المي از

التجارى المختا مع كثير م البلدا بي صادرات وواردات العشرة بلدا اهوا ا  ,فالصي مثا تحتا
المرتبة الثانية فى واردات تركيا بقيمة  25مليار تقريبا  ,فى حي ال نجد اى مرتبة م صادرات تركيا للصي

فى هذ الف ة  ,وكذل الهند التى تقع فى المرتبة العاشرة بقيمة  6.8مليار دوالر وكوريا الجنوبية  ,فى حي

نرى العجز التجازى يميا لصالح المانيا فى الصادرات التركية والتى تحتا المرتبة اهولى فى صادرات تركيا
للعام  2014بقيمة  15مليار دوالر  ,بالر م م بقاء العجز فى المي از التجارى لصالح المانيا التى تستورد
منها تركيا حوالى  22مليار دوالر .

جدول (  ) 3-10أهم الشركاء التجاريين للعام  2014للصادرات والواردات بالمليار دوالر
م

البلدان

الوارادت

م

البلدان

الصادرات

1

روسيا

25289

1

المانيا

15.148

2

الصي

24918

2

العراا

10.888

3

المانيا

22369

3

المملكة المتحدة

9.998

4

US

12728

4

ايطاليا

7.141

5

ايطاليا

12056

5

فرنسا

6.464

6

اي ار

9833

6

US

6.342

7

فرنسا

8123

7

روسيا

5.943

8

كوريا الجنوبية

7548

8

اسبانيا

4.75

9

الهند

6899

9

UAE

6.456

10

اسبانيا

6076

10

اي ار

3.886

11

اخرى

106339

11

أخرى

82494

Total

242177

Total

157617

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات م مركز االحصاء التركى للعام 2014

وبالمجما تمثا تسعة بلدا أساسية للشركاء التجاري فى العام  2014حوالى  % 43م اجمالى الواردات

التركية فى حي أ  % 57لباقى دوا العالم وهذ البلدا هى ( روسيا الصي والمانيا ) فى المراكز الثاثة
اهولى يليها الواليات المتحدة التى تساهم بحوالى  % 4م اجمالى الواردات التركية بقيمة  12.7مليار دوالر

وتأتى بعدها ايطاليا بقيمة  12مليار دوالر  ,ثم تاتى اي ار وكوريا وفرنسا والهند وأسبانيا فى المراكز الخمسة

الثانية .

وتعتبر الهند م الدوا الصاعدة فى هذ المجموعة حيث تم التوقيع على اتفاقية التجارة الثنا ية بي الهند

وتركيا فى العام  1973وأعقبت اتفاا أخر مع ال رفة التجارية التركية فى عام , 1983و م خ ار شاركت الهند
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بأكثر م  50شركة فى معرق أزمير فى سبتمبر  , 2014/وتحتا تركيا المرتبة  41م حيث تدفقات
اإلستثمار اهجنبى المباشر الى الهند والتى تصا نسبة المشاركة الى  % .04م اجمالى التدفقات المباشرة

 ,وتعتبر اهم المنتجات الهندية المصدرة الى تركيا الزيوت المتوسطة وقطع يار السيارات والمواد الكيميا ية
واهلياف و يرها  ,فى حي صادرات تركيا للهند منتجات بذور الخشخاش والحديد والصلب والل لو والمعاد

الكريمة (.)1

ويرى الباحث أ

هذا الصعود لشركاء تجاريي جدد ولمراتب متقدمة مثا الصي

 2014هو صعود ناجح كو هذ

واي ار والهند خاا العام

الدوا تنتمى للدوا النامية والتى تتميز باإلقتصاديات الصاعدة والمتحولة

 ,وهذا التحوا نحو هذ اهسواا وا كا فى جانب الواردات أكثر منت للصادرات حيث بل ت اجمالى قيمة

الواردات م هذ البلدا الثاثة حوالى  41مليار دوالر وهى تمثا نسبة  % 17م اجمالى الواردات التركية

للعام  2014سوف يعزز فى المستقبا لصالح تركيا فى تحس المي از التجارى للصادرات حيث ترتفع معدالت

السكا لهذ الدوا وكما أنها تصنف خارج المحور اهوربى – اهمريكى مما يساهم فى وجود بدا ا أخرى

لاقتصاد التركى.

 –4التوزيع الجغرافى للوارادت حس التكتالت االقتصادية:

 - 1هيكل قيم التوزيع الجغرافى للواردات التركية للفترة 2001 – 1996
يعتمد نظام الواردات التركي على تحرير الواردات تماشيا مع التزاماتها بشأ إتمام إجراءات االتحاد الجمركي مع

االتحاد اهوروبي ,وعاقتها مع المنظمة اهوروبية للتجارة الحرة ,والتزاماتها بموجب عضويتها في منظمة التجارة
العالمية ( ,)WTOوقد ركزت تركيا بشكا خاص على التزامها بتقليا الرسوم الجمركية كي تتماشى مع التعريفة
الجمركية الموحدة  ,لذل قامت تركيا بألدخاا العديد م التعديات الضرورية على نظام االستيراد لديها ,ومنذ
اهوا م يناير عام  ,1996أصبح االتحاد الجمركي ساري المفعوا مع االتحاد اهوروبي)1(.

وفيما يتعلا بالتوزيع الج رافى للواردات خاا الفترة  2001-1996فقد تميزت بارتفاع وتيرة الواردات التركية ما

بي العام  1996الى العام 1997بحوالى  5مليار دوالر خاا عام واحد فقط  ,ارتفعت م

 43.627مليار

دوالر الى  48.559مليار دوالر ,ثم تراجعت بعدها الى  45.921مليار دوالر والى  40.71عام  1998وعام

 1999عل ى التوالى.

_______________
موقع اإلستثمار التركى 1)- http://www.invest.gov.tr/ar-,

],SA/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx .[5/1/2016
]2(-http://www.indembassy.org.tr/cgi.php?id=Relation.[2/1/2016
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وهذا ما يشير الى وقوع اإلقتصاد التركى فى أزمة أقتصادية حيث انخفق حجم الواردات فى عام 1999عما
قبا عام  1996ثم ارتفعت بعد ذل

بشكا ير مسبوا الى  54.503عام  2000ثم الى بزيادة حوالى تسعة

مليار دوالر خاا أربع سنوات  ,تراجعت بعدها الى  41.399مليار دوالر عام . 2001

جدول ( ) 3-11هيكل الواردات التركية للتكتالت اإلقتصادية من الفترة  2001- 1996فى تركيا
1996

1997

1998

1999

2000

2001

السنوات
اجمالى الواردات

43.627

48.559

45.921

40.671

54.503

41.399

 - 1اإلتحاد اهوربى

24.321

26.119

25.282

22.53

28.527

19.823

297

361

418

508

496

303

- 3بلدا أخرى

19.009

22.08

20.221

17.633

25.48

21.273

دوا أوروبية أخرى

3.974

4.513

4.414

4.172

6.149

5.738

البلدا اهفريقية

1.994

2.197

1.758

1.687

2.714

2.819

دوا شماا أفريقيا

1.618

1.813

1.493

1.404

2.257

2.115

376

385

265

283

457

704

بلدا أمريكا

4.634

5.453

5.016

3.799

4.799

3.841

البلدا امريكا الشمالية

3.86

4.641

4.23

3.257

4.167

3.39

أمريكا الوسطى وCaraips

240

108

117

91

80

41

دوا أمريكا الجنوبية

534

704

669

452

551

410

البلدا اآلسيوية

7.951

8.791

8.286

7.197

10.306

7.901

الشرا اهوسط واهدنى

3.315

2.774

2.084

2.124

3.373

3.016

البلدا اآلسيوية اهخرى

4.636

6.017

6.202

5.073

6.933

4.884

428

547

439

157

305

232

 - 2المناطا الحرة TURKEY S

البلدا اهفريقية اهخرى

أستراليا ونيوزيلندا
مجموعات مختارة م البلدا
البلدا OECD

31.116

34.838

33.496

28.356

35.682

26.011

دوا اإلفتا

1.112

1.287

1.169

926

1.155

1.481

3.897

4.495

4.358

4.308

6.746

5.553

منظمة التعاو االقتصادي

1.197

1.107

948

1.123

1.543

1.238

منظمة الم تمر اإلسامي

5.587

5.233

4.238

4.078

6.321

5.54

منظمة التعاو اإلقتصادى للبحر
االسود

المصدر  :م تجميع الباحث باإلعتماد على بيانات م مركز اإلحصاء التركى ,القيمة بالمليار دوالر .

ويرجع السبب فى انخفاق الواردات الى اهزمة اإلقتصادية الصعبة التى تعرضت اليها الباد عام , 2001
وكا حجم اإلنخفاق كبي ار م واردات اهتحاد اهوربى حيث تراجع حجم الواردات م  24.321مليار دوالر

لتصا الى  19.823مليار دوالر  ,وياحظ أ الواردات م االتحاد االوربى كانت تمر بمعدالت صعود
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وهبوط وكذل أيضا مجموعة دوا اهوسياد التى مثلت قيمة الواردات الى تركيا فى عام  1996الى 31.116
مليار دوالر انخفضت الى  26.011مليارعام  , 2001وكذل الحاا بالنسبة الى رابطة الدوا المستقلة التى

انخفص حجم وارداتها الى مليار دوالر خاا الفترة السابقة  ,وهذا الم شر ناتج ع ضعف اإلقتصاد التركى فى
تلبية الحاجات اهسياسية والمطلوبة للسوا التركى نتيجة اهزمة  ,وليس بسبب تحس المي از التجارى .أما ع

البلدا اآلسيوية وبلدا الشرا اهوسط والجمهوريات التركية و يرها فقد بقيت عند مستواها فى حجم الواردات
الى تركيا وكا تأثرها بشكا طفيف الى جانب بعق البلدا التى ارتفعت حجم وارداتها الى تركيا بشكا بسيط

مثا البلدا اهفريقية التى ارتفعت م حوالى  2مليار دوالر الى  2.8مليار دوالر وكذل منظمة التعاو البحر

اهسود  .ويمك

القوا بشكا مختصر أ

للظروف واهزمات اإلقتصادية بالر م م

حجم الواردات خاا هذ الفترة سار بشكا هبوط وصعود تبعا

يادتها بشكا ملحوظ فى بداية الفترة نظ ار لسياسة رفع الحواجز

الجمركية .ومع ذل مثا التراجع واإلنخفاق لمستويات م جهة االتحاد اهوربى والدوا المتقدمة وارتفاعها الى
حد ما فى بعق البلدا اإلفريقية وذل نظ ار لتأثر تركيا بأزمتها اإلقتصادية .2001

ويمك تلخيص أهم الفروقات للواردات بي العام  – 1996والعام  2001فى البنود التالية -:
 .1تأثر الواردات التركية باإلنخفاق بحوالى  5مليار دوالر مع اإلتحاد اهوربى.
 .2تحس فى واردات بلدا اهفريقية بحوالى  2مليار دوالر .

 .3تحس فى واردات بلدا دوا شماا أفريقيا بحوالى نصف مليار .
 .4تراجع الواردات التركية م بلدا أمريكا بحوالى مليار دوالر وثباتها مع بلدا أمريكا الشمالية .
 .5تراجع كبير فى واردات بلدا

 OECDبحوالى  5مليار دوالر .

 .6تحس فى حجم واردات منظمة التعاو اإلقتصادى للبحر اهسود بحوالى  2مليار دوالر .
 .7بقاء حالة التجارة الخارجية للورادت على حالها مع بلدا منظمة التعاو اإلسامى .

ويرى الباحث أ الفترة السابقة لم تك تمثا حالة كبيرة م الصعود اإلقتصادى على مستوى الواردات ,التى
ارتفعت الى قرابة عشرة مليار دوالر حتى العام  2000ثم تراجعت بشكا حاد فى العام  2001الى  41مليار

دوالر فقط  ,ويمك ا ناحظ تأثير اهزمة اإلقتصادية التى تعرضت لها الباد م اإلنكماش فى حجم الواردات
بي العام  2000والعام  2001والتى تبدو واضحة وبشكا جلى فى واردات اإلتحاد اهوربى التى تراجعت خاا

عام واحد م  24.3مليار دوالر عام  2000الى  19.8مليار فى عام  , 2001وكذل الحاا انخفضت واردات
دوا  OECDم  35.6مليار دوالر فى عام  2000الى  26مليار دوالر فى عام  , 2001باإلضافة الى كثير
م

المجموعات اإلقتصادية حيث تقدر قيمة اإلنخفاق بي العام  2000والعام  2001بحوالى  14مليار دوالر

 .هذا فى مجما العاقات ولك بوجت خاص يمك أ ندر بشئ ال لبس فيت وال موق ت ير العاقات
التجارية بشكا ملموس مع بعق التكتات مثا اهوسياد ومنظمة البحر اهسود وشماا أفريقيا  ,وأ اهرقام
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السابقة تشير الى زيادة فعلية ب ق النظر ع مكا هذا الت ير  ,فالمي از التجارى لم يك فى صالح تركيا ,
با على العكس كا يذهب باتجا الم شرات السلبية التى لم تحقا لألقتصاد التركى نموا ملحوظا.

 -2الهيكل النسبى للتوزيع الجغرافى للواردات للمجموعات االقتصاديةفى تركيا للفترة 2014 – 2005
هذا التوزيع تم تقسيمت الى أربعة تقسيمات حسب تقسيمات مركز االحصاء التركى للبيانات والتى تشير الى
نسب المشاركة فى الواردات التركية م هذ المجموعات وقد مثا التوزيع اهوا دوا االتحاد اهوربى اا , 28
جدول ) (3-12يوضح نس مشاركة مجموعات من البلدان لسنوات مختارة من 2005-2014
مجموعات البلدان

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

اإلجمالي الكلي

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

EU- 1

36.7

36.7

37.1

38

39

40.2

36.9

40.3

42.6

45.2

 - 2بلدا أخرى

62.8

62.8

62.5

61.6

60.5

59.1

62.4

59

56.7

54.1

وغيرها بلدان األوروبية

15

16.4

15.7

14.8

16.2

18.3

21.8

20.1

18.4

17.4

بلدا شماا أفريقيا

1.4

1.4

1.4

1.4

1.7

1.6

1.8

1.3

1.2

1.4

بلدا أفريقية أخرى

1

1

1.1

1.4

0.9

1.2

1

1.7

1.6

1.4

دوا شماا أمريكا

5.7

5.5

6.4

7.2

7.1

6.8

6.6

5.3

5

5

أمريكا الوسطى

0.5

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

دوا جنوب أمريكا

1.6

1.5

1.7

1.9

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

1.5

الشرا اهوسط واهدنى

8.5

8.8

9.1

8.5

7

5.1

6.5

6

6.2

5.2

غيرها من البلدان اآلسيوية

23.2

21.7

21

22.1

21.7

20.4

18.6

19.8

18.4

17.6

0.3

0.5

0.4

0.3

0.3

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

نيوزالندا واستراليا
3مجموعات بلدان المختارة

OECD

48.1

49.4

48.1

50.4

50.7

51.8

49

51.9

53.5

57.6

دوا االفتا

2.4

4.2

2.2

2.4

2.2

2

3.1

3.4

3.2

3.8

منظمة البحر اهسود

16.9

16.4

17.5

16.1

17.8

19.6

22.3

20.4

19.3

17.5

منظمة التعاون االقتصادت

5.6

5.9

6.9

7.2

6.3

4.3

6

5.8

5.8

4.3

رابطة الدوا المستقلة*

13.7

13.5

14.9

13.8

15.6

17.6

20.3

18.1

16.5

14.5

منظمة التعاون االسالمى

12

12.7

13.4

13

12

9.5

10.9

10.2

9.8

8.3

المصدر  :م تجميع الباحث باإلعتماد على بيانات مركز اإلحصاء التركى

حيث بل اجمالى نسبة الواردات للعام  2014نسبة  % 36.7م اجمالى الواردات التركية وهى بالمناسبة نسبة

متراجعة ع العام  2005الذى ارتفعت فيت نسبة الواردات التركية الى  , % 45.2وهذا االنخفاق فى
الواردات التركية م الحصة االجمالية جاء نتيجة توجت واتجا تركيا الى أسواا أخرى ير اسواا االتحاد

اهوربى الى مناطا أخرى سوف تتضح معنا الحقا عند الحديث ع مشاركة المجموعات االقتصادية فى نسبة
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الواردات التركية  ,اما القسم الثانى فهى المناطا الحرة فى تركيا وهذ تمثا نسبة هامشية لظروف هذ المناطا
ولك هى هنا وفا طبيعة التصنيف فى االقتصاد التركى .

وباإلطاع على البيانات المتوفرة أعا م مركز االحصاء التركى وبعد اجراء متوسطات للفترة م عام
 2005وحتى العام  2014م قبا الباحث  ,وبعد قراءة عميقة وتحليا للبيانات بشكا أولى فقد أ شارت

البيانات الى وجود ت ير وتحوا فى حجم التبادا لهذ المجموعات ايإلقتصادية,حيث كا واضحا حجم الت يير
واالرتفاع فى حجم الواردات الى تركيا  ,حيث كا النصيب اهكبرم حجم الواردات م دوا  OCEDوالتى

بل ت نسبتها فى عام  2005ما نسبتت % 57.6ووصلت الى % 50.7عام  2010ثم تراجعت عام 2014

الى نسبة % 48.1م اجمالى الواردات.

تراجعت الواردات التركية مع االتحاد اهوربى ر م النسبة العالية م المشاركة فى التبادا التجارى مع تركيا

حيث بل ت نسبة مشاركة الواردات عام  2005ما نسبتت % 45.2ثم تراجعت الى % 39عام  2010ثم الى
 % 36.7عام  , 2014وهذ الزيادة كانت م نصيب منظمة التعاو االسامى التى كانت نسبة الواردات

عام  2005شكا  % 8.3ارتفعت الى  % 12عام  2010التى حافظت فيها على هذ النسبة حتى العام

 , 2014فيما كا هنا

ارتفاع أيضا فى نسبة الواردات الى جدوا متوسط دوا أخرى آسيوية بل ت ما

نسبتت  % 17.6عام  2005وارتفعت الى  %21.7عام  2010حتى وصلت الى نسبة % 23.2عام

 , 2014وراوحت باقى التكتات االقتصادية مكانها خاا الفترة م  2014- 2005مثا منظمة التعاو
االقتصادى  ,دوا جنوب أمريكا .

ويمك تلخيص أهم الفروقات بي نسبة التجارة للتكتات والمجموعات اإلقتصادية بينى عامى  2005والعام
 2014حسب النقاط التالية -:

 .1تراجع نسبة الواردات التركية م اإلتحاد اهوربى خاا هذا العقد بحوالى . % 9
 .2زيادة الواردات م منظمة التعاو اإلسامى بحوالى . % 4
 .3تراجع واردات بلدا  OECDبحوالى .% 9

 .4تحس فى واردات دوا الشرا االوسط واهدنى بحوالى . % 3
 .5تحس فى واردات بلدا آسيوية بحوالى . % 6

* رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة
1991ومقرها في مينس

)(CISمنظمة دولية أورو-آسياوية مكونة م

 12جمهورية سوفياتية سابقة تأسست عام

روسيا البيضاء .تكونها كا م روسيا وبياروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجا وتركمانستا وأوزبكستا

وكازخستا وطاجكستا وقير يزيا  .والرابطة ليست مجرد تنظيم رمزي بحت ,وانما منظمة تتحد بتعاو متميز وتشما مجاالت التجارة والتمويا والقواني ,
واهم  .كما أنها تعزز التعاو في مجاا الديمقراطية ومكافحة التهريب واإلرهاب .وتشار منظمة رابطة الدوا المستقلة ,في قوات حفظ السام التابعة
لألمم المتحدة ,وفى عام  1993اتفا أعضاءها على تشكيا اتحاد اقتصادى لحرية حركة البضا ع والخدمات
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جدول (  ( 3-13الفروقات المالية بين الواردات التركية حس التكتالت اإلقتصادية لسنوات مختارة
البلد

النسبة

2005

النسبة

2014

االتحاد األوربى

45.2

52 781 362

36.7

88 783 651

دول شمال افريقيا

1.4

1 584 201

1.4

36 367 325

دول شمال أمريكيا

5.0

1 632 270

5.7

13 834 992

أمريكا الوسطى

0.2

5 822 698

0.5

1 123 835

جنو دول أمريكا

1.5

287 280

1.6

3 934 733

دول الشر االوسط واألدنى

5.2

1 747 404

8.5

20 480 465

بلدان ثسيوية

17.6

6 066 417

23.2

56 162 293

استراليا ونيوزلندا

0.3

20 581 162

0.3

637 678

OCED

57.6

67 237 823

48.1

116 518 208

دول االفتا

3.8

4 439 552

2.4

5 716 743

منظمة تعاون االقتصادى للبحر االسود

17.5

20 403 091

16.9

40 926 921

منظمة التعاون االقتصادى

4.3

5 044 327

5.6

13 443 503

رابطة الدول المستقلة

14.5

16 885 910

13.7

33 085 484

الجمهوريات التركية

1.0

1 203 548

1.2

2 997 231

منظمة التعاون السالمى

8.3

9 741 049

12.0

29 107 197

دول أخرى

4.2

4 889 561

5.6

13 653 413

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى مركز اإلحصاء التركى للفترة 2014-2005

والجدوا أعا أيضا فيت مزيد م البيانات المضافة الى النسب ,خاصة وأنت يتعرق للقيم بالمليار دوالر لحجم
مشاركة المجموعات اإلقتصادية للفروقات بي أعوام .2015 - 2005

ويرى الباحث أ زيادة ما نسبتت  % 12م اجمالى الواردات م دوا منظمة التعاو اإلسامى  ,وبلدا آسيوية
باإلضافة الى دوا الشرا اهوسط واهدنى خاا العقد الخير  ,وانخفاضها بنسبة  % 18م اإلتحاد اهوربى

ودوا * OCEDلم شر على أ التحوا هو استراتيجى فى السياسات التجارية والى اإلنفتاح اإلقتصادى على
العالم ٍاالسامى وبلدا شرا آسيا  ,والذى ربما يأتى فى سياا الض ط على الدوا المتقدمة إلعادة النظر فى
قبوا تركيا دولة فى اإلتحاد اهوربى لألستفادة م النمو اإلقتصادى السريع الذى يحدث فى تركيا  ,وكونها أى
الدوا المتقدمة قد قبلت تركيا فى حلف عسكرى وسياسى الى حد كبير مثلت فيت تركيا راس حربت أمام روسيا

اإلتحادية ( اإلتحاد السوفيتى ) سابقا  ,وخاصة مع تعاظم اهزمات السياسة فى البلقا والقرم وفيما تتعرق لها

المنطقة م موجت ما يسمى اإلرهاب .

*منظمة التعاو االقتصادي و التنمية االقتصادية (OECD) -تأسست منظمة التعاو االقتصادي والتنمية

عام  1961خلفا

لمنظمة التعاو االقتصادي اهوروبي  (OEEC).ويشكا أعضاء هذ المنظمة في مجموعهم ما يزيد ع

الناتج

العالمي ,وينطوي تحت لوا ها في الوقت الراه

34دولة عضوا.

149

 %70م

المبحث الثالث  :اتجاهات وتصنيف الهيكل السعلى للتجارة الخارجية التركية :
تمهيد

اعتبرت الفترة ما بعد عام  1980فترة الت ير الهيكلى السلعى الفعلى للمنتجات التركية وذل

م خاا

التركيز على استبداا المنتجات المصنعة مكا المنتجات الزراعية فى هيكا الصادرات  .وبالتالى تعتبر هى

البداية الحقيقية للتحوا نحو اقتصاد السوا  ,وا المحاوالت السابقة والتى بدأت مع بداية السبعينيات كانت
فاشلة بسبب الظروف

ير المواتية وتعرق االقتصاد التركى لهزات عنيفة  .والجدير بالذكر ا

اجمالى

الصادرات الزراعية قد انخفضت م  % 57عام  1980الى  % 16فى عام  ,1995ولك على الر م م هذا
االنخفاق فقد تضاعفت قيمة المنتجات الزراعية  .وفيما يلى سوف يتم التركز على طبيعة الت يير فى الهيكا
السلعى للتجارة الخارجية للصادرات والواردات ثم التعرف على بعق العاقات للهيكا السلعى لبعق بلدا

ومجموعات اقتصادية مختارة خاا فترة حزب العدالة والتنمية والتى يمك أ نشير لها بالفترة م 2002

وحتى . 2014

أوال  :الهيكل السلعى لصادرات تركيا من التجارة الخارجية للفترة : 2014- 2002

 المنتجات التركية تصدر فا ق منتوجاتها للعالم الخارجى حيث تطورت هذ المنتجات بشكا انتقلت فيتالصادرات التركية م العام  2001وحتى العام  2014نقلة نوعية وكبيرة  .وشهدت تركيا زيادة فى حجم
التجارة الخارجية كما تميزت بشهرة وكفاءة فى المنتج التركى حتى صارت الماركة التركية ذات مكانة فى

االسواا العالمية .

ويفسر ذل الفرا الكبير فى حجم الصادرات فى عام  2001الذى بل قيمة ( ) 31.33مليار دوالر  ,و

صا الى ( )157.71مليار دوالر فى العام  2014اى بزيادة أكثر م خمسة أضعاف الصادرات فى العام

. 2001ا جهة تميزالمنتجات العشري اهولى بميزة نسبية مثا منتج السيارات الحا ز على المرتبة اهولى
بقيمة وصلت الى ( ) 18ملياردوالر اى بزيادة تسعة أضعاف االنتاج عما كا فى العام  2001وهذا م شر
على اإلهتمام نظ ار للصعود الكبير لهذ الصناعة التى تمثا أكثر م  % 11م حجم الصادرات اهجمالى

,فقطاع السيارات فى تركيا للعام  2014كا اهبرز م بي الصادرات التركية  ,فقد احتلت المرتبة السادسة
على مستوى أوربا والمرتبة الخامسة عشر على مستوى العالم فى هذ الصناعة *(.)1

 وتعما تركيا حاليا على تطوير صناعة السيارات حيث م المتوقع أ ينمو بقوة خاا السنوات القادمة ,كونها ضم أكبر المصدري والمنتجي للسيارات فى العالم .
____________

-

1(https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey.[8/1/2016]<-

*موقع ويكيبديا مرجع سبا ذكر
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-

يجدر اإلشارة الى أ الصي تحتا المركز اهوا أما المراكز التالية فكانت لبلدا الواليات المتحدة وكوريا

والمانيا والب ارزيا  ,وم المتوقع أ يصا انتاج السيارات فى تركيا الى انتاج  40سيارة لكا ألف شخص
وهى بذل

تتفوا على المانيا التى تنتج  35سيارة لكا ألف شخص ()1

 -و كذل منتج صناعة اهالت التى يأتى فى المرتبة الثان ة فى اههمية  ,وقد ارتفعت هذ الصناعة باكثر

م سبعة أضعافها بالعام  2014مقارنة ع قيمتها للعام  , 2001فقد وصا حجم التجارة منها بقيمة 1.7

مليار دوالر ,ونمت وارتفعت الى حوالى  13.5مليار دوالر  .وتطورت هذ الصناعة و انتقلت بوتيرة متزايدة
والتى يفسر م

خالها تنشيط السياسة التجارية المتبعة  ,أما ع

منتج المابس واالكسسورات فقد

تحسنت أيضا بشكا كبير وملفت للنظر خاا الثاثة عشر عاما الماضية حيث بل ت نسبة هذ الصناعة

فى العام  2001حوالى  % 11م اجمالى الصادرات التركية ثم تضاعفت لتصا الى  % 15.7فى العام

 2014بقيمة  10.03مليار دوالر م اجمالى الصادرات التركية وهى بذل تكو قد تضاعفت حوالى ثاثة
أضعاف القيمة ع العام . 2001أما الصناعة التى حازت على المرتبة الرابعة فهى المعدات الكهربا ية
واإللكترونية التى بل ت ) ) 2.2مليار دوالر فى عام  2001تطورت بأكثر م أربعة اضعافها م االنتاج

ووصلت الى  9.6مليار دوالر م اجمالى الصادرات الكلية التى بل ت فى عام  2014قيمة  157مليار

أما المنتج الخامس والمهم هو الحديد والفوالذ الذى تطور بمستوى يقترب م صناعة االدوات الكهربا ية

واإللكترونية وهذ المنتجات كما ياحظ هى مختلطة بي المنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية فنجد أ
الفواكة الصالحة لألكا والمكسرات نمت بحوالى ثاثة مليارات دوالر خاا الفترة السابقة ,مما يدا على أ

المنتجات الزراعية المصدرة أيضا هى م السلع ذات اههمية فى االتفاقيات التجارية لما تتمتع بت تركيا م

ميزة نسبية فى المنتجات الزراعية  ,كما أ الخضروات والفواكة والجوز والقط م أهم السلع الزراعية التى
هى ضم المنتجات العشري للهيكا السلعى للصادرات التركية والتى تضاعفت أكثر م مرة ونصف ع

العام . 2001فالفواكت على سبيا المثاا ارتفع حجم تصديرها م  1.2مليار دوالر فى عام  2001الى 4.3
مليار دوالر عام  , 2014والخضروات والجوز و يرها م المنتجات الزراعية ارتفعت م  528مليو دوالر

عام  2001وصلت الى  2مليار دوالر فى عام  , 2014وياحظ أيضا باإلضافة الى الزيادة فى صادرات
المنتجات الزراعية هنا منتجات اهثاث التى تضاعفت خاا نفس الفترة م  245مليو وصلت الى قرابة

ثاثة مليار دوالر

_________
-

]1(https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/pdf/turkey-in-2041-eng.pdf.[12/11/2015
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جدول( ( 3-14المنتجات المصدرة الى دول العالم الخارجى من الفترا  2014- 2002لسنوات مختارة
2001

2006

2008

2014

م

المنتج
جميع المنتجات

31,333,944

85,534,676

132,002,385

157,714,946

1

السيارات والسك الحديدية والترام

2,335,381

11,886,092

18,326,815

18,065,263

2

اآلالت

1,744,972

6,516,726

10,258,097

13,599,014

3

مواد المابس واالكسسوارات ,متماسكة

3,641,200

6,938,275

7,827,998

10,034,391

4

المعدات الكهربا ية واإللكترونية

2,259,929

6,327,750

7,970,472

9,698,275

5

حديد وفوالذ

2,069,932

6,273,353

14,946,356

9,260,602

6

الل ل واهحجار الكريمة والمعاد

472,780

1,824,130

5,383,129

7,716,615

7

المواد م حديد أو صلب

975,727

3,336,371

5,742,371

6,363,861

8

مواد المابس واالكسسوارات

2,639,429

4,710,984

5,326,794

6,235,161

10

الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

444,700

3,567,425

7,531,460

6,126,953

610,143

2,214,266

3,563,194

6,099,728

1,201,056

2,388,333

2,855,221

4,330,880

1,101,804

1,891,038

2,971,872

1,807,989

2,598,671
2,552,386

11

لدا

12

الفواكت الصالحة لألكا ,والمكسرات,

13

اهثاث ,واإلضاءة,

245,707

14

مطاط ومصنوعاتت

458,890

1,192,419

536,920

1,154,984

2,279,633

16

اهلمنيوم ومصنوعاتت

321,041

1,233,803

1,776,620

2,549,172

17

السجاد وأ طية اهرضيات

263,254

743,093

1,158,464

2,348,407

1,055,227

1,920,431

2,097,738

2,230,093

528,010

1,119,942

1,440,947

2,091,313

842,540

1,338,306

1,633,664

1,875,419

15

18
19
20

ومصنوعاتها

الملح والكبريت والحجر والجص والكلس
واإلسمنت

المواد اهخرى كال زا والنسيج,

ومجموعات المابس البالية .

الخضروات والفواكت والجوز و يرها م
المستحضرات ال ذا ية
قط

المصدر  :م تجميع الباحث باالعتماد على بينات مركز التجارة الدولية .ITC

 .ويرى الباحث أن الزيادة فى حجم الصادرات التركية تميا بنسبة كبيرة الى المنتجات ير الزراعية بالر م م
ارتفاع حجم الصادرات م المنتجات الزراعية  ,اال أنها لم تحتا نسب متقدمة وكبيرة  ,باعتبار بلدا زراعيا

وقادر على أ تكو الزيادة فى نسب الصادرات التركية نوعية ومتقدمة م ناحية التكنولوجيا  ,فقد ارت هذا البلد

فى أ يكو سلة ذا ية لدوا المنطقة حاضرة وقوية لتوفر المنال وعواما أخرى مثا العمالة الرخيصة  ,وهذا
بدور يعكس ضرورة أ يكو هنا دراسات حوا موضوع كفاية تركيا م المنتجات الزراعية محليا .
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 ويمك تصنيف أهم السلع المصدرة ونسبة حجمها م الصادرات الكلية للعام 2014كما هو موضح بالجدواالتالى حيث بل ت اجمالى الصادرات العشرة اهولى حوالى  % 60م اجمالى الصادرات  ,وهذا الم شر يدا

داللة واضحة على أ التصدير يسير وفا خطط واستراتيجيات فى المنتجات التى تر ب التميز فيها تركيا,
يذكر أ أنتاج وتصدير الحديد والصلب قد احتلت تركيا فيت المرتبة الثامنة بالعام 2013

فى قا مة الدوا

النتاج الصلب فى العالم حيث كا معدا انتاج الصلب  29مليو ط وبل انتاج الصلب الخام فى تركيا رقما

قياسيا فى العام  2011حيث وصا الى  34.1مليو ط (.)1

جدول( ) 3-15أهم السلع المصدرة خالل العام 2014
القيمة

نسبة الصادرات

السلعة

18

11.5

ال ايات واآلالت واهجهزة الميكانيكية وأج از ها

14

8.6

السلع ومصنوعاتت التريكو والكروشيت

10

6.4

اآلالت والمعدات الكهربا ية ,أج از ها

10

6.1

حديد وفوالذ

9

5.9

اهحجار الكريمة والمعاد الثمينة والل ل ومصنوعاتت

8

4.9

مواد الحديد والصلب

6

4

السلع ومصنوعاتت ير التريكو

6

4

الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها

6

3.9

الباستي ومصنوعاتت

6

3.9

السيارات اهخرى م السك الحديدية أو الترام
خطوط السك الحديدية ,أج از ها

المصدر  :موقع اإلستثمار التركى )2(. http://www.invest.gov,

___________
-

1(https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Turkey.[28/10/2015

]2(http://www.invest.gov.tr/en-S/investmentguide/investorsguide/Pages/InternationalTrade.aspx .[18/11/2015
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ثانيا  :الهيكل السلعى للواردات التركية :
يتشكا الهيكا السلعى للواردات التركية م الكثير م المنتجات المتنوعة التى تلبى حاجة السوا المحلى والتى
ير ب المواط التركى بتمل هذ السلع م ناحية استهاكية أو ما يدخا ضم السلع الراسمالية والوسيطة التى

تدخا ضم صناعات أخرى  ,وهى با ش تمثا احتياج أساسي للسوا التركى والمستهل لما تتميز بت تل

المنتجات بميزة نسبية فى بلد المنشأ  .ولما تتماشى بت مع اهوضاع اإلقتصادية والدخوا للمجتمع التركى ,
وبالتالى نجد االرتفاع فى حجم الواردات سنة بعد أخرى بشكا عام  ,وفى العرق التالى سوف نقف على

مقارنة بي مجموعة المنتجات التى كانت تستوردها تركيا فى العام  2002والعام  ( 2014لسنوات مختارة )
وحجم الزيادة ونسبتها وأنواعها م اجمالى الواردات خاصة فى المنتجات اهولى ,وذل

مركز التجارة الدولية والبن الدولى .

استنادا الى بيانات

 - 1الهيكل السلعى لواردا ت تركيا من التجارة الخارجية لسنوات مختارة من الفترة 20 14 - 2002
م خاا تحليا البيانات التالية التى تم تجميعها م مركز التجارة الدولى حوا تطور اتجا الهيكا

السلعى للوارادت التركية فاننا يمك ا نرى القفزة فى قيمة اجمالى الواردات التركية ,حيث انتقلت قيمة الواردات

م  69مليار دوالر عام  2003الى  242مليار دوالرعام  2014وهى تشير الى تضاعف الواردات التركية
هكثر م ثاثة أضعاف  .وهذ الزيادة فى الواردات للعديد م السلع والمنتجات التى تنوعت بي
واالالت والمواد الكهربا ية وبعق المعاد

التى تدخا فى الكثير م

الوقود

الصناعات مثا النحاس وااللمونيوم

والمطاط باإلضافة الى المنتجات الكيميا ية والحبوب والزيوت والدبا ة  ,فالوقود المعدنى مثا والزيوت تأتى فى
المرتبة اهولى فى االستيراد التركى م السلع  ,والواضح م نسبة الزيادة واإلرتفاع م حوالى ثاثة مليارات

دوالر الى  19مليار دوالر م شر على أهمية وحاجة المجتمع التركى والمستهل

التركى للوقود والزيوت

ومنتجات التقطيرالتى تدخا فى كثير م الصناعات حيث ارتفعت خاا عام واحد حوالى  37مليار دوالر ما

بي عام  2003الى العام  2008ثم انخفضت بعد ذل فى العام  2014الى ما يزيد ع  % 50م اجمالى
المستوردات التركية خاا العام  . 2014أما فيما يتعلا بالسلعة الثانية التى تأتى فى اههمية فهى اآلالت

بجميع أنواعها والتى ارتفعت منذ العام  2003م قيمة  10مليار دوالر الى  22مليار دوالر فى العام 2008

اوالتى ارتفعت مرة أخرى فى العام  2014الى  10مليار دوالر بما نسبتت  % 8م اجمالى الواردات التركية .
وكذل فا المعدات الكهربا ية وااللكترونية والحديد والفوالذ قد ارتفعت أيضا الى حوالى ثاثة أضعاف مما يشير
الى انتقاا وزيادة كبيرة فى الواردات التركية وسوف ياتى الحقا الحديث ع أهمية هذ السلع م خاا تصنيفها

بي السلع الوسيطة واالستهاكية والراسمالية .
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جدول ( ) 3-16انواع السلع المستوردة للهيكل السلعى من الفترة  2014- 2002لسنوات مختارة فى تركيا
م

انواع الهيكل السلعى

1

اجمالى الواردات

69,339,692

2

الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير ,الخ

11,575,069

48,281,193

3

اآلالت

10,293,923

22,539,310

28,103,793

4

المعدات الكهربا ية واإللكترونية

5,519,864

13,892,240

17,950,245

5

حديد وفوالذ

4,747,844

23,157,920

17,606,032

6

السيارات اهخرى م السك الحديدية والترام

5,383,395

12,789,594

15,735,932

3,235,625

9,385,515

14,150,702

5,653,782

8,120,821
5,832,864

201,960,779

242,223,959
54,906,087

7

لدا

8

الل ل واهحجار الكريمة والمعاد و يرها

2,767,087

9

المواد الكيميا ية العضوية

2,332,491

4,421,328

10

اهجهزة الطبية والتقنية

1,361,455

3,444,912

4,878,468

11

منتجات صيدالنية

2,019,378

4,360,546

4,428,133

12

النحاس ومصنوعاتت

571,385

3,275,972

3,570,523

13

اهلمنيوم ومصنوعاتت

715,174

2,543,704

3,499,977

14

الورا المقوى

1,163,890

2,605,213

3,170,705

15

الطا رات ,وأج از ها

153,310

1,582,609

3,022,173

16

قط

1,641,454

2,331,906

3,022,047

17

مطاط ومصنوعاتت

764,268

2,219,494

2,856,417

18

المواد م حديد أو صلب

827,360

2,227,428

2,617,496

19

خيوط م صنع اإلنسا

860,895

1,494,492

2,361,464

20

حبوب

696,674

2,137,329

2,338,407

21

المنتجات الكيماوية المتنوعة

743,088

1,732,774

2,276,115

22

البذور ,والفواكت  ,والحبوب

479,436

1,464,812

2,261,845

23

ألياف صنع اإلنسا

951,502

1,695,924

2,163,730

495,252

1,657,560

2,133,548

24

ومصنوعاتها

2003

2008

2014

الحيوا والدهو النباتية والزيوت ومنتجات
االنقسام ,الخ

المصدر  :م تجميع الباحث باالعتماد على بينات مركز التجارة الدولية ITC

وفيما يلى جدوا يوضح مشاركة نسب المنتجات المستودة م اجمالى المستوردات اإلجمالية حيث ياحظ ارتفاع

وانخفاق فى نسب هذ المنتجات  ,حيث نجد منتجات انخفق نسبة مشاركتها م اجمالى المستوردات ر م

زيادة حجمها مثا االالت  ,والمعدالت الكهربا ية والقط والورا المقوى والمنتجات الصيدالنية  ,والمواد العضوية
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جدول ( ) 3-17نس مساهمة لسلع مستودة لسنوات مختارة من الفترة  2014- 2002فى تركيا
جميع المنتجات

واردات

واردات

واردات

واردات

واردات

2003

2006

2008

2009

2014

اجمالى الواردات

100%

100%

100%

100%

100%

الوقود المعدني والزيوت

17%

21%

24%

21%

23%

اآلالت

15%

14%

11%

12%

12%

المعدات الكهربا ية واإللكترونية

8%

8%

7%

9%

7%

حديد وفوالذ

7%

8%

11%

8%

7%

السيارات اهخرى م السك الحديدية

8%

8%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

6%

4%

3%

3%

1%

3%

المواد الكيميا ية العضوية

3%

3%

2%

2%

2%

اهجهزة الطبية و يرها

2%

2%

2%

2%

2%

منتجات صيدالنية

3%

2%

2%

3%

2%

النحاس ومصنوعاتت

1%

2%

2%

1%

1%

اهلمنيوم ومصنوعاتت

1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

الطا رات وأج از ها

0%

1%

1%

1%

1%

قط

2%

1%

1%

1%

1%

لدا

ومصنوعاتها

الل ل واهحجار الكريمة والمعاد
و يرها

ورا مقوى ,مصنوعات م عجينة
الورا والكرتو

المصدر  :م تجميع الباحث باالعتماد على بينات مركز التجارة الدولية .ITC

وياحظ كذل م الجدوا أعا زيادة و اهتمام فى استيراد الوقود المعدنى والتى وصلت فى العام 2003

الى نسبة  %17حتى وصلت فى العام  2014الى حوالى  % 23م اجمالى الواردات التركية  ,كما ياحظ
انخفاق بعق المنتجات المستوردة ولك بنسب بسيطة مثا االالت التى انخفضت فى العام  2014الى

حوالى  % 3ع العام  2003وكذل المعدات الكهربا ية والسيارات اهخرى انخفضت بنسبة  % 1و % 2
على التوالى  ,وهنا بعق المستورادت ثبتت على حالها ولم تت يرحيث كانت نسبة االستيراد م اجمالى
الواردات التركية بالر م م زيادة القيم النقدية قد بقيت على حالها مثا منتجات الورا واهجهزة الطبية

والحديد والفوالذ وبنفس النسبة م اجمالى المستوردات الكلية .وأيا كانت النسب م اجمالى المستوردات م
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اجم الى الواردات الكلية اال انها تبقى ترتفع بشكا مستمر نظ ار لزيادة الطلب المحلى ور بة المستهلكي
والشركات التركية فى شراء المنتجات التى تلبى ر باتهم وتتميز بالكفاءة وتحقا الربح .
ويعتقد الباحث أ اإلنخفاق فى حجم المستوردات م بعق المنتجات جاء بسبب وجود منتجات بديلة لها
 ,حيث ال زالت تركيا تعما باتجا سياسة احاا الواردات لبعق السلع بالر م م سياسة السوا الحر التى

انتهجتها منذ العام  , 1980فهى الى جانب اطاا يد التجار فى تركيا لدخوا المنتجات ورفع الحواجز
الجمركية ع كثير م البضا ع  ,فا زالت فى راى الباحث تدعم البديا المحلى  ,وهذا سبب تراجع بعق

نسب المنتجات المستوردة ور م هذا التراجع م نسب حصة المشاركة اال أ المبال النقدية فى زيادة .

ثالثا  -:الهيكل السلعى للتجارة الخارجية لبعض بلدان وتكتالت اقتصادية مختارة للفترة :2014- 2002
دور هاما في تفعيا العاقات االقتصادية بي الدوا ,خاصة في ظا عالم تط ى
تلعب التكتات االقتصادية ا
عليت سمة العولمة ,فأصبح على كا دولة تنشد التقدم والرقي في م شراتها االقتصادية االنضمام إلى

تفعا عاقاتها مع الدوا اهخرى.وهذا ما نجد بالفعا فى عاقة تركيا مع
جماعات وتكتات اقتصادية لكي ر
مثا دوا آسيا الوسطى و يرها م المجموعات  ,كمخرج هزماتها .ونظ ار ههمية التعرف على هذ العاقات
كا ال بد م التعرف على بعق هذ العاقات كمثاا توضيحي إلتجاهات الواردات واتجاهات التجارة
التركية فيما يتعلا بالهيكا السلعى لبعق المجموعات والتكتات اإلقتصادية  ,فتحت هذا العنوا سوف
نستعرق هنا بعق الواردات لمجموعة م الكتا اإلقتصادية وحجم مشاركة كا مجموعة منها بالواردات

الكلية فى تركيا  ,ولمعرفة أكثر حوا حقيقة القيم والنسب التى تساهم فى التجارة الخارجية للواردات الكلية ,
مع التركيز على أهم السلع المستوردة حسب تصنيف مركز التجارة الدولية .

 – 1الهيكل السلعى بين تركيا ورابطة الدول المستقلة :

تأسست الرابطة في  8م ديسمبر 1991م ,على أساس إل اء االتحاد السوفيتي ,وتكوي الدوا المستقلة,
وقعت دوا آسيا الوسطى على اتفاا رابطة الكومنولث عام 1993م ,وتتمثا أهداف الرابطة في تطوير
التعاو بي شعوب وحكومات الدوا اهعضاء في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية والتكنولوجية وحماية
البي ة ,وكا م أهم اههداف االقتصادية التي أرستها الرابطة هو تحقيا التنمية االقتصادية واالجتماعية

المتوازنة والشاملة للدوا اهعضاء كافة ضم منطقة اقتصادية مشتركة ,وذل
واالقتصاد الحر ,فضا ع

ضما

حرية انتقاا عناصر اإلنتاج بي

على أساس مبادا السوا

الدوا اهعضاء ,ويتدرج التعاو

االقتصادي بداية م التجارة الحرة ,وصوال إلى تكوي اتحاد اقتصادي بي الدوا

اهعضاء()1

_____________
],http://asiaalwsta.com/CountryInfoDetails_print.asp?Id=45.[9/1/2016موقع آسيا الوسطى (1
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وفيما يتعلا بالتجارة الثنا ية فى جانب الواردات بي تركيا ورابطة الدوا المستقلة فقد ارتفع حجم واردات هذ
الدوا الى تركيا م قرابة خمسة مليار دوالر عام  2002الى حوالى  36مليار دوالر فى عام  2008وهذا

يعتبر نقلة نوعية فى التعامات التجارية  ,حيث هنا

ر بة حقيقية لدى االت ار فى الطلب على هذ

اهسواا ,لك هذ الواردات بدأت فى التراجع الى  20مليار دوالر فى عام  2010ثم استمر التراجع الى

 9.4مليار دوالر فى عام  , 2014حيث أ أبرز المنتجات المستوردة م الحديد والفوالذ الذى شهد أكبر

تراجع فى العام  2010م  6.6مليار دوالر عام  2008الى  3.5مليار دوالر عام  2010ثم تراجع الى

 2.2مليار دوالر عام  , 2014وكذل انتاج القط والمعاد

مثا اهلمونيوم والنحاس والبذور .

جدول ( ) 3-18التجارة الثنائية بين تركيا ورابطة الدول المستقلة
2002

2004

2008

2010

2014

صادرات ()CISإلى تركيا
جميع المنتجات

5,089,155

10,231,476

36,394,899

20,348,505

9,454,417

حديد وفوالذ

1,101,736

3,006,686

6,695,744

3,596,649

2,249,527

النحاس ومصنوعاتت

62,643

349,099

763,467

1,668,038

1,046,502

قط

121,231

201,255

263,262

519,254

585,883

اهلمنيوم ومصنوعاتت

238,132

380,668

1,209,300

1,198,547

320,243

6,948

45,990

99,015

263,208

301,105

152,153

332,278

839,467

481,862

295,873

الخامات والخبث والرماد

2,964

5,730

52,966

101,739

255,263

واردات ( )CISم تركيا

2002

2004

2008

2010

2014

1,674,756

2,939,086

12,775,205

10,762,276

133,257

324,201

1,227,934

922,994

1,859,205

159,635

218,310

816,178

737,119

1,374,302

الفواكت الصالحة لألكا

109,716

162,394

646,838

1,049,163

1,114,156

ومصنوعاتها

109,946

207,966

704,772

691,263

1,000,360

المواد م حديد أو صلب

61,624

174,425

745,431

605,522

966,994

الخضار,الجذور

28,910

36,806

377,680

560,627

747,845

السيارات وسك الحديد

106,774

299,873

2,068,723

740,975

620,961

هثاث ,واإلضاءة,

39,169

89,940

329,483

258,303

498,595

بذور وفواكت
اهسمدة

جميع المنتجات
اهالت
المعدات الكهربا ية
واإللكترونية
لدا

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى مركز التجارة الدولية للفترة 2014- 2002
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14,611,56
1

و أما فى جانب الصادرات التركية الى هذ المجموعة فقد ارتفعت حجم الصادرات التركية م  1.6مليار
دوالر فى عام  2002لتصا الى  12.7مليار دوالر فى عام  2008ثم انخفضت الى عشرة مليار دوالر ,
وبعدها ارتفعت لتصا الى  14.6مليار دوالر فى عام  , 2014وتشما منتجات االالت والمعدات الكهربا ية
واإللكترونية والفواكت الصالحة لألكا التى تصا الى  1.3مليار دوالر واللدا

 – 2الهيكل السلعى للتجارة الخارجية مع أوروبا الوسطى والشرقية (:)CEE

والحديد والصلب والسيارات .

وهذ المجموعة أيضا والتى تمثا مرك از مهما فى التبادا التجارى مع تركيا حيث تطورت كا م الواردات

والصادرات مع هذ المجموعة م الدوا  ,فقد تطورت الصادرات التركية لحوالى خمسة أضعاف حجم
التجارة بي العام  2002والعام  2014حيث بل حجم هذ الواردات فى عام  2002حوالى  2.4مليار دوالر

ارتفعت الى  11.7مليار دوالر فى عام  2014وكانت المنتجات المهمة م بي المنتجات هو السيارات

التى بل ت فى عام  2014حوالى  1.5مليار دوالر تليها اآلهت التى بل ت أيضا  1.2مليار دوالر  ,أما
فيما تعلا بجانب الواردات أيضا حدث فيت تطور كبير حيث تضاعفت أيضا بأكثر م خمسة أضعاف ما

بي العام  2002والعام  2014وكانت أهم المنتجات التى تعاملت معها تركيا م هذ الدوا الحديد والفوالذ
ومعدات الكهربا ية والمنتجات االلكترونية و يرها م السلع والمنتجات .
جدول ( ) 3-19بعض المنتجات من هيكل السلعى للتجارة الخارجية بين تركيا ودول CEE
واردات أوروبا الوسطى والشرقية ( )CEEمن تركيا

جميع المنتجات

2004

2002

2012

2008

2014

11,754,828 10,506,301 13,105,331 4,821,448 2,456,482

السيارات

415,010

799,440

2,405,013

1,320,967

1,553,505

اهالت

159,684

491,528

1,253,506

1,136,471

1,242,431

معدات كهربا ية والكتورنية

218,329

391,148

716,950

711,729

798,654

لدا

103,232

254,841

657,869

602,956

719,992

75,558

184,574

867,475

589,771

573,468

2002

2004

2008

2012

2014

حديد وفوالذ
صادرات أوروبا الوسطى والشرقية ( )CEEإلى تركيا

جميع المنتجات
حديد وفوالذ

18,522,566 17,394,007 15,168,462 6,825,858 3,338,318
2,264,830 807,048

5,257,784

4,100,510

3,448,472

48,379

494,461

944,441

1,693,091

2,523,202

االالت

171,896

320,698

1,275,040

1,801,001

2,046,763

المعدات الكهربا ية واإللكترونية

433,585

803,969

1,451,107

2,118,429

1,878,306

الوقود المعدنى والزيوت

102,513

579,654

1,161,812

1,251,146

1,677,168

سيارات وسك حديد

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات م مركز التجارة الدولية م الفترة .2014- 2002
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فقد تراجع مثا واردات منتجات الحديد والصلب م  5.2مليار دوالر عام  2008الى  3.4مليار دوالر عام
 , 2014لك بالمقابا ارتفعت منتجات السيارات م  48مليو دوالر عام  2002الى  2.5مليار دوالر عام
منتجات الوقود المعدنى واالالت والمعدات الكهربا ية()1

 2014وكذل

 – 3الهيكل السلعى للتجارة الخارجية بين تركيا ودول شمال أميركيا
مثا الهيكا السلعى للواردات الى تل الدوا القيمة اهعلى م الهيكا السلعى للصادرات  ,حيث ارتفعت
جدول ( ) 3-20الهيكل السلعى بين تركيا ودول شمال أمريكا للتجارة الخارجية لسنوات مختارة

انواع المنتجات
مجموعة المنتجات

2002

%

2014

2002

%

%

2014

%

الصادرات

النسبة

الصادرات

النسبة

الوارادات

لبنسبة

الوارادات

النسبة

جميع المنتجات

3577786.19

100

7299151.11

100

3382681.4

100

13835299

100

السلع الرأسمالية

246876.82

6.9

1281919.03

17.56

1046156.59

30.93

4171279

30.2

السلع االستهاكية

2330057.99

65.1

2632752.19

36.07

385443.13

11.39

1905364

13.8

السلع الوسيطة

780027.1

21.8

2645553.36

36.24

930509.21

27.51

3335132

24.1

المواد الخام

183268.29

5.12

523643.22

7.17

901051.94

26.64

4048429

29.3

حيوا

12074.13

0.34

29360.41

0.4

8478.62

0.25

77370.06

0.56

مواد كيميا ية

48433.83

1.35

121746.61

1.67

432773.05

12.79

1529989

11.1

منتجات ذا ية

150224.32

4.2

471051.63

6.45

176252.73

5.21

349658.1

2.53

حذاء

1226.55

0.03

6874.68

0.09

1115.84

0.03

2172.97

0.02

الوقود

132446.72

3.7

115238.32

1.58

219682.92

6.49

1129703

8.17

الجلود الكبيرة والص يرة

42965.95

1.2

33558.56

0.46

32755.18

0.97

17164

0.12

مواد كهربا ية

191271.02

5.35

843544.4

11.56

790321.29

23.36

1851766

13.4

المعاد

486622.54

13.6

1975897.28

27.07

144445.24

4.27

2104085

15.2

المعاد

43627.59

1.22

73241.21

1

33208.12

0.98

36746.28

0.27

متفرقات

52159.68

1.46

381789.75

5.23

343710.27

10.16

1237888

8.95

الباستي أو المطاط

34822.36

0.97

207391.13

2.84

105984.98

3.13

681638.8

4.93

الحجر والزجاج

430463.34

12

840155.2

11.51

31005.25

0.92

190740

1.38

المنسوجات والمابس

1776157.69

49.6

1089340.81

14.92

339646

10.04

1016288

7.35

وسا ا النقا

73331.56

2.05

778452.15

10.66

186880.27

5.52

1962754

14.2

الخضروات

94760.05

2.65

313286.99

4.29

390582.42

11.55

902220.2

6.52

خشب

7198.86

0.2

18221.99

0.25

145839.19

4.31

745115.6

5.39

2002- 2014,المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات م البن الدولى للفترة

-

]http://www.worldbank.org/en/country/turkey.[5/10/2015

________
)1رابط موقع البن الدولى ,مرجع سابا,
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/StartYear/2010/EndYear/2014/TradeFlow/Export/Indicator/X
]PRT-PRDCT-SHR/Partner/WLD/Product/16-24_FoodProd.[13/11/2015
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المنتجات المستودة م  3.3مليار دوالر فى عام  2002الى  13.8مليار دوالر فى عام  , 2014حيث كانت
أهم المنتجات المستودة المعاد ووسا ا النقا التى وصلت الى حوالى  2.1مليار دوالر بنسبة  % 15.2م

اجمالى الواردات و % 14.2على التوالى  .ثم المنتجات الكهربا ية والكيما ية بنسبة  % 13و % 11.1على
التوالى ,اما الهيكا السلعى للصادرات الى تل الدوا فقد تضاعف م  3.5مليار دوالر عام  2002ووصا الى

 7.9مليار دوالر فى عام  , 2014وكانت أهم المنتجات المصدرة منتجات المنسوجات والمابس التى وصلت

الى حوالى  % 50م اجمالى الصادرات الى تل الدوا فى عام  2002تراجعت الى  % 15فى عام ,2014
ثم جاءت بعد ذل فى اههمية المعاد والحجر والزجاج ووسا ا النقا بنسب  % 27و % 11.5و . % 10.5

 – 4الهيكل السلعى لواردات مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين (: )BRIC
وهذ المجموعة تميزت بحجم الواردات لصالحها  ,وهى تشير الى انطاقة جديد م خاا اعتبارها أسواا بديلة

 ,وهذا واضح م خاا اإلرتفاع فى اجمالى قيمة المنتجات المستوردة التى كانت تقف عند حوالى  9مليار

دوالر فى العام  2003وصلت الى  50مليار دوالر عام  2008ثم واصلت االرتفاع حتى وصلت الى حوالى

 58.8مليار دوالر عام هذ  , 2014حيث كانت واردات منتجات الوقود المعدنى والزيوت م هذ الدوا قد
وصا الى  19مليار دوالر  ,فى حي كانت المعدات الكهربا ية قريبة م النصف مليار وصلت الى  6.7مليار

دوالر ,وكذل اهالت التى كانت فى بداية مرحلة التحس فى العام  2003وكانت بقيمة  682مليو وصلت
الى  6.7مليار دوالر وهذا م شر واضح وكبير على دخوا هذ اهسواا ضم
والمنتجات بالنسبة لتركيا .

اطار التجارة والبضا ع

جدول ( ) 3-21الهيكل السلعى بين بين تركيا والبرازيل وروسيا والهند والصين دول ()BRIC
المنتجات المستوردة

2003

2008

2014

اجمالى المنتجات

9,186,294

50,904,454

58,838,930

الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير

3,740,986

23,040,217

19,175,582

المعدات الكهربا ية واإللكترونية

682,977

4,113,407

6,769,656

اهالت

665,001

3,516,599

5,806,690

المصدر  :م تجميع الباحث باالعتماد على بينات مركز التجارة الدولية .ITC
أما جانب الصادرات الى هذ الدوا فلم يصا بعد الى المستويات المتكاف ة فى العاقات التجارية  ,اال أنها أيضا فى سياا اإلرتفاع
والتطور  ,والذى جاء أيضا على حساب العاقات اهوربية التى كانت تمثا النسبة الكلية فى حجم الواردات م دوا أوربا .
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 – 5الهيكل السلعى للتجارة الخارجية بين تركيا ودول شر ثسيا والمحيط الهادى  :هذ المجموعة م الدوا
أيضا كا المي از التجارى فى صالح المنتجات المستودة والتى تضاعفت بشكا كبير جدا مما يشير الى أ هذ

اهسواا تمثا ثقة كبيرة لدى اهت ار حيث تضاعفت الواردات فى عام  2002م  5.1مليار دوالر الى 43.4

مليار دوالر فى عام  , 2014وكانت اهم المنتجات فى عام  2014لمنتجات المواد الكهربا ية بنسبة  % 42اى
بحوالى  18مليار دوالر  ,وهذا حقيقة مبل ضخم جدا فى العاقات التجارية مع هذ الدوا  ,وهذ النسبة فى

السابا تتجاوز نسبة  % 37بواقع  2مليار دوالر عام .2002

جدول ( ) 3-23هيكل التجارة الخارجية بين تركيا ودول شر ثسيا والمحيط الهادى
مجموعة المنتجات

واردات 2114

%

صادرات 2114

%

صادرات 2112

%

واردات

2112

%

جميع المنتجات

43427597.04

100

6504171.39

100

1088746

100

5133365

100

السلع الرأسمالية

18914199.15

43.55

891958.29

13.71

116451.1

10.7

2163530

42.2

السلع االستهاكية

10363360.21

23.86

1598288.9

24.57

253676.1

23.3

1000610

19.5

السلع الوسيطة

12347310.76

28.43

1089223.31

16.75

395382.6

36.32

1452603

28.3

المواد الخام

640936.79

1.48

2425622.27

37.29

178179.4

16.37

385923.7

7.52

حيوا

90119.06

0.21

167723.39

2.58

31903.04

2.93

9996.9

0.19

مواد كيميا ية

2805302.12

6.46

298598.19

4.59

41300.37

3.79

374051.9

7.29

منتجات ذا ية

149693.84

0.34

305488.01

4.7

76032.5

6.98

22710.01

0.44

اهحذاء

864057.2

1.99

8778.83

0.14

331.31

0.03

67146.89

1.31

الوقود

119071.44

0.27

228636.9

3.52

943.08

0.09

164279

3.2

408616.93

0.94

130634.9

2.01

10632.27

0.98

96890.8

1.89

مواد كهربا ية

18295766.23

42.13

592144.72

9.1

74163.83

6.81

1922642

37.5

المعاد

3457008.71

7.96

320888.45

4.93

272316.4

25.01

259398.1

5.05

متفرقات

3331251.33

7.67

601510.38

9.25

6783.09

0.62

427540.6

8.33

الباستي أو المطاط

3809494.63

8.77

161769.14

2.49

36607.76

3.36

314109.3

6.12

الحجر والزجاج

1287185.85

2.96

302154.83

4.65

81127.52

7.45

55141.86

1.07

المنسوجات والمابس

4970646.38

11.45

656728.01

10.1

118315.3

10.87

811573.2

15.8

وسا ا النقا

2154520.58

4.96

400985.2

6.17

179984.7

16.53

330910.2

6.45

الخضروات

948398.69

2.18

382862.9

5.89

67903.79

6.24

198623.7

3.87

خشب

681940.97

1.57

14846.1

0.23

11613.38

1.07

37965.19

0.74

الجلود الكبيرة
والص يرة

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات البن الدولى .

مما يشير الى أ هذ المنتجات هى مطلوبة فى السابا والحاضر  ,ثم تاتى بعذ ذل فى اههمية النسبية

للمنتجات المستوردة الباست والمطاط والتى مثلت نسبة  % 8م اجمالى الواردات تليها المنسوجات والمابس
بنسبة . % 11أما ع الهيكا السلعى للصادرات التركية الى هذا التكتا فقد تضاعف م مليار دوال ر الى 6
162

مليار دوالر عام  ,2014وهذا الزيادة توزعت بي منتجات المواد الخام التى ساهمت بنسبة  % 37م اجمالى
الصادرات الكلية لهذا التكتا والتى ارتفعت ع العام  2002والتى كانت فى حدود  , % 16ومنتجات المواد

ال ذا ية والخضروات التى كانت حصة الصادرات منها  % 4و % 5على التوالى باالضافة الى منتجات الجلود
والمواد الكيما ية )1(.

 – 2الهيكل السلعى للتجارة الخارجية لبعض العالقات الثنائية من الفترة :2014- 2002
مثلت الفترة م  2014 -2002زيادة كبيرة وملحوظة فى حجم الصادرات الى بلدا العالم وكذل الواردات

 ,حيث تضاعفت الصادرات م  31مليار دوالر عام 2002لتصا الى  157ملياردوالر عام ,2014وكذل
ارتفعت الواردات التركية م  41مليار دوالر فى عام  2002الى  242مليار عام .2014
وللتعرف على الهيكا السلعى للتجارة الخارجية بي تركيا وبعق بلدا العالم  ,وكذل

الهيكا السلعى

للتجارة الخارجية مع بعق التكتات اإلقتصادية  ,م أجا الوقوف على أهم المنتجات المستودة والمصدرة

م والى تركيا يورد الباحث النماذج التالية .

الهيكل السلعى للتجارة الخارجية لبعض بلدان العالم من :2014- 2002
 – 1الهيكل السلعي للتجارة الخارجية بين تركيا ومصر

مصر أوا بلد فى أطراف الرأسمالية المعولمة كا يحاوا الصعود حتى قبا الصي واليابا بوقت طويا عندما
تبنى محمد على ونفذ مشروعات لتحديث مصر  ,وفيما بعد أعيد تشكيا م سساتها فى خدمة نموذج التراكم

الرأسمالى – اإلمبريالى التى تحفظ مصر فى وضعية الخضوع  ,بالر م م محاوالت مصرية فى عدم قبوا هذا
الوضع قط  ,فقد أرست فى عهد عبد الناصر نظاما اقتصاديا واجتماعيا راه فيت عبد الناصر على التصنيع
محاوال ا يضع نظاما لتوزيع الدخوا دو المساس بافقار الفقراء  ,وحاليا مصر استسلمت لمطالبات الليبرالية
والبن الدولى خاصة بعد فشا البرنامج السياسى اإلسامى فى الحكم وتولى حكم مصر نظاما حديديا يراه فيت

تحقيا نجاحات اقتصادية وسياسية مقبلة  ,اال أ اهمور تسير فى اتجا

الصعود المنشود ( أمي  , 2013,ص)31-29
تطورت العاقات التجارية بي

التيت والضياع ول تحقا مصر

تركيا ومصر بشكا ملموس خاصة فى العقد اهخير حيث كانت العاقات

التجارية فيما يبدو ير مفتوحة وخاصة م الجانب التركى لطبيعة التركيبة السياسية هنا ,

_____________
)1رابط البن الدولى ,مرجع سبا ذكر ,

1)http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2002/TradeFlow/Import/Partner/EAS/Product/all-groups
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لك فى اهونة اهخيرة توسعت هذ العاقات وا كانت ليست بالمستوى الكبير م بلدي اساميي يتجاوز عدد
سكا كا منهما  80مليو نسمة اال أ البلدي ما زاال يدو ار فى فل النموذج اإلقتصاد اهمريكى والتحالف

معت  .وحسب البيانات المدونة فى الجدوا التالى فا هنا تحسنا ملحوظا فى حجم الصادرات م تركيا الى
مصر والتى وصلت قرابة  3.3مليار دوال ر عام  2014حيث كانت فى العام  2002فى حدود  325مليو

دوالر .وتميزت أهم الصادرات التركية الى مصر بالوقود المعدنى والحديد والفوالذ والسيارات واالالت  ,أما فى
جانب الواردات م مصر الى تركيا فقد مثا الهيكا السلعى المواد الكيما ية والقط و يرها والتى جاءت فى

حدود 1.4مليار دوالر ,وهذ البيانات تبدو متواضعة وخاصة أنها مرشحة الى اإلنحدار واالنخفاق الى القاع
وخاصة مع اهزمات السياسة بي القاهرة وانقرة على خلفية اهحداث السياسية الراهنة فى مصر
جدول( ) 3-22التجارة الخارجية بين تركيا ومصر
صادرات تركيا الى

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

325,097

473,145

709,353

1,426,134

2,260,755

3,679,692

3,300,940

الوقود المعدني والزيوت

8,378

42

94,590

25,834

253,600

1,525,724

860,872

حديد وفوالذ

19,841

61,432

76,586

248,820

546,607

518,942

329,089

اآلالت

25,353

32,050

54,967

132,277

152,691

180,794

202,982

54,901

55,049

72,103

111,321

112,981

53,709

200,481

14,501

23,623

27,008

71,338

77,911

105,644

140,818

19,609

33,304

33,077

65,416

103,193

98,323

124,455

مصر
جميع المنتجات

السيارات السك
الحديدية
ومصنوعاتها

لدا

حديد أو صلب
واردات تركيا من مصر
جميع المنتجات
لدائن ومصنوعاتها
المواد الكيميائية غير

117,896
3,698

255,242
11,950

942,817

392,524

68,003

39,566

926,493
87,796

1,342,051
193,994

1,437,260
358,060

8,252

22,228

32,313

95,414

115,897

161,401

125,451

المالبس واالكسسوارات

33

383

1,565

15,130

29,331

75,857

109,108

قطن

25,379

28,646

29,348

52,559

95,576

85,148

100,856

خيوط

179

371

1,494

7,378

55,445

61,558

79,322

المنتجات الكيماوية المتنوعة

1,690

505

2,468

2,373

56,791

65,335

72,445

المواد الكيميائية العضوية

1,120

1,656

1,951

107

743

49,960

72,042

ألياف

119

213

643

7,608

50,726

61,216

69,200

حديد وفوالذ

3,348

8,012

9,909

213,371

67,829

77,620

62,986

العضوية

Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.
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 - 2الهيكل السلعى للتجارة الخارجية بين تركيا وايطاليا
تعطى تركيا اهتماما للعاقات التجارية بينها وبي ايطاليا  ,وهذا كا واضحا عندما صرح ر يس الوزراء التركي
"احمد داود أو لو" ع ارتفاع حجم التجارة الخارجية بي تركيا وايطاليا خاا الة 5أعوام االخيرة ,واعتبر ايطاليا

مركز مهم لتجارة البحر المتوسط على أساس أنها الدولة الرابعة فى اههمية بالنسبة لتركيا في مجاا التجارة

الخارجية والخامسة في مجاا الواردات .وا للشركات اإليطالية استثمارات ضخمة في تركيا تفوا الواحدة منها الة
 4.5مليار دوالر)1(.

وم ناحية أخرى ايطاليا وعلى مدى اهعوام الخمسة عشر الماضية داعمة لقبوا انضمام تركيا إلى االتحاد

صنع اهدوات المنزلية اإليطالي في أوروبا بتركيا .ينتج المصنع
لم ر
اهوروبي ".هذا ويقع أكبر مصنع منتجات ُ
الذي يقع في مقاطعة إيجة بمحافظة مانيسا الثاجات واهدوات المنزلية الص يرة .كما استثمرت الشركة أيضا
بكثافة في عمليات اهبحاث والتطوير والتي بدأت تجني ثمارها بمنتجها الجديد م الثاجات الذي يلقى رواجا

كبير في كا م السوا المحلي والعالمي على حد سواء .يتميز منتج الثاجات الجديد م الشركة بنظام إطاا
ا
طازجا

حتى

تسعة

أيام)2(,

خز
الجديد والذي يحافظ على الطعام
اهوزو
الم َ
ُ
و أ شركة إندست تركيا ,ماركة هوت بوينت أريستو  ,والتي تنتج الثاجات واهدوات المنزلية ,توظف أكثر م

وتصدر ثمانو في الما ة م منتجاتها.
الف وخمسما ة موظفا
ر
وحسب البيانات الواردة فى الجدوا أدنا الصادرة م مركز التجارة الدولى والتى تشير الى الزيادة المستمرة

للصادرات التركية الى ايطاليا والتى ارتفعت م  2.3مليار دوالر فى عام  2002لتصا الى  7.1مليار دوالر
عام  , 2014والتى كانت أهم المنتجات المصدرة السيارات والفواكة واالالت والمابس و يرها م المنتجات

التركية  ,وهى ما ت كد تصريحات المس وا التركى .

__________
)1رابط تركيا برس ,مرجع سبا ذكر http://www.turkpress.co/node/4064. [12/12/2015],
)2رابط موقع اإلستثمار,مرجع سبا ذكر http://www.invest.gov.tr/ar-SA/infocenter/news/Pages/200712-indesit-developing-,
]new-technologies-in-turkey.aspx.[12/12/2015
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جدول ) (3-23الهيكل السلعى بين تركيا وايطاليا
الصادرات التركية الى

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

جميع المنتجات

2,361,212

4,641,199

6,752,991

7,815,353

6,510,419

6,376,277

7,144,683

السيارات

460,596

1,110,070

1,790,465

2,135,132

1,873,818

1,487,198

1,566,100

الفواكه والمكسرات

112,282

258,201

460,231

377,388

345,987

405,052

663,228

اآلالت

168,156

279,350

381,464

520,134

407,161

451,468

519,618

109,222

278,980

384,969

486,513

379,411

379,998

372,126

نسيج محبوك

34,519

92,381

149,754

181,403

191,769

236,885

329,217

قطن

135,891

185,927

211,455

223,263

215,020

247,252

289,134

156,316

342,030

351,762

342,897

329,615

291,686

240,301

32,295

70,210

130,141

176,614

203,647

217,592

232,811

69,536

86,794

166,240

243,504

239,044

245,346

228,523

الواردات من ايطاليا

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

جميع المنتجات

4,132,123

6,865,903

8,663,700

11,012,131

10,204,510

13,345,797

12,059,042

اآلالت

1,285,414

2,106,654

2,655,386

2,731,342

2,499,247

3,374,290

3,216,201

136,880

232,786

353,076

1,031,713

1,022,170

2,755,963

1,442,175

187,006

587,590

731,374

770,343

843,924

909,680

969,058

250,332

354,709

440,835

638,004

601,466

709,643

797,671

389,653

539,416

576,358

719,313

721,439

686,089

665,844

حديد وفوالذ

99,384

230,619

312,618

547,374

567,227

588,598

470,505

منتجات صيدالنية

77,699

192,937

236,784

289,480

368,078

289,001

306,361

اجهزة طبية

87,196

165,557

213,125

286,270

271,517

288,004

304,865

76,330

152,729

233,314

356,494

332,321

308,869

298,049

52,195

93,125

162,857

288,671

182,210

218,278

248,572

54,978

98,518

143,992

187,544

173,961

202,077

210,166

59,634

107,520

142,471

205,306

187,360

201,908

203,040

ور مقوى

75,089

114,090

147,820

138,078

173,873

149,720

198,233

الدباغة ,والصباغة

69,048

104,197

124,783

159,428

150,201

173,767

193,990

األثاث ,واإلضاءة

44,223

63,315

97,799

137,562

92,322

108,171

133,782

ايطاليا

مواد المالبس

واالكسسوارات

المعدات الكهربائية
واإللكترونية
النحاس ومصنوعاته
المالبس غير

الحبوكة

الزيوت ومنتجات

التقطير

السيارات األخرى من
السكك الحديدية
لدائن ومصنوعاتها
المعدات الكهربائية
واإللكترونية

المواد من حديد أو
صل

اللؤلؤ واألحجار
الكريمة
مطاط ومصنوعاته
المنتجات الكيماوية
المتنوعة

1(Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.
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أما جانب الورادات فكانت أيضا فى حالة زيادة حيث بل ت فى عام

 2002حوالى  4.1مليار دوالر  ,وصلت

الى قيمة  12مليار دوالر فى عام  , 2014حيث كانت أهم السلع المستودة اهالت والزيوت والسك الحديدة
والمطاط و يرها م المنتجات .

 - 3الهيكل السلعى للتجارة الخارجية بين ايران وتركيا
م خاا نظرة أولية على بيانات الهيكا السلعى خاا الفترة 2014-2002نجد أ اجمالى الواردات م اي ار

قد وصلت قرابة عشرة مليار دوالر ,و كانت أهم هذ السلع هى الوقود والزيوت التى ارتفعت م مليار دوالر فى

عام  2002لتصا الى عشرة مليار دوالر فى عام . 2014

جدول ( ) 3-24الهيكل السلعي بين تركيا وايران من الفترة 2014- 2002
الواردات التركية
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

من ايران
جميع المنتجات

920,462

1,962,059

5,626,610

8,199,689

7,644,782

11,964,613

9,833,329

الوقود المعدني

846,245

1,866,708

5,260,692

7,551,392

6,711,575

10,698,232

8,420,266

لدائن

ومصنوعاتها

10,304

12,219

147,666

125,542

335,776

471,203

515,586

النحاس

12,879

14,015

47,897

303,031

305,405

248,571

225,398

األسمدة

0

0

12

2,450

270

55,961

132,768

1,929

5,255

13,521

21,589

38,470

96,685

124,513

313

352

3,455

9,720

26,958

46,751

107,840

المواد الكيميائية
األلمنيوم
الصادرات الى

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

ايران
جميع المنتجات

308,089

812,580

1,066,902

2,029,706

3,043,426

9,922,580

3,888,292

اللؤلؤ واألحجار

88

1,263

627

302

83,319

6,540,575

820,229

31,604

85,001

130,920

303,090

469,454

431,424

483,924

اآلالت
لدائن
ومصنوعاتها
الخش

والفحم

14,787

32,810

52,417

104,178

155,181

227,402

243,975

13,184

43,099

66,971

111,719

173,095

154,530

209,132

المعدات

الكهربائية

واإللكترونية

24,311

59,623

56,163

120,597

134,311

166,918

163,804

التبغ

8,932

32,256

110,295

88,539

19,889

101,302

133,092

معادن عادية

2,312

7,162

11,880

25,855

34,142

43,619

131,052

1(Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.
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أما أهم المنتجات للصادرات التركية فقد كانت الل ل واالحجار الكريمة واهخشاب والمعدات الكهربا ية والتى
تطورت أيضا م العام  2014- 2002م  308مليو الى قرابة  4مليار دوالر  ,وعلى ما يبدو أ العام

 2014قد شهد تراجعا فى العاقات التجارية فى جانب الصادرات والواردات فقد تراجعت الواردات التركية م
اي ار فى العام  2012م  12مليار دوالر الى عشرة ,وكذل

التركية الى اي ار م عشرة مليار الى اربعة مليار دوالر

حدث تراجع كبير لنفس العام للصادرات

ويضيف الباحث أنت قد ساد نظام راسمالية الدولة فى اي ار قبا الثورة االسامية فى عام  1979وحاوا

النظام الجديد بقيادة رجاا الدي

م

ت يير موقفهم م

كافة القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية

واالقتصادية ,ولك الواقع الجديد جلب مواقف عدا ية م ال رب حينما حاوا أ يدير النظام الجديد نفست
والمحسوب على االسام الشيعى بطريقة مختلفة ع حكم الشا مما أدخلت فى حرب طاحنة مع جار صدام

حسي وم بعد اصطدم بحا ط ال رب الذى حاصر اقتصاديا ,وبر م الخاف المذهبى بي تركيا واي ار اال
أ العاقات االقتصادية كانت احتياجا أكثر منها مبدأ سياسيا وهنا ت لب المبدا اإلقتصادى على الخاف

المذهبى والسياسى وهذ الر ية بطبيعة الحاا كانت متوافقة بي الجاري االساميي  ,ووفقا لتصريحات ر يس
الوزراء التركي الراه أو لو فا هنا طموحا لإلرتقاء بالعاقات التجارية الى قرابت  30مليار دوالر سنويا.

 - 4الهيكل السلعى بين تركيا وروسيا اإلتحادية

معاهدة مونتروس  1936الناظمة لحركة السف

الحربية

أما فيما يتعلا بمضيقَي البوسفور والدردنيا ,فأل
والت جارية عبرهما تنص على تقييد حجم وز السف التابعة لقوى م خارج منطقة البحر اهسود التي يمكنها
عبور ال ةةمضا ا إلى داخا البحر اهسود ,مما ي دي عمليا إلى استحالة مرور حامات الطا رات ,مما يجعا م

الصعب على اهوربيي  -م

ير وساطة تركيا كعضو في حلف اهطلسي  -واهمريكيي التأثير في موازي

القوى في تل المنطقة ,إال أ المعاهدة تستثني السف التجارية التي تتمتع بحرية تامة في العبور والماحة عبر
المضا ا ,م أجا هذا وجب أ تبقى العاقات بي الطرفي ودية بشكا أو بآخر م أجا عدم دفع تركيا إلى

العودة بشكا كاما إلى المعسكر ال ربي مما ي ثر سلبا على حجم تعاونها االقتصادي مع الجانب الروسي,وقد
بل حجم التبادا التجاري بي أنقرة وموسكو  25مليار دوالر عام  ,2010بعد تراجع ملحوظ في العام 2009
حي كا قد وصا حجم ذل

التبادا ذروتت عام 2008بمقدار  33ملياردوالر ,إال أ زيارة الر يس الروسي

وقت ذ ,ديمتري مدفيديف ,وتوقيع الجانبي حوالي  17اتفاقية في مجاالت متعددة ,م الطاقة إلى الزراعة والتجارة
أدت إلى إعادة إنعاش العاقات االقتصادية بي
اهمريكية ,CIAفأل

تركيا تعد الشري

البلدي  ,وفي آخر اإلحصا يات الصادرة ع

وكالة االستخبارات المركزية

التجاري الخامس لاتحاد الروسي في 2014حيث تستقبا حوالي  %5م

الروسية ,والتي  -في نفس الوقت  -تمثا أكثر م  %10م الواردات التركية)1(.

الصادرات

__________
1(_http://www.noonpost.net.[9/1/2016
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 -5الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة للعام 2013
تعتيرالعاقات التجارية بي أمريكيا والمملكة المتحدة وتركيا م أقدم العاقات التجارية بعد تأسيس الجمهورية
التركية الحديثة ,فى حي أ أسواا الصي جاء ت العاقات معها متأخرة بكثير بالر م م االختاف
اهيديولوجى الذى ما زاا يتبنى الفكر الشيوعى واالنفتاح االقتصادى على العولمة ,لك اهرقام المدونة فى
الجدوا أدنا تشيرالى تطورالعاقات التجارية مع اهسواا الصينية وتحديدا فى جانب الواردات ,أما العاقات

مع الشركاء التجاريي القدماء مثا الواليات المتحدة الحليف القوى هميريكا فقد كانت اهم المنتجات المصدرة
هي المعاد بقيمة  1.2مليار دوالر وكذل المنسوجات بقيمة  1.12مليار دوالر  ,باإلضافة الى العديد م

المنتجات لكنها لم ترتقى الى قيم نقدية كبيرة  ,وفى جانب الواردات التركية م المنتجات االمريكية فقد كانت

م حظ منتجات المعاد بقيمة  1.3مليار دوالر ووسا ا النقا واآلآلت والمواد الكيما ية بقيم على التوالى 2
مليارو  1.5مليار و 1.2مليار دوالر  ,اما فيما يتعلا بالهيكا السلعى بي تركيا والمملكة المتحدة فقد كانت
منتجات المنسوجات ووسا ا النقا واهالت هى اهم الصادرات التركية الى المملكة المتحدة بقيم على التوالى

 2.66مليار و 1.26مليار و 2.16مليار دوالر ,وفيما يتعلا بجانب الواردات فقد كانت أهم المنتجات
المستودة م المملكة المتحدة هى المعاد واآلالت بقيم على التوالى  1.5مليارو 1.7مليار دوالر .
جدول (  )3-25الهيكل السلعي بين تركيا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة فى عام 2013
م

المنتج

1

منتجات معدنية

180M

2

معاد

1.26B

3.02B

3

حجر وزجاج

362M

40.3M

211M

16.5M

124M

1.14M

5.7M

5

ورا

14.5M

470M

138M

80.6M

6

منتجات نباتية

183M

659M

282M

4.79M

7

منتجات حيوانية

15.9M

171M

10.9M

16.6M

8

جلود الحيوانات

45M

20.3M

54.7M

25.6M

9

منسوجات

1.1B

704M

2.66B

155M

10

نقا

1.12B

2B

1.26B

979M

11

اهالت

8.3M

1.5B

2.16B

1.7B

12

مواد كيما ية

216M

1.2B

123M

816M

اجمالى القيمة

6.2B

13.1B

8.7B

6.27B

4

منتجات حيوانية
ونباتية

صادرات US

واردات US

صادرات لبريطانيا

واردات لبريطانيا

1.3B

85.1M

41M

756M

1.5B
47.2M

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات موقع أطلس للتجارة الخارجية()1
_______________
]1(http://atlas.media.mit.edu/ar/visualize/tree_map/hs92/import/tur/gbr/show/2013/.[12/4/2015

169

ويضيف الباحث أ العاقات التركية مع الواليات المتحدة متعددة الطبقات كو تركيا حليف استراتيجى
ووظيفى أيضا فى المنطقة فهى موجودة ضم حلف الشماا االطلسى  ,ور ية تركيا تستند الى ضرورة بقاء
العاقات متينة مع الواليات المتحدة خاصة مع وجود المنطقة داخا حلقة م نار  ,وا بدا فى بعق

اهحيا بعق الخافات حوا مواقف تركيا م القضية الفلسطينية وسوريا اال أ هذا ل يمس العاقات

اإلقتصادية المتطورة وخاصة مع توقع ضعف العاقات التجارية مع روسيا ومصر وتوقفها مع سوريا.

ويضيف الباحث أ التوترات التى قد تبرز الى السطح بي الفينة والفينة وخاصة بسبب الصراع الفلسطينى

االس ار يلى هى زوبعة فى فنجا ول ت ثر على قو وارتباط العاقة بي واشنط وانقرة .

أما ع هيكا السلعى للتجارة الخارجية مع الصي حسب الجدوا ادنا والذى تم جمع بياناتت م موقع اطلس

للتجارة الخارجية للعام  ,2013فقد تميز هذا الهيكا بأ المعاد هى اكبر منتج تصدر تركيا الى الصي

بقيمة  1.9مليار دوالر  ,فى حي أ جانب الواردات كا كبي ار جدا ويفوا بكثير جانب الصادرات التركية

الى الصي  ,وقد كانت أبرز المنتجات المستوردة م اهسواا الصينية مثا المنسوجات بقيمة  2.5مليار

دوالر وكذل اهالت بقيمة  9.9مليار دوالر .

جدول ( )26-3التجارة الخارجية بين تركيا والصين للعام 2013
قيمة الصادرات

قيمة الواردات

المنتج
منتجات معدنية

1.9B

51M

معاد

101M

1.4B

حجر وزجاج

27.3M

489M

منتجات حيوانية

5.8M

5.33M

ورا

4.3M

201M

منتجات نباتية

30.3M

77.3M

جلود حيوانات

51M

19.4M

منسوجات

269M

2.52B

االت

178M

9.9B

منتجات كيما ية

349M

93.8M

المصدر:م تجميع الباحث استناد لموقع اطلس للتجارة الخارجية ()1

وهكذا برزت الصي م الدوا المهمة فى العاقات التجارية مع تركيا  ,وأ الهيكا السلعى يوضح انسجام هذ

البيانات مع ما تم التطرا اليت فى مبحث التوزيع الج رافى هتجاهات التجارة الخارجية  ,وتعتبر الصي حاليا م

أهم الدوا التى تستورد منها تركيا منتجاتها  ,بالر م م المي از التجارى لصالح الصي اال أ تركيا فى هذا

الجانب تكو ق د وجدت أسواا بديلة ع اعتمادها السابا خاا فترة الثمانينات والتسعينات وم قبلها الستينات
على القارة اهوربية .
___________
]1(http://atlas.media.mit.edu/ar/visualize/tree_map/hs92/import/tur/chn/show/2012/ .[18/4/2015
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المبحث الرابع  :تطور السياسة التجارية فى تركيا وتصنيفها السلعى :
تمهيد:

مرت السياسات التجارية فى تركيا بمرحلتي هامتي  ,بدأت اهولى مع تأسيس الجمهورية التركية على
يد الم سس أتاتور واستمرت فى ذل حتى عام  1950نهاية العهد اهتاتوركى وحكم الحزب الواحد  ,وكانت

السياسة التجارية التركية فى ذل الوقت كباقى الدوا تعتمد على الحما ية  ,حفاظا منها على المنتج المحلى م

المنافسة العالمية  ,واستمر هذا الحاا حتى جاء توركت اوزاا عام  1980وبدأت معت تركيا تمر فى مرحلة
جديدة م اإلعتماد على نفسها فى التصنيع ومحاولة البحث ع أسواا جديدة م خاا سياسة تحرير التجارة
وتنشيط التصنيع  ,وساعدها على هذا النهوق الجديد بعق االتفاقيات االقتصادية الدولية  ,ونقا للخبرات
التكنولوجية خاصة فى مجاا الزراعة والصناعة والتعدي  ,حتى وصلت تركيا اال الى مكانة يحسب لها

حساب فى منافسة سلعها للكثير م الدوا  ,واصبحت الماركة التركية ذات سمعة طيبة فى االسواا الدولية
والعالمية وتمدد التوسع التجارى فى عقد الصفقات التجارية ليصا الى كا مكا  .هذا المبحث سوف يستعرق

المراحا التى مر ت بها السياسات التجارية فى تركيا ومدى تأثيرها على النشاط اإلقتصادى موضحا بعد ذل
التصنيف السلعى لصادرات وواردات السلع الراسمالية والوسيطة واالستهاكية ونسبة مشاركتها م

الصادرات والواردات مقارنة بي العام  2002والعام  2014والقاء الضوء كذل

بي بعق البلدا والتجمعات اإلقتصادية بهذا الخصوص .

اجمالى

على بعق العاقات التجارية

أوال  :تطور السياسة التجارية فى تركيا :

 - 1مرحلة الوقائية و اتباع للسياسة الحمائية من الفترة 1980 - 1923
عانى االقتصاد التركى سنوات طويلة م التعثر والركود واتسم هذا الركود باإلنكشاف والهشاشة نظ ار إلرتباط

اإل قتصاد التركى بالظروف السياسية الدولية والمحلية أو بالمبادا التى تأسست الجمهورية عليها فى العهد
اهتاتوركى.فقد كا مع بداية تأسيس الدولة اتباع للسياسة الوقا ية  ,للحفاظ علي الدولة م التدخات الدولية

حسب وجهت نظر أتاتور  ,واستمر العما بهذ السياسة بشكا تتابعى حتى عام  .1980وقد كانت بالفعا فترة
زمنية طويلة تعاقبت عليها و تداولت عليها حكومات متعددة ال تخرج ع المضى بهذ السياسة التجارية التى

تعطى أولوية إلحاا الواردات واإلنكفاء على الذات على اعتبار أ هذ السياسة السا دة وال البة لكثيرم الدوا

فى تل

الفترة  ,وم ناحية أخرى كونها سياسة تحافظ م خالها على المنتج المحلى والصناعة المحلية

وتتيح القدرة على التحكم فى االقتصاد باتباع االدوات المعروفة مثا التحكم فى الرسوم الجمركية م البضا ع

المستوردة

ونظام الحصص و يرها م

اهنظمة التقليدية التى تحد م

وباإلضافة الى اعتبارهذ السياسة ادا مهمة فى تمويا الدولة.
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عمليات ا راا اهسواا المحلية,

ويمك تفهم هذ المبررات فى ضوء مجموعة م ا هسباب المعروفة أنذا

 ,فقد خرجت الدولة العثمانية

مهزومة وضعيفة م الحرب العالمية االولى وكذل بما تاثر بت االقتصاد التركى بما فرضتت عليت اتفاقية لو از

التى وافقت والتزمت بها تركيا بعدم زيادة التعرفة الجمركية وتثبيتها لمدة خمس سنوات وبذل كانت الفترة م

العام  1929- 1923تعرف بفترة الوقا ية والحذر الشديد م قبا الدولة فى اطاا حرية االستيراد والتصدير()1

خرجت تركيا م سلسلة حروب كا أخرها حرب االستقاا  1922- 1919والتى ورثت بعدها أرثا اقتصاديا

صعبا وسي ا اال انها منذ الفترة  1933-1923اعتبرت فترة نقاهة لاقتصاد التركى بل فيها متوسط معدا الناتج
القومى اإلجمالى حوالى  % 9.6حتى دخلت تركيا مرحلة الكساد العظيم ودخلت مرحلة ركود جديدة عادت بها

الى مرحلة الحروب  ,فقد كانت طبيعة االقتصاد خاا تل الفترة م خاا قراءة للقطاعات االقتصادية تشير
الى نزوع المجتمع التركى نحو القطاع الزراعى والذى ما زاا يتلو بت حتى اال  ,فقد كانت مساهمة القطاع

الزراعى فى عام  1927حوالى  % 80.9فى حي كا القطاع الصناعى يمثا ما نسبتت  % 8.9وقطاع
الخدمات  . 10.2أما فى العام  1935فقد مثا القطاع الزراعى ما نسبتت  % 76.4والصناعى , % 11.7

والخدمات  , 11.9وفى العام  1950وصا القطاع الزراعى الى  % 77.7والصناعى تراجع الى % 10.3
والخدمات ارتفع الى  % 12وهذا م شر على ا اعتماد االقتصاد فى تل

الفترة كا على القطاع الزراعى

بشكا كبير جدا (.)2

فالمكو الز ارعى باهساس شكا الب اجمالى الصادرات فى العقد م الفترة  1930- 1923ويمك أ
نصنف تركيا خاا الفتر السابقة وحتى العام  1950وهزيمة حزب الشعب الجمهورى فيما بعد  ,بأنت نظام م لا
اعتمد على االكتفاء الذاتى تقريبا او ما يمك

أ

نطلا عليت راسمالية الدولة  ,ولك

بعدما تسلم الحزب

الديمقراطى ما بعد عام  1950بدأت حقبة جديدة وخاصة مع أوا ا العقد  1952-1950ارتفعت الصادرات
التركية  ,ولك بعد عام  1957انخفضت الصادرات التركية م

 345مليو  $الى  247مليو

 $فى عام

 1958بسبب نظام سعر الصرف الثابت  ,وظا القطاع الزراعى هو المسيطر على اجمالى حجم الصادرات ,
حتى دخا انقاب عام  1960مسببا مرة أخرى انخفاق فى قطاع التصدير لك الفترة الاحقة شهدت التنمية
المخططة عبر الخطط الخمسية وبدات سياسة احاا الواردات هى المح

االستراتيجى للتصنيع وبالر م م

ثبات ووقف التدهور فى عقد  ,1970- 1960اال أ القطاع الزراعى مثا  %80ومع ذل فيما يلفت النظر
هو أ حصة الصادرات الصناعية ارتفعت الى . )3(% 27
_______
http://www.unaturkey.org/dergiler-bulletins/53-say-17-number-17-spring-2008/159-protectionism-in-turkey].html.[14/10/2015
]http://www.unaturkey.org/about-us.html.[15/10/2015
]http://arsiv.setav.org/public/HaberDetay.aspx?Dil=tr&hid=52962&q=new-turkey-s-foreign-trade.[24/10/2015
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 ,أما ع التركيب السلعى للصادرات التركية قبيا العام  1970فقد شكلت المنتجات الزراعية  % 75م حجم
الصادرات الكلية بالر م م ا حصة هذ المنتجات كانت تنخفق بصورة ملحوظة خاصة مع نهاية الفترة

 , 1979- 1970و بقيت المنتجات الزراعية المصنعة مثا زيت الزيتو والسكر واه ذية والمشروبات فى
حالة ارتفاع فقد ارتفعت هذ المنتجات م  % 19عام  . 1970الى  % 35عام  , 1979كما انت لوحظ

أيضا ارتفاع حصة المنسوجات بشكا أسرع م المنتجات الزراعية المصنعة بزيادة  % 4عام  1970الى 17

 %عام  . 1979ساعدها فى زيادة هذا االرتفاع الوفر والميزة النسبية فى عاما االرق والعمالة لذا تخصصت
فى صناعات المواد كثيفة العمالة التى جمعت بي المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة ذات العمالة الكثيفة

مثا المنسوجات خاا هذ الفترة(.)1

وباختصار ساد اإلقتصاد التركى سيطرة القطاع العام مع أيدولوجية اإلقتصاد الم لا نسبيا م خاا اتباع

سياسة التصنيع القا مة على احاا الواردات التى تهدف الى اقامة القطاعات الصناعية اهسياسة مثا الكيماوية
والمعاد والسيارات والسلع المعمرة ذات المساهمة اهجنبية المحدودة .
.i

 : 2مرحلة تحرير التجارة وتنشيط التصنيع :

 -المرحلة األولية لتحرير التجارة من فترة 2001 – 1980

كا م أبرز الت ييرات اإلقتصادية التى حدثت فى االقتصاد التركى هو التحر نحو التجارة الحرة منذ العام

 , 1980وهذا التحر واإلندفاع كا جزءا م تحر الدوا النامية نحو التجارة الحرة مثا المكسي والهند و انا
والم رب وأسبانيا وتركيا  ,فلم تك تركيا الدولة الوحيدة التى اندفعت نحو التوجت للتصدير استجابة للنظريات
االقتصادية التى تحدثت ع السياسات التجارية التى تعتبر التجارة الحرة هى افضا وسيلة اقتصادية بالنسبة

لمعظم البلدا  .وهكذا ساد حالة م تكاثر التوجت نحو تحرير التجارة م قبا جميع البلدا  ,خاصة بعد
انتهاء الح رب الباردة وانتقاا االقتصاديات الشيوعية الى الراسمالية القا مة على السوا وكانها الكأس المقدسة
التى فيها انعاش البلدا .وتعتبر بدايات الحرب العالمية الثانية نقطة التحوا المركزية فى تحرير التجارة وا

بدات على استحياء ومعدالت طفيفة فيما يخص تخفيق التعرفات الجمركية اال أنت ومع االتفاقيات الدولية

وخاصة مع جولة االور واى عام  1994انخفق متوسط التعرفة الجمركية بي الدوا المتقدمة م  % 6.3الى

.)2(% 3.8

_______________
]1(https://www.tcd.ie/Economics/assets/pdf/SER/1998/Selen_Sarisoy.html.[27/10/2015
2)http://wwwwds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/1992/12/01/000009265_3961003195256/Rend
] ,ered/PDF/multi0page.pdf.[15/12/2015
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ودخلت تركيا مرحلة الت يير والتطوير فعليا بعدما بدات فى التراجع ع تنفيذ اجراءتها السابقة الصارمة فيما
يتعلا بالسياسة التجارية الحما ية والحد منها لصالح تشجيع التصدير  ,وانتقلت الى التوقيع على اتفاقية الجات

( اتفاقية العامة للتعرفيات والتجارة ) ودخولها مع االتحاد اهوربى فى تنفيذ اتفاقية االتحاد الجمركى ()1

ويمك القوا نظ ار لتنفيذ عملية تحرير اإلقتصاد بالمفهوم النيوليبرالى منذ  1980فقد شهد االقتصاد التركي فترة

م النمو فى التجارة الخارجية فيما يتعلا بكا م الصادرات والواردات ,فقد لوحظ ت ييرات في هيكا

الصادرات و اكتسبت منتجات صناعية بارزة مثا الحديد والصلب شهرة على المنتجات الزراعية .فيما
أصبحت تركيا فيما بعد عضوا في منظمة التجارة العالمية ) (WTOفي عام  , 1995تلى ذل خطوة أخرى تم

فيها وضع اللمسات اهخيرة على اتفاا مع االتحاد اهوروبي مما مكنها م االنضمام إلى االتحاد الجمركي في
 1يناير  , 1996وتمشيا مع السياسات المنفذة والتى كانت جزءا م نموذج التنمية الذي تقود الصادرات

منذ عام  ,1980أصبح التصدير هو اهكثر أهمية م الناحيتي الكمية والنوعية  ,فقد حدثت تطورات هامة
في حصة السوا م المنتجات الصناعية كثيفة العمالة مثا المنسوجات والمابس والحديد والصلب ,والمواد

ال ذا ية.و فى اعقاب إنشاء االتحاد الجمركي مع االتحاد اهوروبي دخلت الصادرات التركية عملية التحوا

الهيكلي لمرحلة متطورة ومتزايدة وخاصة مع السنوات اهخيرة حيث تبي اهتمام أخر فى نوع إنتاج وتصدير
قطاعات التكنولوجيا العالية ولو بشكا محدود جدا ونسبى والتى شملت بعق منتجات اهجهزة الكهربا ية

واإللكترونية والمعدات ,وكذل في صناعة السيارات  ,وبالمجما زيادة نسبية فى حصة المنتجات المصنعة(.)2
 ويمك أ نلمس هذا التحس والتطور الذى حدث فى التجارة الخارجية التركية بعد عام  1980م خاا مامثلتت هذ

المرحلة م سرعة فى التصدير واهستيراد على اعتبار أنها تمثا اهولوية لتنشيط الصادرات  .فقد

وصا متوسط نمو الصادرات الى نسبة  % 17.8خاا الفترة م  1989- 1980فى حي كا متوسط نمو
الواردات نحو  % 12لنفس الفترة  ,أما ما يمك أ يكو الفترة الثانية فهى تقع بي  2000- 1990وهذ

الفترة تباطئ فيها متوسط نمو الصادرات والواردات على حد سواء  ,فقد كا متوسط الصادرات يمثا % 8.2

فى حي كانت الواردات تمثا  . % 11.9والجدير بالذكر انت بعد هذ الفترة تسارعت كا م الصادرات
والواردات لترتفع فى الفترة  2006 - 2001الى  19.8للصادرات و % 16.1للواردات على التوالى  .واذا ما

استثنينا اهزمة المالية عام  2001فا متوسط معدا نمو الصادرات والواردات قد ارتفعت م  % 21.2الى
 % 26.4على التوالى وهى مرحلة االنتعاش الحقيقى للصادرات والواردات وهى ما سيتم الحديث عنها فى فترة
حزب العدالة والتنمية الحقا.

 ___________]http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-13974.html.15/12/2015
]WWW//:TurkStat http.[25/12/2015
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اما ع نسبة حجم التجارة الخارجية الى الناتج المحلى اإلجمالى لنفس الفترة فقد كانت نسبة التجارة الخارجية
م الناتج المحلى اإلجمالى فى عام  1980بنسبة  % 15.7ارتفعت الى  % 23.4فى العام  1990والتى

زادت م ارتفاعها بوتيرة مضاعفة فى العام 2001حتى وصلت الى  , % 50أما فيما يتعلا بالمي از التجارى
الى الناتج المحلى اإلجمالى فقد كانت فى العام  1980قد وصلت الى  % - 7.3انخفضت الى  % 6.2-عام

 1990وارتفعت الى  % -6.9عام  2001مما تشير الى وجود مشكلة فى المي از التجارى التركى

وم الواضح أنت ومع بداية التحرر اإلقتصادى كانت هنا م شرات الرتفاع نسبة نمو الصادرات والواردات على

حد سواء  ,لك الزيادة العماقة كانت تبدو واضحة فى الفترة ما بعد .)1( 2002
 –iiمرحلة حز العدالة والتنمية من الفترة :2014- 2002

تميزت الفترة  2014 – 2002بسياسة اقتصادية جديدة مما جعلت االقتصاد التركى يشهد تحوال كبي ار دلت
عليت الم شرات االقتصادية الكلية فقد ورث هذا الحزب أزمة اقتصادية عميقة فى العام  2001واستطاع أ

يتجنب السقوط المدوى فى اهزمة العالمية  2008م خاا الحكومات الثاث التى تشكلت خاا هذ الفترة

 ,ويمك القوا أ السياسة التجارية كانت تتسم باإلنفتاح الكبير على العالم  ,وسياسة بيع القطاع العام ,ومع
ا السياسات التجارية فى تركيا لم تت ير خاا هذ الفترة اال ا االمر الجديد والبارز هو التنسيا والتعاو

بي و ازرة االقتصاد والقطاع الخاص والمنظمات ير الحكومية لصيا ة ومراجعة السياسات التجارية وعلى
هذا اهساس تم أنشاء لجنة تنسيا تتابع هذا العما  ,واعتمدت تركيا خاا هذ الفترة على الض ار ب
الداخلية على السلع والخدمات لزيادة ايرادات الحكومة بدال م الض ار ب على التجارة مثا الرسوم الجمركية ,

حيث شكلت الض ار ب ما يقرب م  % 58م ايرادات الض ار ب للحكومة التركية فى حي كانت الرسوم
الجمركية ال تتجاوز  % 1م ايرادات عام  2010مثا .وعلى الر م م ذل اعتمدت تركيا ايضا مزيدا م

التدابير لعدم وقوعها فى سياسة اإل راا لحماية منتجها المحلى فقد ارتفعت التدابير التى تحمى صناعاتها

المحلية م  27تدبير فى عام  2002الى  93فى عام  2007لتصا الى 118تدبير فى عام, 2011

وهى تحظروتتحكم الى جانب ذل

بعق الواردات م السلع هسباب تتعلا باهم القومى والصحة والب ية()2

ثانيا – الهيكل السلعى للتجارة الخارجية التركية طبقا إلستخدامها خالل الفترة :2014- 2002

يركز هذا الجزء على التصنيف السلعى طبقا إلستخدام السلع سواء كانت سلعا راسمالية أو استهاكية أو
وسيطة  ,لعينة م التكتات اإلقتصادية  ,والتى أوضحت م خاا جمع البيانات حوا معدالت مشاركة
هذ السلع م

اجمالى الواردات والصادرات الى تذبذب وتباي

بي

تصنيفات مكونات السلع الراسمالية

واالستهاكية والوسيطة (التى تدخا فى صناعة المنتجات النها ية ) خاا الفترة م . 2014 - 2002

____________

]1(https://www.tcd.ie/Economics/assets/pdf/SER/1998/Selen_Sarisoy.html.[26/10/2015
]2(http://www.intracen.org/BB-2012-02-24-WTO-Trade-Policy-Review-Turkey.[26/10/2015
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 –1التصنيف حس اجمال التجارة الخارجية فى تركيا خالل الفترة 2114 - 2002
حدث ارتفاع للواردات م السلع الوسيطة فى عام  2002ع حجم الصادرات منها بحوالى , % 10
وارتفعت أيضا واردات تركيا م السلع الراسمالية ع صادرتها بحوالى  , % 14فى حي ارتفعت صادرات

السلع االستهاكية لنفس العام بشكا كبير وصلت الى ما نسبتت  % 51أى بزيادة ع حجم واردتها لنفس
السلع االستهاكية بحوالى  % 34وهذا م شرواضح على ما تميزبت العام  2002بتصدير السلع االستهاكية

الكبير وانخفاق الواردات منها  ,وم شر أيضا على ا تركيا كانت تعطى أولوية على استيراد السلع
الراسمالية وكذل السلع الوسيطة بشكا نسبى ع صادرتها (.)1

جدول ( ) 3-27تصنيف التجارة الخارجية للسلع الراسمالية والوسيطة واالستهالكية للفترة  2014- 2002بالمليار دوالر
واردات 2112

%

واردات 2114

%

صادرات 2114

%

صادرات 2112

%

مجموعة المنتجات
جميع المنتجات

51.2

100

242

100

158

100

35.7

100

السلع الرأسمالية

14.792.514

28.85

57.732.697

23.83

29.737.484

18.9

5.072.251

14.2

السلع االستهاكية

9.223.651

17.99

55.594.912

22.95

74.112.510

47

18.282.364

51.1

السلع الوسيطة

16.361.718

31.91

72.259.077

29.83

37.046.348

23.5

7.993.338

22.4

المواد الخام

8357669

16.3

19174899

7.92

11754984

7.45

2492027

6.97

الحيوانات

98632.99

0.19

592495.6

0.24

2124083

1.35

238694.8

0.67

مواد كيميا ية

6003994

11.71

20036444

8.27

5234827

3.32

1152540

3.22

منتجات الطعام

668202.2

1.3

3806180

1.57

7502624

4.76

1512486

4.23

اهحذية

133881.7

0.26

1096413

0.45

760706.5

0.48

137434.7

0.38

الوقود

9026381

17.61

20140519

8.31

5900817

3.74

683159

1.91

الجلود

808687.4

1.58

1162408

0.48

893535.3

0.57

511926.1

1.43

مواد كهربا ية

12538805

24.46

46024894

19

23295961

14.8

4982995

13.9

المعاد

5000594

9.75

30288399

12.5

20832835

13.2

4131159

11.6

المعاد

321253.7

0.63

1576508

0.65

3951156

2.51

707546.6

1.98

متفرقات

2040706

3.98

43767826

18.07

6911185

4.38

567660.6

1.59

الباستي أو المطاط

2899256

5.65

17021550

7.03

8699422

5.52

1190451

3.33

الحجر والزجاج

1902629

3.71

10159500

4.19

11232856

7.12

1727329

4.83

المنسوجات والمابس

4086864

7.97

12951801

5.35

29058123

18.4

12071403

33.8

وسا ا النقا

3145808

6.14

19807596

8.18

19839201

12.6

3742781

10.5

الخضروات

1230296

2.4

8150778

3.37

8398999

5.33

1950664

5.45

خشب

1364205

2.66

5640646

2.33

3078616

1.95

453751.4

1.27

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات م موقع البن الدولى .

______________
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2002/TradeFlow/Import/Partner/WLD/Product/all#groups
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أما فيما تعلا بالعام  2014فقد وصلت نسبة مشاركة السلع الراسمالية م اجمالى الصادرات الكلية الى
 % 18.86فى حي كانت الواردات قد وصلت الى  % 23.83أى بفارا  % 5وبمعنى اخر زيادة فى كفة
الواردات  ,وفيما تعلا بالسلع االستهاكية فقد وصلت نسبة المساهمة م

اجمالى الصادرات الكلية الى

 % 46.99والواردات لنفس النوع م السلع  % 22.95أى بفارا  % 24وبمعنى آخر زيادة كفة الصادرات

م السلع االستهاكية  ,والسلع الوسيطة كانت تمثا الصادرات  % 23.49والواردات % 29.83أى بفارا 6

 %فى كفة الواردات  .وحسب قراءة البيانات واإلحصاءات السابقة والجدوا المتعلا بتصنيف السلع للفترة
 2014- 2002فقد دلت النتا ج على أ

تركيا قد ارتفع م شر صادراتها م

السلع االستهاكية بقيمة

74مليار $وبزيادة ع واردتها لنفس السلع بحوالى  % 24وهذا مؤشر يوضح مدى انخفاق حجم الواردات م

السلع االستهاكية وزيادة صادراتها منها  .وكذل دلت النتا ج على ا هنا زيادة أيضا فى نسبة الواردات م
السلع الوسيطة التى بل ت فى العام  2014ما قيمتت 72مليار $وبزيادة ع صادرات السلع الوسيطة بحوالى 6

 %وكما هو معروف أهمية السلع الوسيطة بالنسبة لعملية التصنيع فى تركيا  ,ام ع واردات السلع الراسمالية
فهى أيضا قد ارتفعت الى قيمة 57مليار  $ع العام  2002التى بل ت فيت الى  50مليار $ويعتبر هذا مؤشر
واضح على اهتمام تركيا فى جل

السلع الراسمالية الضخمة للمساعدة فى تنشيط صناعاتها وتمشيا مع ر بة

الحزب الحاكم حاليا فى زيادة حجم الناتج المحلى اإلجمالى .وم خاا ماحظة نسبة  % 11م مستوردات
تركيا فى العام  2002بقيمة  6مليار دوالر ووصولها الى قيمة  20مليار فى عام  2014م اجمالى

الواردات وبنسبة  % 8لدليا على أ هذا المنتج يحظى بمكانة فريدة في قطاع الصناعات التحويلية وذل ليس
فقط هنها تنتج منتجات نها ية مثا الباستي ومستحضرات تجميا ومستحضرات صيدالنية ,ولك أيضا هنها
تقدم المنتجات الوسيطة لعدد ال يحصى م

الصناعات اهخر ,وبفضا النمو القوي للسوا الذي ت ذيت

الصناعات التحويلية ,فأل تركيا تعتبر موقعا استثماريا جذابا للشركات الكيما ية )1(.إذ تعتبر استدامة النمو في
صناعات العماء في تركيا با ش مصدر القوة .كما أ العواما التالية أيضا تجعا م تركيا وجهة استثمارية

جذابة مثا البنية التحتية المتقدمة للنقا التى توفر المرونة والراحة باإلضافة الى الوفورات اإلضافية في التكلفة
على الشركات المصنعة ,فيما يحتا قطاع الصناعات الباستيكية في تركيا المركز الثاني م بي أكبر المنتجي

في أوروبا والسابع م بي أكبر المنتجي في العالم ,وتهدف تركيا إلى أ تصبح أكبر منتج في أوروبا بحلوا

عام  , 2016كما وأنها تحتا المركز الثاني م

بي

أكبر مستوردي البتروكيماويات في العالم( راجع فى

الماحا تصنيف السلع ونسبة مساهمة كا منها) .
_______________

] 1(http://www.invest.gov.tr/ar-sa/sectors/Pages/Chemical.asp.[8/1/2015
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 -2التصنيف السلعى بين تركيا ودول الشر األوسط وشمال أفريقيا للفترا 2114 –2112
وقد دلت النتا ج حسب الجدوا أدنا الذى تم جمعت م موقع البن الدولى لتفسير التصنيف السلعى للعاقات التجارية
بي تركيا دوا الشرا اهوسط وشماا أفريقيا الى ضعف فى واردات تركيا م السلع الراسمالية م دوا الشرا

اهوسط وشماا أفريقيا وهذا أمر طبيعى لعدم اشتهار هذ الدوا بالتقدم الصناعى والتكنولوجى واقتصرت العاقات

التجارية على تصدير واستيراد السلع االستهاكية والوسيطة التى كا فيها فا ق التجارة لصالح هذ الدوا للعام

.)1(2002

فقد كا واضحا والفتا للنظر حجم الصادرات اإلستهاكية الى هذ المجموعة م البلدا حيث وصا حجم التبادا الى
 22مليار فى عام  2014و قد كا الصادرات فقط فى العام  2002تصا الى  1.8مليار  ,وهذ النتيجة تفسر
شي ا مهما وهو ا هذ اهسواا هى أسواا للبضا ع التركية اإلستهاكية  ,كما تشير البيانات الى ضعف الواردات

منها وهذا أمر طبيعى ه هذ المجموعة بلدا نامية  ,أما ع السلع الوسيطة فهى أيضا سوقا جيدة للمنتجات

التركية  ,وبالمجما يبدو واضحا للباحث أ هذ المجموعة تضم أسواقا للسلع والمنتجات المصدرة والتى وصلت الى
حوالى  41مليار دوالر فى عام  , 2014كما تشكا هذ المجموعة أيضا أسواقا بديلة ومنافسة لكثير م البلدا
اهخرى كالصي و يرها م البلدا كونها بلدا استهاكية و ير متقدمة
جدول ( )3-28تصنيف السلع بين تركيا ودول الشر االوسط وشمال افريقيا للفترة 2114- 2112
صادرات 2114

%

واردات 2114

%

واردات ,2112

%

صادرات 2112

%

مجموعة المنتجات
جميع المنتجات

41.839.960.9

100

23.453.731

100

50.93.217.87

100

4.431.525.52

100

السلع الرأسمالية

5.647.345.22

13.5

375.629.3

1.6

171.774.21

3.37

644.760.51

14.6

السلع االستهاكية

22.259.692.3

53.2

4.340.538

18.5

832.546.49

16.4

1.878.454.79

42.4

السلع الوسيطة

10.996.856.2

26.3

9.853.555

42

713.055.84

14

1.593.723.78

36

المواد الخام

1863354.83

4.45

627025.5

2.67

2824648.07

55.5

232306.66

5.24

حيوا

1173214.94

2.8

27921.18

0.12

8303.19

0.16

51058.46

1.15

مواد كيميا ية

1683228.18

4.02

2017221

8.6

268771.41

5.28

190247.44

4.29

منتجات ذا ية

2886101.82

6.9

79585.84

0.34

7912.11

0.16

224366.27

5.06

حذاء

265100.52

0.63

3512.33

0.01

313.73

0.01

41623.31

0.94

الوقود

3243285.77

7.75

3538077

15.1

3903678.1

76.6

193719.37

4.37

55422.33

0.13

69198.34

0.29

41844.43

0.82

5554.8

0.13

مواد كهربا ية

5070185.86

12.1

302029.5

1.29

153187.98

3.01

534953.58

12.1

المعاد

6884027.96

16.5

1525035

6.5

117513.15

2.31

967414.15

21.8

المعاد

447650.92

1.07

139127.8

0.59

36828.95

0.72

71166.16

1.61

متفرقات

2398713.28

5.73

8295608

35.4

72267.11

1.42

80282.02

1.81

الباستي أو المطاط

2173105.95

5.19

3109048

13.3

125982.63

2.47

168978.67

3.81

الحجر والزجاج

4655099.48

11.1

3202873

13.7

73442.06

1.44

299383.19

6.76

الجلود الكبيرة
والص يرة
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المنسوجات والمابس

4715716.74

11.3

746667.5

3.18

122797.13

2.41

736085.77

16.6

وسا ا النقا

2261497.75

5.41

223942

0.95

84334.95

1.66

471603.71

10.6

الخضروات

2562054.66

6.12

109271.1

0.47

41961.01

0.82

277490.01

6.26

خشب

1365554.74

3.26

64614.52

0.28

34079.91

0.67

117598.6

2.65

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى موقع البن الدولى .وتعتبر السلع الكهربا ية والمطاط والباست
والمنسوجات سلعا مهمة لهذ اهسواا وكذل

والزجاج

الجلود واهحذية والمنتجات ال ذا ية كما هو موضح فى الجدوا

أعا  ,وا كانت بنسب متفاوتة .

 - 3التصنيف السلعى بين تركيا ودول أوربا ووسط ثسيا للفترة : 2014-2112فيما يتعلا بتصنيف انواع

السلع ( اإلستهالكية والراسمالية والوسيطة ) مع مجموعة دوا أوربا ووسط آسيا حسب الجدوا أدنا ولسنوات مختارة
م اجمالى الصادرات والواردات للعاقات التجارية للفترة  2014 -2002فقد بل ت نسبة الواردات م السلع

االستهاكية للعام  2002نسبة  % 19.3م اجمالى الواردات والتى قدرت بحوالى  6.4مليار دوالر تحسنت
هذ النسبة فى العام  2014لتصا الى  33مليار دوالر ,وهذا م شر الى النسبة العالية لحجم الواردات م

السلع الراسمالية وكذل الحاا للسلع الوسيطة التى تحسنت م العام  2002م  11.7مليار دوالر لتصا الى

 40مليار ,وهذ النتيجة تعنى أ المنتجات الراسمالية والوسيطة لها اهتمام فى تركيا م قبا هذ المجموعة
بعكس الصادرات م السلع االستهاكية التركية التى مالت لصالح المنتج التركى .

جدول (  ) 3-29تصنيف السلع بين السلع الراسمالية والوسيطة واالستهالكية للفترة  2014- 2002لدول أوربا ووسط ثسيا
مجموعة المنتجات

قيمة واردات 2112

%

قيمة صادرات
2112

%

قيمة صادرات 2114

%

قيمة واردات

%

2114

جميع المنتجات

33.6

100

23.4

100

90.2

100

128444252

100

السلع الرأسمالية

10.7

32.1

3.3

14

19.4

21.6

31079381

24

السلع االستهاكية

6.4

19.3

12.6

54

43.2

47.9

33308683

26

السلع الوسيطة

11.7

34.9

4.0

17

18.2

20.2

40266148

31

المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات م البن الدولى والمبال بالمليار دوالر .

  – 4التصنيف السلعى بين تركيا ودول أمريكيا الالتينية والبحر الكاريبى للفترة 2114-2002أما فيما تعلا بفا ق وعجز المي از التجارى مع دوا أمريكيا الاتينية والبحر الكاريبى فقد كانت صادرات تركيا م
السلع الراسمالية قد وصلت الى  %25م اجمالى الصادرات لهذ المناطا فى حي كانت واردات هذ السلع يصا
الى ما نسبتت الى  %9للعام  , 2014أما السلع االستهاكية فقد كانت واردات المجموعة م هذ السلع لتركيا فقد بل

ما نسبتت  %10.22م قيمة واردات هذ المنتجات الكلية مع تركيا  ,ووصلت قيمة الصادرات الى نسبة  %44اى
بفا ق ع واردات هذ السلع التى كانت واردتها تصا الى نسبة  , % 31وهذا م شر على ارتفاع صادرات تركيا

لهذ المناطا للسلع الوسيطة
___________

1(http://www.worldbank.org/en/country/turkey
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خالصة الفصل:
استعرق هذا الفصا بشكا أكثر عمقا تحليا التجارة الخارجية وعليت فقد قسم الى أربع مباحث استعرق
المبحث اهوا أهم اله يات والمنظمات العالمية التى أنشأتها تركيا أو تشار فى عضويتها على المستوى الدولى

أو اإلقليمى .ثم المبحث الثانى والثالث اللذا تناوال الهيكا الج رافى والسلعى للتجارة الخارجية التركية خاصة
للفترة  2014– 2002وكا هو جوهر الفصا  ,فقد تم تسليط الضوء على أهم البلدا والشركاء التجاريي الذي

تربطهم بتركيا روابط تجارية كبيرة على سبيا المثاا للدوا العشرة اهوا ا  ,وكذل ع الدوا الجديدة التى دخلت

فى اطار التبادا التجارى مع تركيا م خاا معرفة حجم هذا التبادا  ,وكذل تم استعراق أهم المنتجات التى
تصدرها تركيا الى العالم والتى تتميز فيها بميزة نسبية واستطاعت أ تنافس فيها الماركات والسلع فى اسواا

العالم وتلقى القبوا عليها ,وكا ال بد م استعراق وتحليا الشركاء التجاريي م المجموعات اإلقتصادية
وأنواع المنتجات والسلع المتبادلة م خاا التطرا لبعق النماذج م بلدا العالم وتكتاتت اإلقتصادية.أما

ا لمبحث الرابع فقد تناوا تطور السياسة التجارية فى تركيا والتحوا فيها م الحما ية الى اقتصاد السوا ,وكذل

تم استعراق وتحليا للبيانات المتعلقة بالسلع الراسمالية والوسيطة واالستهاكية م الفترة 2014 – 2002

ومدى أهمية هذ الفترة التى تضاعفت فيها الصادرات التركية خمسة أضعاف ع العام  , 2001وكذل ع

نسبة مساهمة ومشاركة هذ السلع م اجمالى الصادرات والواردات التركية  ,وبالتالى هذا الفصا يمهد الى

الفصا القياسى الذى يعرق مدى تأثير التجارة الخارجية بالناتج المحلى اإلجمالى للفترة 2014 - 1980

وبشكا خاص فترة حكم العدالة والتنمية .2014- 2002
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الفصل الرابع :
التحليل القياسي ألثر التجارة الخارجية على النمو االقتصادت في تركيا
أوال  :مقدمة .

ثانيا  :اإلطار النظري لمنهجية الدراسة .

ثالثا  :النموذج القياسى .

رابعا  :اختبار الفرضيات والتفسير اإلقتصادي للنموذج المقدر.
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تمهيد:
يهدف االقتصاد القياسي إلى تحليا واختبار النظريات االقتصادية وال يمك اعتبار النظرية االقتصادية
صحيحة ومقبولة ما لم تجتاز االختبار الكمي  ,ويجب أ يكو النموذج مفس ار لقوة العاقة بي المت يرات

االقتصادية ,وصارت الحاجة إلى أساليب االقتصاد القياسي الذي يساعد في تحليا واختبار النظرية حيث تسهم
هذ اهساليب برسم السياسات واتخاذ الق اررات ع

طريا الحصوا على قيم عددية لمعامات العاقات

االقتصادية بي الت يرات لتساعد في اتخاذ الق اررات المناسبة؛ كما تساهم هذ اهساليب في التنب بقيم المت يرات

االقتصادية والتنب بما ستكو عليت الظاهرة االقتصادية مستقبا ليتمك

متخذي الق اررات م

تنظيم الحياة

االقتصادية على نحو سليم.

وسوف يستعرق الباحث في هذا الفصا منهجية تحليا بيانات المت يرات اإلقتصادية التى تم االعتماد عليها
لدراسة وتحليا البيانات االقتصادية التي تتعلا بنموذج الدراسة وذل باستخدام أساليب التحليا المناسبة ,والتحليا

القياسي المتمثا في عملية التقدير والفحص لنموذج الدراسة ,الذي يهدف الى تقدير أهم مقومات التجارة الخارجية

في تركيا  .حيث سيتم االعتماد على اهساليب اإلحصا ية المتقدمة والتي تستخدم في دراسة تأثير مجموعة م

المت يرات المستقلة على المت ير التابع بهدف قياس تأثير كا مت ير ومعرفة أي المت يرات اهكثر تأثي ار على

المت ير التابع ,وأهم هذ اهساليب نموذج االنحدار الخطي المتعدد وذل

م خاا استخدام أساليب تحليا

الساسا الزمنية الحديثة كاختبار السكو للساسا الزمنية والتعرف على خصا صها ,وتطبيا أسلوب التكاما

المشتر متعدد المت يرات لجوهانسو  ,مع االعتماد على طريقة المربعات الص رى العادية ( OLS-Ordinary

 )Least Squareفي التحليا؛ وتقدير معامات المت يرات اإلقتصادية .
أوال  :اإلطار النظرت لمنهجية التحليل القياسي:
 - 1مصادر جمع البيانات:

اعتمدت هذ الدراسة على بيانات الساسا الزمنية لاقتصاد التركي ,والتي تمثلت في البيانات السنوية الرسمية
حسب توافرها في التقارير والنشرات الرسمية ع االقتصاد التركي وتم االعتماد على الم سسات التالية في جمع

البيانات وهي :م سسة اإلحصاء التركي , http://www.turkstat.gov.t,ومركز اهبحاث اإلحصا ية
واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدوا اإلسامية بأنقرة ..http://www.sesrtcic.org/index-ar.php
 - 2المنهجية اإلحصائية والقياسية لتحليل البيانات:

اتبع الباحث في هذ الدراسة المنهج الوصفي التحليلى لوصف مت يرات الدراسة ,باإلضافة إلى المنهج الكمي
القياسي لتحديد العاقة بي المت يرات المستقلة والمت ير التابع محا الدراسة اعتمادا على بيانات سنوية

بهدف الحصوا على مرونات أو معامات خط االنحدار للمت يرات المستقلة ,حيث تم االستعانة بمجموعة
م الطرا واهساليب اإلحصا ية والقياسية ,والتي تمثلت فيما يلي:
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أوالً :طريقة المربعات الصغرى العادية (:)OLS

وتعتبر هذ الطريقة م أشهر الطرا التي تستخدم في تقدير معامات نماذج االنحدار التي تدرس عاقة

مت ير أو أكثر م المت يرات المستقلة بمت ير تابع ,وم خصا ص هذ الطريقة أنها تعما على تدني
مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة ع القيم المشاهدة للمت ير التابع(عطية ,2005 ,ص .)256كما أنها
تمتاز بدقة تقدير المعلمات بعد تحقا افتراضاتها لكي يتم الحكم على جودة النموذج المقدر ,ولكي نتمك م

بناء نموذج قياسي دقيا باستخدام طريقة المربعات الص رى العادية في تقدير النموذج القياسي المراد تقدير

يجب توافر مجموعة م االفتراضات العلمية لنحصا على الدقة المطلوبة للنموذج .والتي تتمثا فيما يلي كما
يوضحها كا م (صافي ,2015 ,ص )186-184و(:)Gujarati, 2004, p63-65
 المتوسط الحسابي للبواقي يساوي صفر.

 اهخطاء العشوا ية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي (.)Normality

 تجانس تباي حدود الخطأ بمعنى ثبات تباي حد الخطأ (.)Heteroskedasticity

 استقاا حدود الخطأ بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ (.)Autocorrelation
 عدم وجود تداخا خطي متعدد بي المت يرات المستقلة (.)Multicollinearity
 المت يرات المستقلة ير مرتبطة مع حد الخطأ العشوا ي.

ثانياً :اختبار السكون :يعتبر شرط السكو شرطا أساسيا لدراسة تحليا الساسا الزمنية للوصوا إلى
نتا ج سليمة ومنطقية ,وتعتبر السلسلة الزمنية ساكنة إذا تحققت فيها الشروط اآلتية(عطية,2005 ,

ص:)648

 ثبات المتوسط الحسابي للقيم عبر الزم .
 ثبات التباي عبر الزم .

 الت اير بي أي قيمتي لنفس المت ير معتمدا على الفجوة الزمنية بي القيمتي وليس على القيمة الفعلية
للزم الذي يجب عند الت اير.

وهنا العديد م االختبارات والطرا اإلحصا ية المستخدمة في الكشف ع سكو الساسا الزمنية ,ونذكر

م هذ االختبارات :اختبار ديكي فوالر الموسع ( )Augmented Dickey Fuller - ADFوكذل اختبار
فيلبس برو ( ,)Philips Perron - PPوتعتبر هذ االختبارات اهكثر استخداما في مجاا الدراسات
االقتصادية والقياسية للكشف ع سكو الساسا الزمنية.

ثالثاً :اختبار التكامل المشترك:

يعرف التكاما المشتر بأنت تصاحب ( )Associationبي سلسلتي زمنيتي أو أكثر ,بحيث ت دي التقلبات
في إحداهما إلل اء التقلبات في اهخرى بطريقة تجعا النسبة بي قيمتهما ثابتة عبر الزم  .ويتطلب حدوث
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التكاما المشتر بي الساسا الزمنية أ تكو هذ الساسا متكاملة م الدرجة نفسها ٍ
كا على حد ,
بمعنى أ

تكو

هذ الساسا ساكنة م

 )Approachللكشف ع

نفس الدرجة ,ويستخدم اختبار جوهانسو

( Johnasen

التكاما المشتر  ,هنت يعتبر أكثر االختبارات شمولية في هذا المجاا(عطية,

 ,2005ص.)673 -670

ويفضا أسلوب اإلمكانية العظمى (اختبار جوهانسو ) المقترح م قبا جوهانسو وجوسيلس عام 1990م,
عندما يزيد عدد المت يرات محا الدراسة ع

ولتحديد عدد متجهات التكاما المشتر

مت يري

الحتماا وجود أكثر م متجت للتكاما المشتر .

اقترح جوهانسو

وجوسيلس إجراء اختباري  :اهوا اختبار

اهثر( )Traceوالثاني اختبار القيمة الذاتية العظمى ( )Maximumحيث أ كاهما يعطي نفس النتيجة(عبد
القادر ,2007 ,ص.)6

رابعاً :الصيغة اللوغاريتمية (:)Log

تعتبر الصي ة ذات أهمية عالية في تقدير النماذج القياسية وذل هنها تعطي تأثير المت يرات المستقلة على

المت ير التابع على شكا مرونات طويلة اهجا ,باإلضافة هنها تقلا م

التشتت في البيانات(بدوا ,2014 ,

ص.)146

خامساً :األسالي واالختبارات اإلحصائية للتحق من افتراضات طريقة المربعات الصغرى العادية (:)OLS

لطريقة المربعات الص رى العادية عدة افتراضات ال بد م توافرها في أي نموذج انحدار يتم تقدير باستخدام

هذ الطريقة؛ لكي يتم الحكم على صاحية وجودة النموذج المقدر ,وأهم هذا اهساليب ما يلي:
 oاختبار ( )T-testللبواقي :ويستخدم هذا اإلختبار فى التحقا م

شرط مساوا المتوسط الحسابي

لبواقى النموذج المقدر للصفر ,ويعتبر شرط المساواة للصفر متحقا إذا تبي م خاا نتا ج االختبار
أ مستوى داللة االختبار أكبر م مستوى .%5

 oاختبار ( :)Jurque - Beraالختبار طبيعة توزيع البواقي فيما إذا كانت تتوزع طبيعيا أو ال؟ حيث
يعتبر افتراق التوزيع الطبيعي متحقا إذا تبي أ إحصا ية  Jurque – Beraأقا م القيمة الجدولية

لتوزيع ( )c 2كاى -تربيع ,وكألجراء بديا إذا كانت قيمة

 P-valueأكبر م مستوى المعنوية

0.05؛ فألننا ال نستطيع رفق الفرضية اهساسية للتوزيع الطبيعي ( ,)h0: Normalوبذل

التوزيع طبيعي(السواعي ,2012 ,ص.)116

يكو

 oاختبار ( )Whiteأو اختبار ( :)Breusch Pagan Godfreyحيث تستخدم هذ االختبارات في
اكتشاف مشكلة عدم تجانس تباي حد الخطأ العشوا ي في نماذج االنحدار ,ويعتبر افتراق تجانس حد
الخطأ العشوا ي متحقا إذا تبي

م

خاا النتا ج أ

المعنوية (%5صافي ,2015 ,ص.)284-280

184

قيمة  P-valueلاختبار أكبر م

مستوى

 oاختبار ( :)Durbin-Watsonيتم استخدام هذا االختبار للتحقا م افتراق استقاا حدود الخطأ
وعدم وجود ارتباط ذاتي بينها ,ويعتبر هذا االفتراق متحقا إذا تبي م خاا النتا ج أ قيمة اختبار
DWالمحسوبة تقع أعلى م الحد اهعلى للقيمة الجدولية ( )duبينما إذا وقعت قيمة االختبار بي قيمة
الحد اهدنى ( )dLوالحد اهعلى ( )duفألنت ال يمك الحكم على وجود المشكلة م عدمها ,أما إذا كانت
قيمة االختبار أقا م قيمة الحد اهدنى للقيمة الجدولية ( )dLفأل ذل

يعني وجود مشكلة االرتباط

الذاتي .ويمك تحديد قيمتي ( )du , dLم خاا جداوا أعدت خاصة أعدت م قبا دارب -واتسو

وذل بمعرفة كا م  :عدد المشاهدات ( )nوعدد المت يرات المستقلة ( )kومستوى المعنوية( )αوعادة ما

تستخدم قيمة  αما بي (%5 ,%1صافي ,2015 ,ص .)236ويشترط في استخدام اختبار  DWأ

يكو االرتباط الذاتي م الدرجة اهولى ,ويستخدم اختبار  Residual Correlogramحيث تظهر
اهعمدة الطويلة المضللة على إخفاء الخطوط المنقطة مشير إلى وجود ارتباط ذاتي وتختلف داللتت ع

الصفر عند مستوى معنوية  ,%5أي أ

ذاتي(السواعي ,2012 ,ص.)189

ما بي

الخطي

المنقطي

يدا على عدم وجود ارتباط

 oاختبار ( :)Lagrange Multiplierيتم استخدام هذا االختبار للتحقا م شرط استقاا حدود الخطأ

وعدم ترابطها ذاتيا ,كبديا الختبار  DWحيث يعتبر هذا االختبار أدا وأفضا م اختبار  ,DWويعتبر
هذا الشرط متحقا إذا تبي م خاا نتا ج االختبار أ مستوى داللة االختبار P-valueأكبر م

.%5

 oاختبار معامل تضخم التباين ( :)Variance Inflation Factors – VIFيستخدم هذا االختبار
للتحقا م عدم وجود مشكلة ازدواج خطي بي المت يرات المستقلة في النموذج المقدر ,ويتم حساب

معاما تضخم التباي ( )VIFم خاا المعادلة التالية لكا مت ير (

( حيث أنت كلما

زادت قيمة معاما التضخم زادت حد المشكلة ,وعادة ما ينظر لقيم معاما التضخم التي تفوا الرقم 5
على أنها انعكاس الحتداد المشكلة(.)Studenmund, 2011, P257-258

 oاختبار التأكد من عدم وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة وحد الخطأ :حيث يتم إيجاد العاقة بي
حد الخطأ وجميع المت يرات المستقلة الداخلة في النموذج كا على حد  ,حيث توضح النتا ج عدم وجود
عاقة بينهما عندما تكو قيمة ( )Probabilityلمعاما االرتباط بي المت يرات المستقلة وحد الخطأ

أكبر م .%5

ثانياً :النموذج القياسي:

تم صيا ة نموذج انحدار متعدد ليعبر ع أثر إجمالي التجارة الخارجية ومعدا التضخم وسعر الصرف

على النمو االقتصادي في تركيا وذل خاا الفترة الزمنية ( , ) 2014 -1980باإلضافة الى اهخذ بعي
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اإلعتبار بشكا خاص فترة حكم حزب العدالة م الفترة  2014 - 2002لمعرفة مدى تأثير هذ الفترة
تحديدا وذل باستخدام برنامج SPSSعلى النحو التالي:

Log(GDP) = β0 + β1 Log(XM) + β2 Log(INF) + β3 Log(ER) + β4 Dum + εt
Β4 > 0

β3 < 0

> β1

β2 < 0

0

حيث أ :

 : β3 , β2 , β1, β0تعبر ع الحد الثابت ومرونات المت يرات المستقلة على التوالي.
 : β4معاما المت ير الوهمي.

 : εtيمثا حد الخطأ العشوا ي.

المتغير التابع :الناتج المحلي اإلجمالي .GDP

المتغيرات المستقلة :إجمالي التجارة الخارجية  ,XMمعدا التضخم  ,INFسعر الصرف ,ER

المتغير الوهمي  Dumالذي يعبر ع فترة تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا بزعامة السيد رجب
طيب أردو ا  ,حيث تم إعطاء القيمة  1للفترة التي تولي فيها حزب العدالة والتنمية الحكم وهي الفترة

()2014 - 2002؛ أما الفترة السابقة لحكم العدالة والتنمية فقد تم إعطا ها القيمة  0وهي الفترة (-1980

.)2001

عدد المشاهدات 2014 - 1980 :
نتائج تقدير النموذج القياسي:

سوف يتناوا الباحث هنا نتا ج اهساليب القياسية المستخدمة في تقدير النموذج القياسي للدراسة ,وذل لكا

م اختبارات السكو واختبارات التكاما المشتر للساسا الزمنية ,باإلضافة لنتا ج تقدير النموذج القياسي

وأيضا نتا ج اختبارات التحقا م صاحية وجودة النموذج المقدر ,كما يلي:

أوالً :نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية:

كما سبا توضيحت فأل م شروط تحليا الساسا الزمنية اختبار جذر الوحدة للتأكد م سكو الساسا

الزمنية وتحديد التكاما لكا سلسلة زمنية ,وبناءا على ذل

يوضح الجدوا ( )4.1نتا ج اختبارات جذر

الوحدة لجميع مت يرات الدراسة باستخدام اختبار(.)Philips Perron - PP

جدول ( :)4-1يوضح نتائج اختبار الوحدة ( )Unit Root Testلمتغيرات النموذج
Phillips Perron Test
P-

P-

1st
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Level

Variables

values

values

Difference

*0.0000

-5.76

0.9882

0.61

)Log(GDP

*0.0000

-5.72

0.9991

1.55

)Log(XM

*0.0000

-5.99

0.7563

-0.95

)Log(INF

*0.0256

-3.25

0.9866

0.56

)Log(ER

* رفق عدم سكو المت ير عند مستوى .%5
يتضح م خاا الجدوا ( )4.1أ نتا ج اختبار جذر الوحدة ( )Unit Rootلكافة مت يرات الدراسة تبي
أنها كانت ير ساكنة في صورتها اهصلية عند المستوى ( ,)Levelلذل

تطلب اهمر إجراء فروا م

الدرجة اهولى لهذ المت يرات ( )1st Differenceوتم إعادة إجراء اختبارات جذر الوحدة مرة أخرى لهذ

المت يرات ,فكانت النتا ج تشير لوجود سكو لهذ المت يرات بعد الفروا اهولى عند مستوى معنوية ,%5

وهذا يعني أ الساسا الزمنية متكاملة م نفس الدرجة ,بمعنى آخر أ جميع الساسا الزمنية متكاملة م

الدرجة اهولي ( , I ~ )1وهذا يعتبر م شر جيد لفاعلية استخدام اختبار التكاما المشتر بي الساسا

الزمنية.

ثانياً :نتائج اختبار التكامل المشترك:

بعد التحقا م الشرط اهوا ,وهو سكو الساسا الزمنية ,وتحديد درجة تكاما كا سلسة زمنية على حد ,

والتأكد م أ جميع الساسا الزمنية متكاملة م نفس الدرجة ,قام الباحث بألجراء اختبار جوهانسو للتكاما

المشتر للتحقا م وجود عاقة تكاملية طويلة اهجا بي المت يرات السابقة ,وم أجا تحديد عدد متجهات
التكاما تم استخدام اختباري إحصا يي مبنيي على دالة اإلمكانات العظمى ()Likelihood Ratio Test

وهما اختبار اهثر  )ltrace( Trace testواختبار القيم المميزة العظمى Maximum Eigenvalues

 ,)lmax( Testحيث أ كا االختباري
الفرضيات التالية:

يعطي نفس النتيجة .وتم إجراء اختبار التكاما المشتر وفا

الفرضية الصفرية( :)H0: r = 0وهي تفيد على أنت ال يوجد تكاما مشتر لمتجهات السلسلة.
الفرضية البديلة(:)H1: r > 0

وهي تفيد على أنت يوجد تكاما مشتر

لمتجهات السلسلة.
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على اهقا

جدول ( :)4-2يوضح نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون لمتغيرات النموذج
Critical Value
Prob.

= Sig Level

Trace Statistic

Hypothesized

0.05

*0.0004

47.8

66

None

*0.0097

29.7

35.5

At most 1

*0.0304

15.4

16.9

At most 2

*0.0483

3.8

3.9

At most 3

* تشير لرفق الفرضية الصفرية عند مستوى .%5
يتضح م الجدوا ( )4.2أ القيمة المحسوبة الختبار  Traceأكبر م القيمة الحرجة ()Critical value
حتى المستوى الثالث ,لذل فألننا نرفق الفرضية الصفرية ونقبا الفرضية البديلة ,وبالتالي نستنتج أنت يوجد

تكاما مشتر ) )r + 1وأ عدد متجهات التكاما المشتر أكثر م  4متجهات وكذل تأكد هذ النتيجة

قيمة  Prob.عند حتى المستوى الثالث هنها أقا م  ,%5وهكذا يتضح وجود عاقة توازنيت طويلة اهجا
بي المت يرات.

ثالثاً :نتائج تحليل وتقدير النموذج:

بعد التحقا م سكو الساسا الزمنية ووجود عاقات تكاما مشتر طويلة اهجا بي المت يرات ,سوف

نقوم اآل بتقدير النموذج القياسي حيث تم إجراء تقدير أولي للنموذج القياسي بألدخاا المت يرات المستقلة في

النموذج ,وذل

ذل

للحصوا على مرونات المت يرات المستقلة وتأثيرها على المت ير التابع ,الملحا( .)1وبعد

ت م التأكد م

صاحية النموذج المقدر والتحقا م

افتراضات طريقة المربعات الص رى التي تم

توضيحها سابقا ,تم إدخاا المت ير الوهمي للنموذج؛ الملحا ( ,)2فكانت النتا ج كما في جدوا ():
جدول رقم ( :)4-3يوضح نتائج تقدير النموذج القياسي
)Dependent Variable: Log(GDP
Prob.

t-

Std.

Coefficie

Statistic

Error

nt

0.625

0.49291

0.02921

0.01440

0.000

5.49700

0.12276

0.67485

9

2

9
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2

Variable
C
)Log(XM

1

0
0.046
6

9

-

1.73770

9

0.04922
0

5
-

-

0.08553
0
-

0.035

2.20501

0.11556

0.25483

0.902

0.12327

0.03389

0.00417

8
8

3
5

F =16.1 ,

9
6

)Log(INF

2
9

Adj. R2 =0.65 , DW=1.77,
Prob.=0.0000

)Log(ER
Dum

R2=0.69,

تقييم الجودة اإلحصائية والقياسية للنموذج المقدر:
قبا استخدام النموذج في تفسير العاقة بي المت يرات المستقلة والمت ير التابع ال بد م التأكد م صحة

النموذج المقدر م

خاا اختبار مدى تحقا شروط طريقة المربعات الص رى ,وكذل

اإلحصا ية بشكا عام على النحو التالي:

جودة النموذج

أوالً :التحق من الجودة اإلحصائية للنموذج:

 oمعامل التحديد المعدل :ناحظ م خاا الجدوا ( )4.3أ قيمة معاما التحديد المعدا بل ت ( Adj.
 )R2 =0.65وهذ القيمة تشير إلى أ المت يرات المستقلة في النموذج المقدر تفسر ما نسبتت %65
م الت ير الحاصا في المت ير التابع ,أما النسبة المتبقية فهي ترجع إلى عواما أخرى.

 oاختبار المعنوية الكلية  :ناحظ م

الجدوا ( )4.3أ

قيمة اختبار ( )F =16.1بقيمة احتمالية

( )Prob.= 0.0000وهي أقا م ( ,)0.05وهذا يعني أ هنا

عاقة بي المت يرات المستقلة معا

على المت ير التابع وهذا يعني أ النموذج المقدر جيد ويمك التنب بت.

 oاختبار  :Tناحظ م الجدوا ( )4.3أ القيمة االحتمالية الختبار ) )tالمحسوبة للمت يرات المستقلة
هي ذات داللة معنوية هنها أقا م %5؛ لذل جميع المت يرات المستقلة في النموذج المقدر هي دالة
إحصا يا ,ما عدا المت ير الوهمي فهو ير داا احصا يا ولك العرف االقتصادي جري على إبقا ت في
النموذج م أجا تفسير م الناحية االقتصادية.

ثانياً :التحق من شروط طريقة المربعات الصغرى(:)OLS
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في ظا اعتماد الباحث على طريقة المربعات الص رى العادية؛ واستخدامها في تقدير نموذج الدراسة ,فأل
ذل

يشترط إجراء بعق االختبارات الهامة للتحقا م افتراضات طريقة التقدير المستخدمة ,وذل

بهدف

التحقا م صاحية وجودة النموذج المقدر لكي يتم االعتماد على نتا ج التقدير ,وللتحقا م شروط طريقة

المربعات الص رى تم إجراء االختبارات الازمة على النحو اآلتي:

 oاختبار أن المتوسط الحسابي للبواقي يساوت صفر :للتحقا م هذا الشرط تم استخدام اختبار (T-
 )testفكانت النتيجة تشير إلي أ قيمة ( )T-statistic =2.42E-16وأ قيمة االحتماا (= 1.000
 (P-Valueوتشير هذ النتيجة لعدم رفق الفرضية الصفرية التي تفترق أ المتوسط الحسابي للبواقي
تساوي صفر ,انظر الملحا رقم (.)3

 oاختبار شرط التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر :للتحقا م شرط إتباع بواقي النموذج المقدر
للتوزيع الطبيعي تم استخدام اختبار ( )Jurque- Beraفكانت النتيجة تشير أ قيمة االختبار تساوي
( )J-B = 3.05باحتماا بل ( )P- Value = 0.2175انظر ملحا رقم ( ,)4ويتضح م ذل قبوا
الفرضية الصفرية التي تنص على أ بواقي النموذج المقدر تتبع التوزيع الطبيعي.

 oاختبار شرط ثبات تباين حدود الخطأ (تجانس التباين) :تم استخدام اختبار( )Whiteللتحقا م شرط
تجانس تباي حدود الخطأ فكانت النتا ج تشير إلى أ قيمة االختبار تبل ()N*R-squared=7.76
باحتماا ( )P-value = 0.5578وهذ النتيجة تدعم قبوا الفرضية الصفرية التي تنص على تجانس
تباي حدود الخطأ ,انظر الملحا رقم (.)5

 oاختبار شرط استقالل حدود الخطأ ( بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي) :للتحقا م عدم وجود مشكلة
ارتباط ذاتي في حدود الخطأ للنموذج المقدر يمك االعتماد على قيمة ( )DWالتي تم توضيحها سابقا

في جدوا ( ,)4.3ولك قبا ذل

ال بد م التأكد م درجة االرتباط م خاا اختبار Residual

 Correlogramحيث تشير نتا ج هذا االختبار أ االرتباط م الدرجة اهولى؛ انظر الملحا رقم (,)6
وهذ النتيجة ت كد صحة استخدام اختبار  DWحيث بل ت قيمة هذا االختبار ) (DW =1.77وتظهر
هذ القيمة أ النموذج خالي م مشكلة االرتباط الذاتي وذل هنها تجاوزت الحد اهعلى للقيمة الجدولية

( )du = 1.65وبالتالي خلو النموذج المقدر م هذ المشكلة ,ولمزيد م الدقة تم استخدام اختبار LM
فكانت نتا ج هذا االختبار تشير إلى أ قيمة االختبار تبل ( )N*R-squared=0.07باحتماا(P-

 )value = 0.9626وهذ النتيجة تدعم نتيجة اختبار  DWوبالتالي يتضح أ النموذج خالي م
مشكلة االرتباط الذاتي ,انظر الملحا رقم (.)7
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 oاختبار شرط استقالل المتغيرات المستقلة (عدم وجود تداخل خطي متعدد) :للتحقا م عدم وجود
مشكلة ازدواج خطي بي المت يرات المستقلة في النموذج المقدر تم االعتماد على قيمة معاما تضخم
التباي ( ,)VIFوقد تم حساب هذ القيمة لمت يرات النموذج فكانت النتا ج كما يلي:
جدول( :)4.4يوضح نتائج حسا معامل تضخم التباين ()VIF
ER

INF

XM

Variable

1.21

1.03

1.24

VIF

وتشير النتا ج في الجدوا ( )4.4إلى أ قيمة ( )VIF < 5وذل لجميع المت يرات؛ وهذا م شر واضح
على خلو النموذج م مشكلة االزدواج الخطي ,مما يدا على جودة النموذج المقدر.

 oاختبار التأكد من عدم وجود عالقة بين المتغيرات المستقلة وحد الخطأ :حيث تم إيجاد العاقة بي حد
الخطأ وجميع المت يرات المستقلة الداخلة في النموذج كا على حد  ,حيث تشير النتا ج لعدم وجود
عاقة بينهما وذل ه قيمة ( )Probabilityلمعاما االرتباط أكبر م  .%5وتظهر النتا ج كما في

جدوا (.)4.5

جدول( :)4.5يوضح نتائج معامل االرتباط بين حد الخطأ والمتغيرات المستقلة
Variables
INF

ER
-0.013357

0.100689

-0.074378

0.563477

0.9412

0.5772

RESID

XM
-

0.000915
-

0.005092
0.9960

Correlation
t-Statistic
Probability

وم خاا ما سبا ناحظ تحقيا النموذج المقدر لجميع شروط طريقة المربعات الص رى العادية ,وهذا دليا
واضح على جودة النموذج المقدر وسامتت م

أي خلا قياسي ,وبالتالي يمك

وتفسيرها بما يتناسب مع الواقع االقتصادي.
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االعتماد على نتا جت

اختبار الفرضيات والتفسير االقتصادت للنموذج المقدر:

 الفرضية األولى التي تنص على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادت واجمالي التجةارة الخارجيةة فةي
تركيةةةا :م ة خةةاا نت ةةا ج التحليةةا فةةي ج ةةدوا ( ,)4-3فقةةد بل ةةت مرونةةة إجم ةةالي التجةةارة الخارجيةةة التركي ةةة

( )0.67وهذا يعنةي أنةت كلمةا زاد إجمةالي التجةارة الخارجيةة التركيةة بنسةبة  %1فةأل ذلة سةوف ية دي لزيةادة
النمو االقتصاد في تركيا بنسبة  %0.67في حاا ثبات المت يرات المستقلة اهخرى ,وتتفا هةذ النتيجةة مةع

النظرية االقتصادية في العاقة الطردية بةي النمةو االقتصةادي والتجةارة الخارجيةة ,كمةا أنهةا تتفةا مةع دارسةة
(عاشةةور  )2012,ود ارسةةة (منةةى  ) 2005,ود ارسةةة ( رهبةةا  ) 2013,ود ارسةةة ( طةةاس  ) 2010,كمةةا
وتعارض ة ةةت م ة ةةع د ارس ة ةةة (العب ة ةةدلى ,عاب ة ةةد  , 2005 ,والت ة ةةى توص ة ةةلت ال ة ةةى ا دور الص ة ةةادرات ف ة ةةى النم ة ةةو

اإلقتصةةادى فةةى الةةدوا الناميةةة بشةةكا عةةام ومنظمةةة الم ة تمر اإلسةةامى بشةةكا خةةاص كةةا ضةةعيفا ومشةةوها
بسةةبب عوامةةا هيكليةةة مزمنةةة فةةى هةةذ اإلقتصةةاديات ,وكةةذل تعارضةةت مةةع د ارسةةة ( نعيمةةة  ) 2011,والتةةى
توصلت الى أنت ال يوجد عاقة بةي اإلنفتةاح االقتصةادى ومعةدا نصةيب الفةرد مة النةاتج المحلةى اإلجمةالى

وذلة بسةةبب نوعيةةة الصةةادرات فةةى الج از ةةر التةةى لةةم تخةةرج عة نوعيةةة المحروقةةات باإلضةةافة الةةى حالةةة عةةدم

االستقرار السياسي خاا فترة الدراسة .

وهةةذ الفرضةةية أصةةبحت فةةى نظةةر الكثيةةر م ة اإلقتصةةاديي ذات أهميةةة بال ةةة لتحفيةةز النمةةو اإلقتصةةادى لمةةا
تتميةةز بةةت مة آثةةار ايجابيةةة حسةةب الد ارسةةات التطبيقيةةة المختلفةةة والمتعةةددة التةةى تعتمةةد وتسةةتند علةةى اإلقتصةةاد

الكاسيكى الذى مثلت جو ستيوات ميا الذى يرى فى اإلنفتاح االقتصةادى علةى التجةارة الخارجيةة يحقةا فةى
بعةةق اهحيةةا تةةأثي ار ايجابيةةا حتةةى علةةى البلةةدا الفقي ةرة فةةى الم ةوارد  ,وكةةذل لديفةةد ريكةةاردو فةةى كةةو التجةةارة
تحقةةا الكفةةاءة للمي ةزة النسةةبية نتيجةةة التخصةةص وتسةةتطيع تص ةريف الفةةا ق ع ة السةةوا المحلةةى حسةةب أدم

سةةميث .فنظريةةة النمةةو التةةى قةةدمها الكاسةةي ودعمهةةا الكاسةةي الجةةدد أولةةى النظريةةات التةةى تفتةةرق وجةةود
عاقةةة قويةةة بةةي حجةةم التجةةارة الخارجيةةة والنمةةو االقتصةةادى,والتةةى تشةةير الةةى أ التوسةةع فةةى الصةةادرات تعةةزز
تأص ةةيا مب ةةدا التخص ةةص وال ةةذى ب ةةدور يعم ةةا عل ةةى رف ةةع الكف ةةاءة االنتاجي ةةة وبالت ةةالى تخص ةةيص المة ةوارد مة ة

القطاعات ير االنتاجية ذات الكفاءة المتدنية الى قطاعات ذات كفاءة أفضا .

 الفرضية الثانية التي تنص على وجود عالقة عكسية بين النمو االقتصادت ومعدل التضخم في تركيا :م
خاا نتا ج التحليا في جةدوا ( ,)3.4فقةد بل ةت مرونةة معةدا التضةخم ( )-0.08وهةذا يعنةي أنةت كلمةا زاد

معةةدا التضةةخم بنسةةبة  %1فةةأل ذل ة سةةوف ي ة دي لتخفةةيق النمةةو االقتصةةاد فةةي تركيةةا بنسةةبة  %0.08فةةي
حاا ثبات المت يرات المستقلة اهخرى ,وتتفا هذ النتيجة مع النظريةة االقتصةادية فةي العاقةة العكسةية بةي

النمةةو االقتصةةادي ومعةةدا التضةةخم ,كمةةا أنهةةا تتفةةا مةةع دارسةةة (الج ةراح  ,محمةةد  ,)2011 ,والتةةى أظهةةرت

النتةةا ج وجةةود عاقةةة وثيقةةة بةةي ارتفةةاع معةةدالت التضةةخم وتةةدنى النمةةو االقتصةةادى فةةى السةةعودية للفت ةرة م ة
192

 2007 - 1970وتعارضةها مةع د ارسةة (مهة ار  ,)2007,والتةى اظهةرت النتةا ج أ النمةو االقتصةادى لةم
يك لت تأثير احصا ى فى دراسة معرفة المت يرات الهامة التى ت ثر على التضخم فى دوا مجلةس التعةاو

الخليجى  ,ويرجةع ذلة الةى التشةوهات فةى التركيبةة الهيكليةة إلقتصةاديات تلة الةدوا التةى تعتمةد علةى سةلعة
الةةنفط  ,أمةةا العناصةةر التةةى أثةةرت علةةى التضةةخم فكانةةت عةةرق النقةةود والتضةةخم العةةالمى الةةذى أثةةر علةةى
التضخم المحلى .

ويشير التضخم حسةب وجةت النظةر المدرسةة النقديةة والتةى تعتبرالتضةخم ظةاهرة نقديةة بالدرجةة اهولةى بزيةادة
عرق النقود التى ت دى الى زيادة نسبة اهسعار المحلية  ,فى حي تعتبر المدرسة البنيوية التى تركز على

دور القيةود والمةوارد التةى تة ثر فةةى جةانبى العةةرق كأحةد أسةةباب النمةةو النقةدى الةةذى يعنةى ا التضةةخم نةةاجم
ع االختناقات التى تميز االقتصاد الحقيقى ومدى ارتباطةت بعوامةا داخليةة فكةا يعبةر عة عجةز الميزانيةة
الحكومية وط ار ا تمويةا الةدي العةام والسياسةات النقديةة المتبعةة باإلضةافة الةى الت يةرات الهيكليةة التةى تميةز

اإلقتصاد ,وعواما خارجية يعبر عنةت فةى معةدالت التبةادا التجةارى وارتفةاع معةدالت الفا ةدة العالميةة خاصةة
اذا كانت الدولة تلجا الى تمويا ديونها م المصادر اهجنبية .

 الفرضةية الثالثةة التةةي تةنص علةى وجةةود عالقةة عكسةةية بةين النمةو االقتصةةادت وسةعر الصةرف فةةي تركيةا :مة
خاا نتا ج التحليا في جدوا ( ,)4-3فقد بل ت مرونة سةعر الصةرف ( )-0.25وهةذا يعنةي أنةت كلمةا زاد سةعر
الصةةرف بنسةةبة  %1فةةأل ذلة سةةوف ية دي لتخفةةيق النمةةو االقتصةةاد فةةي تركيةةا بنسةةبة %0.25 .فةةي حةةاا ثبةةات
المت ي ة ةرات المسة ةةتقلة اهخة ةةرى ,وتتفة ةةا هة ةةذ النتيجة ةةة مة ةةع النظرية ةةة االقتصة ةةادية فة ةةي العاقة ةةة العكسة ةةية بة ةةي النمة ةةو

االقتص ةةادي وس ةةعر الص ةةرف ,كم ةةا أنه ةةا تتف ةةا م ةةع دارس ةةة (موس ةةاوى)2013,والت ةةى ه ةةدفت ال ةةى تحدي ةةد أث ةةر س ةةعر
الصرف الحقيقى الفعاا على النمو االقتصادى :د ارسةة حالةة الجز ةر وأظهةرت النتةا ج الةى وجةود أثة ار سةلبيا لسةعر
الصرف الحقيقةى الفعةاا عل ةى النمةو االقتصةادى  ,كمةا وا هةذ الد ارسةة اختلفةت مةع بعةق النتةا ج التةى أشةارت

الةةى عةةدم تةةأثير سةةعر الصةةرف (كد ارسةةة خضةةر  ,ازهةةر  )2010,علةةى النمةةو االقتصةةاد الفلسةةطينى بسةةبب نوعيةةة
ال ةواردات التةةى كةةا معظمهةةا اسةةتهاكية وتةةدخا فةةى صةةناعات فلسةةطنية ولةةيس لهةةا بةةدا ا  ,م ةا أدى الةةى ا هةةذ

العاقة ايجابية والتى تعارضت مع النظرية اإلقتصادية وهو ما يفسر انكماش الناتج المحلى اإلجمالى الفلسطينى

 ,وكةةذل د ارسةةة ( أحم ةةد,وف ة اد  ) 2013,والتةةى تمح ةةورت حةةوا أثةةر اختب ةةار أنظمةةة سةةعر الص ةةرف علةةى النم ةةو
اإلقتصةةادى لمجموعةةة مة البلةةدا باسةةتخدام معطيةةات  ,Panelتقنيةةة شةةعاع اإلنحةةدار الةةذاتى , VARوالتةةى تهةةتم
بأنظمةةة الصةةرف والعوامةةا الم ة ثرة فيهةةا  ,وتوصةةلت الد ارسةةة الةةى أنةةت ال يمك ة آلى نظةةام سةةعر صةةرف معةةي أ

يكو صالحا لكا الدوا أوبصفة دا مة .

الفرضية الرابعة التي تنص على وجود عالقة طردية بين النمو االقتصادت واالستقرار السياسي الناتج عن

تولي حز العدالة والتنمية للحكم في تركيا :م خاا نتا ج التحليا في جدوا ( ,)4-3فقد بل معاما المت ير
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الوهمي ( )0.004179وهذا يعني أنت كا لتولي حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا نتا ج إيجابية على زيادة
تحقيا النمو االقتصادي في الباد وذل م خاا االستفادة القصوى م التجارة الخارجية في ذل وتوظيفها

بشكا يحقا أقصى فا دة للبلد ,وتتفا هذ النتيجة مع النظرية االقتصادية في العاقة الطردية بي النمو

االقتصادي واالستقرار السياسي في الباد ,كما أنها تتفا مع دارسة بالل ة االنجليزية ( البرتو اليسيا ,نورييا

روبينى  ) 1996,والتى تم اجراءها م جامعة هارفارد على  133بلدا خاا الفترة  1982- 1950للتعرف
على العاقة بي عدم االستقرار السياسى ونصيب الفرد م نمو الناتج المحلى اإلجمالى  ,وأظهرت النتا ج أ
النمو اهقتصادى ينهار فى حالة انهيار الحكومات أو ضعفها  ,كما أنها توافقت مع دراسة بالل ة االنجليزية

(مارت ) 2011,م جامعة آرهوس ,والتى هدفت الى قياس فرضيتي اهولى  :النمو االقتصادى ي دى الى
دخوا عالية وم ثم يساهم فى تأييد الناس للحكومات  ,والفرضية الثانية  :أ النمو االقتصادى يعزز م سبا
الت يير السياسى بسبب توليد لت يرات معقدة فى المجتمع وبالتالى تفضى الى عدم االستقرار السياسى فى نهاية

المطاف  ,وأظهرت النتا ج ا فرضية النمو يعزز اإلستقرار السياسي وتأييد الناس للحكومات كانت هى اهكثر

م بي الدوا باستثناء بعق البلدا مثا اي ار وكوريا الجنوبية التى ادى ارتفاع النمو فيهما الى ت يير فى اي ار

الى دولة دينية والثانية الى دولة ديمقراطية  ,وقد تميزت الفترة م  2014-2002بحالة م االستقرار السياسى
 ,والتى اسفرت ع نتيجة ايجابية وا كانت نسبة ير كبيرة .
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الخاتمة :
دراسة التجارب اإلنسانية واإلجتماعية م بي أهم الدراسات المفيدة فى الحيا العملية  ,والتجارة الخارجية نوعا
م هذ العاقات اإلنسانية واإلجتماعية كونها تلبى حاجة البشر لتوفير احتياجاتهم م البضا ع والمنتجات ,

كما أنها تحافظ على التواز الحادث فى ندرة وجودها فى مكا ما على سطح المعمورة وفا ضها فى مكا آخر

 ,والتى تضفى بالنهاية نوعا م التكاما اإلقتصادى المفيد لجميع الشركاء التجاريي  .لهذا كانت هذ الدراسة

التى تناولت انعكاس التجارة الخارجية على النمو االقتصادى فى تركيا والتى تعتبر رافدا للناتج المحلى اإلجمالى

التى تعكس قو هذا البلد أو ذا اقتصاديا  ,م خاا تناوا العديد م العناوي والمباحث التى تحقا هدف

الدراسة  ,ولإلستفادة م النتا ج التى توصلت اليها والى قياس نسبة وقدرة تأثير المت يرات المستقلة المحددة فى
الدراسة على النمو اإلقتصادى  ,وتركيا م بي الدوا التى لمع نجمها فى سماء الحيا اإلقتصادية العالمية ,

وبالتالى كا هم الباحث التعرف ع قرب ع اإلقتصاد التركى فى جانب م جوانبت وهو التجارة الخارجية .
ولتحقيا هدف الدراسة قام الباحث بتقسيم دراستت الى أربعة أجزاء .

 الجزء اهوا  :كا يمثا اإلطار النظرى المتعلا باستعراق النظريات المفسرة للتجارة الخارجية  ,حيث تماستعراق مجموعة م النظريات المفسرة للتجارة الخارجية باإلضافة لعرق للسياسات التجارية المتبعة  ,وما
مدى عاقة النمو اإلقتصادى بالتجارة الخارجية ضم اإلطار النظرى .
أما الجزء الثانى  :فقد خصص الى التعرف على بعق تطورات العاقات التجارية بي تركيا والعديد م
التكتات والمجموعات اإلقتصادية وهذا المبحث أخذ بعي اإلعتبار المنطقة العربية واالسامية الى جانب منطقة
اليورو  ,وفى المبحث الرابع تم التركيز على بعق تطورات العاقات التجارية الثنا ية م الشركاء التجاريي
مثا العاقة مع مصر,اس ار يا,روسيا,اي ار  ,اهراضى الفلسطينية .
أما الجزء الثالث  :فقد خصص إلستعراق اتجاهات الهيكا السلعى والج رافى بي تركيا والعالم الخارجى
موضحا وشارحا معظم الشركاء التجاريي العشرة  ,وأهم المناطا الج رافية التى تتجت اليها المنتجات التركية فى
محاولة لفهم طبيعة هذ العاقة  ,بجانب استعراق تصنيف بي السلع الراسمالية والوسيطة واالستهاكية مع
الشركاء التجاريي  ,والتى أوضحت أ هنا قدرة لدى االقتصاد التركى على تصدير السلع االستهاكية
والوسيطة وفى هذا الجانب تم الوقوف على أهم المنتجات المستوردة والمصدرة بحيث جرى قراءة لطبيعة
العاقات الثنا ية وأى م الشركاء التجاريي الذي حدثت معهم تحوالت .
أما الجزء الرابع :فقد خصص إلستعراق الدراسة القياسية والتى استخدم فيها قياس تأثير مجموعة م
المت يرات المستقلة  ,مثا سعر الصرف الذى يلعب دو ار مهما فى النشاط اإلقتصادى الخارجى وخاصة مي از
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المدفوعات ,ومت ير معدا التضخم  ,الى جانب اجمالى التجارة الخارجية  ,وحالة االستقرار السياسى كمت ير
وهمى على النمو االقتصادى فى تركيا  ,وقد توصلت الدراسة لوجود العاقة السلبية فى هذا الجانب مع الناتج
المحلى اإلجمالى ,لكا م سعر الصرف والتضخم على المت ير التابع ( الناتج المحلى اإلجمالى )  ,والى اهثر
اإليجابى إلجمالى التجارة الخارجية على الناتج المحلى اإلجمالى اضافة الى المت ير الوهمى الذى مثا حالة
االستقرار اهمنى فى عهد حكم العدالة والتنمية تحديدا للفترة . 2014- 2002
وأوصت الدراسة الى ضرورة التوجت التجارى الى العالم العربى واالسامى ودوا شرا آسيا  ,وكذل الى عدم
التخلى بشكا قاطع ع دور الدولة المركزى والمخطط لجهة الموازنة بي الحرية والحما ية  ,واإلبقاء على
اعطاء أولوية المبدأ اإلقتصادى على المبدأ السياسى م أجا اإلستمرار فى حالة الصعود لإلقتصاد التركى .
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النتائج والتوصيات
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أوال  :النتائج النظرية والتطبيقية :
بعد أ تم استعراق مفهوم التجارة الخارجية وأثرها على النمو اإلقتصادى فى تركيا م خاا تحليا م شرات
اإلقتصاد التركى بشكا عام خاا فترة الدراسة منذ عام ,1980و بشكا خاص فترة حكم حزب العدالة والتنمية

 2014 - 2002و بعد تحليا واستعراق الهيكا السلعي والج رافي أيضا  ,واتباع تركيا لسياسة تنشيط
التصنيع وممارسة خطط الخصخصة والتخلى ع القطاع العام الى حد كبير اال فى امور الم سسات الحساسة

فى الدولة  ,فيمك سرد النتا ج التالية التى توصا اليها الباحث م خاا النقاط التالية :

 -1تحوا السياسات اإلقتصادية والتجارية فى تركيا م احتكاروسيطرة الدولة للقطاع العام فى كافة اهنشطة
التى كانت بشكا مخطط ومركزى  ,الى تبنى سياسة جديدة كبيع القطاع العام والخصخصة وفتح أبواب
اإلستثمار الخارجى واإلنتقاا م اإلقتصاد المخطط والمختلط الى اقتصاد السوا وتحرير التجارة واعتماد سعر

الصرف المر .

 -2كا

م

آثار اهزمات اإلقتصادية والمالية التى أصابت اإلقتصاد التركى الذهاب فى اتجا التبعية

اإلقتصادية والتكيف اإلقتصادى عبر الدخوا فى مفاوضات مع صندوا النقد الدولى فى محاولة للخروج م
هذ اهزمات .

 -3لعبت شخصية تور ت أوزاا فى عقد الثمانينات م القر الماضى دو ار مهما ونقطة تحوا لدخوا تركيا
لمرحلة التكييف اإلقتصادى واتباع الليبرالية سواء على المستوى السياسى أو اإلقتصادى  ,لك عقد التسعينات

أفرز وضعا معقدا وصعبا لألنشطة اإلقتصادية مثا التضخم و ير م المصاعب اإلقتصادية .

 -4اتضح م خاا تحليا الم شرات الكلية لإلقتصاد الكلى فى تركيا تحسنا بالناتج المحلى اإلجمالى خاا
فترة حزب العدالة والتنمية حوالى أربعة أضعاف وذل م الفترة  2014 - 2002وكذل فى معدا نصيب الفرد

م الناتج المحلى اإلجمالى والدخا القومى هكثر م الضعفي

مما جعا تركيا تدخا ضم ف ة بلدا متوسطة

الدخا العليا  ,وتحتا بذل المرتبة الثامنة عشر دوليا حسب بيانات البن الدولى للعام .2014

 -5م تحليا الم شر اإلقتصادى المتعلا بالمي از التجارى فا زاا هنا أزمة بالر م م انخفاضت فى بعق
السنوات وهنا ارتفعاع وصا لحوالى ستة أضعاف مع نهاية العام .2014

 -6كا لألزمة المالية العالمية عام  2008تداعياتها وأثارها على اإلقتصاد التركى تسبب ذل فى انخفاق
المي از التجارى مع دوا اإلتحاد اهوربى  ,واتجاهت لصالح أسواا بديلة مثا منظمة التعاو اإلسامى ودوا
الشرا اهوسط وآسيا الوسطى.

 -7تحس فى معدالت التضخم فى تركيا بعد وصولها لمعدالت مرتفعة خاا فترة الثمانينات والتسعينات

حتى وصا انخفاضت ليصا الى قرابة  % 8مما يشير الى نجاعة السياسات النقدية فى هذا المجاا .
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 -8تحس فى معدالت البطالة فى اإلقتصاد التركي والتى تعتبر م المشاكا الحيوية والمتأصلة فيت  ,والتى
تعزو فى بعق اهحيا الى اإلرتفاع فى معدالت النمو السكانى ,حيث وقف معدا البطالة خاا العام الحالى
عند .% 10.3

 -9تحس فى جذب اإلستثمار اهجنبى الى تركيا ,حيث بدأ حجم اإلستثمار اهجنبى فى اإلرتفاع مع مرحلة
التكييف اإلقتصادى بشكا بطيئ  ,و بعد ذل

تسارع بسبب اإلجراءات التى اتبعتها تركيا مثا اإلعفاءات

الضريبية و يرها حيث وصا مع نهاية عام  2014الى  12.5مليار .

 -10عانى اإلقتصاد التركى م أزمة مستمرة فى الديو الخارجية حتى وصلت عام  2014الى  402مليار
دوالر فى حي وصا الدي المحلى الى  208مليار دوالر  ,علماأ ثلث هذ الديو الثلث ديو قصيرة اهجا.

 – 12شهدت العاقات التجارية بي تركيا والدوا العربية تحوال استراتيجيا مع بداية السبعينات خاصة مع أزمة
النفط والتى جاءت مع تولى قيادات لها جذور اسامية مثا أربكا وحاليا أردو ا .

 -14انضمام تركيا للعديد م التكتات اإلقتصادية المحلية واإلقليمية وكذل عقدها لكثير م اإلتفاقيات الثنا ية
عزز النمو الإلقتصادى و ساهم فى تمدد وتوسع التجارة الخارجية فى اطارالبحث ع أسواا جديدة وبديلة .

 -15الدورالوظيفى فى اطار استراتيجية الناتو واإلدارة اهمريكية  ,قد ينعكس على اهوضاع االقتصادية م
خاا التعقيد السياسى فى اإلقليم .

 -16تميزت العاقات اإلقتصادية التركية اإليرانية باإليجابية بالر م مما يدور م حرب باردة بينهما على أساس
النفوذ المذهبى أو زعامة العالم اإلسامى .

 -17انضمام تركيا الى عضوية اإلتحاد اهوربى بشكا كاما سوف يبقى مطلبا مطروحا ومشروطا ,ويواجت
بالمعيقات بسبب الخوف م اإلسام السياسي حتى لو كا مع وجود حزب سياسى متعايش مع العلمانية .

 -18أظهرت دراسة العاقات التجارية بي تركيا واس ار يا لمقولة لإلقتصاد أولوية فوا السياسة ,وا الخافات
التركية اإلس ار لية على اثر أزمة سفينة مرمرة سوف يت لب عليها المصالح المشتركة .

 -19دراسة البيانات للتوزيع الج رافى للتجارة الخارجية التركية بالقارة اآلسيوية تظهر حجما متزايدا م التجارة
الخارجية  ,حتى لو لم تك توازى العاقة مع أوربا التى لها النسبة اهكبر.

-20استفادت تركيام اهزمات والحروب اههلية ,مثا الحرب العراقية اإليرانية سابقا والحرب اههلية فى العراا
حاليا لتوسيع حجم تجارتها.

 -21ارتفاع حجم الصادرات والواردات مع منظمة التعاو اإلسامى دليا على قدر اإلقتصاد التركي فتح
أسواا جديدة وبديلة  ,باإلضافة الى ذل مع شركاء تجاريي مثا بلدا الشرا اهوسط وشماا ودوا م آسيا

كالصي والهند والتى تعرف باإلقتصاديات الناش ة أو الصاعدة .
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 -22تميزت تركيا بالمنافسة بالمنتجات اإلستهاكية والمنخفضة التكنولوجيا الى اهسواا البديلة فى شرا آسيا
ومنظمة التعاو االسامى كونها ال تتمك م منافسة المنتجات عالية التكنولوجيا مع الدوا المتقدمة .

 -24ارتفاع كبير لحجم الواردات م الصي قياسا بنسبة الصادرات اليها حيث ماا المي از التجارى لصالح
الصي مثاا على ذل منتج اهالت التى قدرت بحوالى 10مليار دوالر فى حي كانت نسبت الصادرات للصي

حوالى  2مليار .

-25مثا المي از التجازى بي تركيا ودوا ( ايطاليا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية واسبانيا ) تقاربا  ,فمثا
ايطاليا حازت على المرتبة الخامسة فى واردات تركيا باجمالى  12مليار دوالر ,والمرتبة الرابعة فى صاد ار ت
تركيا باجمالى سبعة مليار دوالر للعام  . 2014أما فرنسا فكانت واردتها بحوالى  8مليار دوالر فى المرتبة

السابعة وصادرات تركيا لها فى حدود  6مليار دالور بالمرتبة الخامسة .

 - 26انخفاق فى استيراد السلع االستهاكية وارتفاع حجم تصديرها ,وارتفاع استيراد حجم السلع الوسيطة
والراسمالية التى تدخا فى الصناعات النها ية  ,باالضافة الى ضعف الصناعات العالية التكنولوجيا فى

التصدير.

 –27فروقات كبير فى المي از التجارى بي تركيا ودوال مثا (روسيا والصي والمانيا ) التى تجاوزالعجز
التجارى بينهما بأكثر م عشرة مليار مع روسيا  ,واكثر م  14مليار مع الصي  ,ومع المانيا بأكثر م 11

مليار .

 - 28تميز االقتصاد التركى باهتمامت بالقطاعات التحويلية والتى وصا حجم استيرادها الى  20مليار عام
 , 2014اضافة أيضا كونها موقعا استثماريا جذابا للشركات الكيما ية حتى أصبحت م أكبر المنتجي فى
قطاعات الصناعات الباستيكية واكبر المستوردي م البتروكيماويات فى العالم .
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ثانيا  :النتائج القياسية :
 –1اجمالى التجارة الخارجية فى تركيا ي ثر ايجابيا على النمو االقتصادى بشكا جيد  ,حيث بل ت مرونة
اجمالى التجارة الخارجية التركية نسبة  , %0. 67وهذا يعنى كلما زاد اجمالى التجارة الخارجية بنسبة % 1

,فا ذل سوف ي دى لزيادة النمو االقتصادى فى تركيا بنسبة  % 0.67فى حالة ثبات المت يرات المستقلة
اهخرى .

 -2بل ت مرونة معدا التضخم  % 0.08-وهذا يعنى أنت كلما زاد معدا التضخم بنسبة  % 1فا ذل سوف

ي دى لتخفيق النمو االقتصادى فى تركيا بنسبة  % 0.08فى حاا ثبات المت يرات المستقلة اهخرى .

 -3بل ت مرونة سعر الصرف  % -0.25وهذا يعنى أنت كلما زاد سعر الصرف بنسبة  % 1فا ذل سوف

ي دى الى تخفيق النمو االقتصادى فى تركيا بنسبة  % 0.25فى حاا ثبات المت يرات المستقلة اهخرى .
 -4بل معاما المت ير الوهمي ( )0.004179وهذا يعني أنت كا لحالة االستقرار السياسى واإلقتصادى

نتا ج إيجابية على زيادة تحقيا النمو االقتصادي في الباد  ,وهذ النتيجة اإليجابية ر م ضعفها تاتى فى

التحليا والتوافا مع النظرية االقتصادية في العاقة الطردية بي النمو االقتصادي واالستقرار السياسي.
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التوصيات :
 .1اإلنفتاح اإلقتصادى بشكا أكبر بي تركيا والعالم اإلسامى والعربي وبلدا شرا آسيا وروسيا ودوا
الجمهوريات التركية ودوا أمريكا الاتينية كأسواا بديلة  ,لتقليا الضرر عند حدوث م أزمات اقتصادية

ومالية عالمية أخرى .

 .2انعاش و ترتيب أوراا مجموعة الثمانية للدوا اإلسامية لتكو تجربة اقتصادية وحدوية  ,فما لم تجمعت

المصالح السياسية قد تجمعت المصالح اإلقتصادية بي كبريات الدوا اإلسامية .

 .3اإلعتماد على اإلستثمار المحلى فى تركيا وعلى االستثمارات العربية واالسامية فى انشاء المصانع

والمشاريع التنموية التى تستوعب العمالة الكبيرة للحد م ظاهرة البطالة والفقر .

 .4بقاء وجود دو ار مركزيا للتخطيط المركزى لدور الدولة ,وعدم اقصاء أو تقليص هذا الدوربشكا تام مع

اإلهتمام بالقطاع الخاص  ,لتنسجم مع مقاصد اإلقتصاد اإلسامى فى ايجاد العاقة المتوازنة بي الملكية

العامة والخاصة .

 .5زيادة التعاو المخطط بي بلدا اإلقتصاديات الناش ة أو الصاعدة للتخلى ع التبعية للنظام الراسمالى

 ,وفى السعى أال يكو الدوالر اهمريكي مرجع العمات اهجنبية  ,م خاا اعطاء فرص للبيع والشراء بي
مجموعة اإلقتصاديات الناش ة مثا الصي

والهند والب ارزيا وتركيا وماليزيا و يرها م

الدوا بالعمات

المحلية.

 .6البعد ع التحالفات السياسية واهدوار الوظيفية التى قد تزج بتركيا فى أتو معار جانبية ت ثر على

االستقرار السياسى والذى بدور سوف ينعكس على النمو اإلقتصادى المرتقب.

 .7السعى م خاا منظمة التعاو اإلسامي لبناء وانشاء اقتصاد تركى -اسامي مبنى على مقاصد

الشريعة اإلسامية ومبادا الفقت ( فقت المعامات ) .

 .8مساعدة اإلقتصاد الفلسطينى الذى يعانى م الحصار والخنا ,وتجاوزمسألة المساعدات االنسانية التى

تقدمها تركيا لدور أعظم لتأهيا وبناء بعق المصانع التى تستوعب الحجم الكبير م البطالة فى السوا

الفلسطينى  ,على أ ال يكو م وراء ذل أ تصبح المناطا الفلسطينية مناطا نفوذ للسياسة التركية.

 .9إعتماد السياسات التجارية التى تمزج بي عناصر الحرية والحما ية فى العاقات التجارية  ,سياسة تسمح
بتدخا الدولة بما ال يقيد الحرية وال تصا للعزلة .واتاحة الفرصة لتحقيا طموحات المستثمري

بالقطاع

الخاص تنا ما مع فطر اإلنسا السليمة .

.10

زيادة التعاو البناء بي ال رف التجارية فى اهراضى الفلسطينية والتركية لإلستفادة م الخبرات التركية

فى مجاا النمو والتنمية  ,ودعم المنتجات الفلسطينية واتاحة الفرصة للمنتج الفلسطينى بشكا أفضا فى

اهسواا التركية .
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أوال  :المالح الوصفية
شكا معدا التضخم الشهرى فى تركيا خاا العام 2015

http://ar.tradingeconomics.com/turkey/inflation-cpi
شكا رسم بيانى يوضح مقارنة شهرية للبطالة بي عام 2015- 2014

المصدر  :استنادا الى موقع http://ar.tradingeconomics.com/turkey/une

mployment-rate
شكل ( ) 2-8رسم بيانى يوضح التدف األجنبى من الفترة 2014- 1980

217

تدفق االستثمار األجنبى لسنوات مختارة
من الفترة 2014- 1980
2014
2012
 2013قيمة االستثمار
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000 1990
0.8
0.2
1980

16
11
6
1

العام

1

2.81.7
1.1
3.4

10

12.5
12.4
13.2
16.1
98.5
19.8
2220.1

المصدر  :م اعداد الباحث استنادا الى بيانات موقع و ازرة اإلقتصاد التركى

شكل تصنيف الصادرات حس توزيع القارات من 2012- 1995
تصنيف الصادرات حسب التوزيع الجفرافى للقارات من العام 1995 -2012
بعض قارات العالم

أوربا
امريكيا الشمالية

100
50

0
آسيا
أفريقيا
امريكيا الشمالية

أفريقيا
آسيا

أوربا

القيمة فى العام
القيمة فى العام
2012
القيمة فى العام
2005
القيمة فى العام
2000
1995

المصدر  :موقع أطلس للتجارة الخارجيةhttps://atlas.media.mit.edu,

جدول ( ) 3-4الهم عشر بلدان للفترة من  2014- 2005حس متوسطات المشاركة فى التبادل التجارى فى تركيا
م

البلد

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

المتوسط

1

المانيا

9.6

9

8.6

10.3

10.1

9.6

9.8

11.2

11.3

12.9

10.2

2

العراا

6.9

7.9

7.1

6.2

5.3

5

3

2.7

3

3.7

5.1

3

المملكة المتحدة

6.3

5.8

5.7

6

6.4

5.8

6.2

8

8

8.1

6.6

4

ايطاليا

4.5

4.4

4.2

5.8

5.7

5.8

5.9

7

7.9

7.6

5.9

5

فرنسا

4.1

4.2

4.1

5

5.3

6.1

5

5.6

5.4

5.2

5
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6

الواليات المتحدة

4

3.7

3.7

3.4

3.3

3.2

3.3

3.9

5.9

6.7

4.1

7

روسيا

3.8

4.6

4.4

4.4

4.1

3.1

4.9

4.4

3.8

3.2

4.1

8

اسبانيا

3

2.9

2.4

2.9

3.1

2.8

3.1

4.3

4.3

4.1

3.3

3

3.3

5.4

2.7

2.9

2.8

6

3

2.3

2.3

3.4

10

ايرلندا

2.2

2.3

2.1

2.4

2.2

2.1

2.4

2.8

3

3.4

2.5

11

مصر

2.1

2.1

2.4

2

2

2.5

1.1

0.8

0.8

0.9

1.7

12

السويد

2

0.7

1.4

1.1

1.8

3.9

2.2

0.9

1.1

0.8

1.6

13

السعودية

1.9

2.1

2.4

2

1.9

1.7

1.7

1.4

1.1

1.3

1.8

14

رومانيا

1.9

1.7

1.6

2.1

2.3

2.2

3

3.4

2.7

2.4

2.3

15

اس ار يا

1.9

1.7

1.5

1.8

1.8

1.5

1.5

1.5

1.8

2

1.7

16

بلجيكا

1.9

1.7

1.5

1.8

1.7

1.8

1.6

1.6

1.6

1.8

1.7

17

اذربيجا

1.8

2

1.7

1.5

1.4

1.4

1.3

1

0.8

0.7

1.4

18

الصي

1.8

2.4

1.9

1.8

2

1.6

1.1

1

0.8

0.7

1.5

19

بولندا

1.5

1.4

1.2

1.3

1.3

1.3

1.2

1.3

1.2

1.1

1.3

20

اخري

33.3

33.4

30.2

32.5

32.8

34

34.4

32.9

31.8

29.8

9

جمهورية التشي

المصدر  :تم تجميع حساب النسب والمتوسطات م قبا الباحث حسب بيانات مركز االحصاء التركى للفترة م 2014-2005
شكل متوسط حجم الصادرات التركية ألهم عشرين بلدا .

متوسط حجم الصادرات للدول العشرين من الفترة
2001- 1980

ايران

المملكة المتحدة

ايطاليا

الواليات المتحدة

المانيا

سويسرا

هولندا

السعودية

روسيا

فرنسا

سوريا

اسبانيا

مصر

استراليا

ليبيا

بولندا

اليابان

رومانيا

اليونان

كوريا الجنوبية

المصدر  :م تجميع الباحث حسب بيانات مركز االحصاء التركى
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ملح رسم بيانى للفر بين تصنيف السلع الراسمالية والوسيطة واالستهالكية

الفرق بين التصنيف للسلع الراسمالية والوسيطة واالستهالكية
للفترة 2014- 2002
السلع الوسيطة

السلع الرأسمالية

السلع االستهالكية

51.12

46.99
31.91
28.85
17.99

29.83
22.9523.83

1

23.49

18.86

3

2

22.35

14.18

4

المصدر  :حسب م اعداد الباحث حسب بيانات البن الدولى للفترة 2014- 2002
Sources: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

ملح رسم بيانى يوضح اجمالى الناتج المحلى االجمالى مقوما بالدور االمريكى بالمليار .

اجمالى الناتج المحلى االجمالى
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
United States

Japan

United Kingdom

Brazil

India

Canada

Korea, Rep.

Mexico

Netherlands

Saudi Arabia

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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اجمالى الناتج المحلى االجمالى

اجمالى الناتج المحلى االجمالى
20,000,000
10,000,000
United States

Japan

United Kingdom

Brazil

India

Canada

Korea, Rep.

Mexico

Netherlands

Saudi Arabia

اجمالى الناتج المحلى االجمالى

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اجمالى الناتج المحلى اإلجمالى المحلى من الفترة
2014-2001

14

13

12

11

10

9

8
2009

2010
2011
2012
2013
2014
10060

7

6
2008

5

4

3

2

1

2007
2006
2005
2004

2001

2003 2002

المصدر  :م اعداد الباحث استنادا الى بيانات البن الدولى

رسم بيانى ألجمالى أول عشرين بلدا فى GDP
المصدر  :م تجميع الباحث استنادا الى بيانات موقع أطلس البن الدولى للعام 2014
النموذج القياسي

ملح رقم ( :)1نتائج تقدير النموذج القياسي

))Dependent Variable: D(LOG(GDP
Method: Least Squares

Date: 10/29/15 Time: 11:10

after

33

Sample (adjusted): 1982 2014
observations:
221

Included

adjustments

Variable

D(LOG(INF))

squared

of

Sum squared

Log

likelihood

0.674
992

0.024

0.673

0.50

0.120

5.594

0.00

661

-

0.087

0.046

066

803

-

0.109
521

0.696

Adjusted R-

Prob

251

611

R-squared

resid

0.016

0.258

D(LOG(ER))

Statisti

Error

332

D(LOG(XM))

regression

Std.

cient

C

S.E.

Coeffi

tc

446
099
-

1.860
241
-

2.361
283

Akaike

criterion

Schwarz

869

criterion

36.01

Hannan-

110

Quinn criter.
222

65

0.02
51

0.14

dependent var

0.217

0.03

S.D.

563

676

00

0.06

dependent var

0.086

60

Mean

916

0.665

.

info

4391
9879
-

1.94

0067
-

1.75

8672
-

1.87

9033

22.22

F-statistic

Durbin-

770

Prob(F-

Watson stat

0.000

statistic)

1.77

3354

000

 نتائج تقدير النموذج القياسي:)2( ملح رقم
Dependent Variable: D(LOG(GDP))
Method: Least Squares

Date: 11/22/15 Time: 11:11

Sample (adjusted): 1982 2014

Included observations: 33 after adjustments

Variable
C
D(LOG(XM))

D(LOG(INF))

D(LOG(ER))
Dum
R-squared

Adjusted R-

Coeffici

Std.

0.0144

0.029

ent
02

0.6748
59
-

0.0855
30
-

Error
219

0.122
769

0.049
220

0.2548

0.115

0.0041

0.033

32
79

0.6970
81

0.6538

569
896

Mean

t-

Statisti
c

Prob.

912

0.6259

001

0.0000

0.492
5.497
-

1.737
705
-

2.205
013

0.0358

275

0.9028

0.123

dependent var
S.D.

223

0.0466

0.06439
1

0.14987

squared
S.E.

regression

06
of

Sum squared
resid
Log

0.0881
86

0.2177
51

36.020

likelihood

Prob(F-

9

info

criterion

-

1.88000
3
-

Schwarz

1.65326

criterion

0
-

Hannan-

Quinn criter.

45

Watson stat

0.0000

statistic)

Akaike

05

16.108

F-statistic

dependent var

1.80371
1

Durbin-

1.77077
4

01

(الختبار المتوسط الحسابي للبواقي يساوت صفرT) نتائج اختبار:)3( ملح رقم
Hypothesis Testing for RESID
Date: 10/29/15 Time: 11:19

Sample (adjusted): 1982 2014

Included observations: 33 after adjustments
Test

of

0.000000

Hypothesis:

Mean

=

Sample Mean = 3.47e-18

Sample Std. Dev. = 0.082513

Method

Value
224

Probabi
lity

2.42E-

t-statistic

16

1.0000

) للتوزيع الطبيعيJarque-Bera( نتائج اختبار:)4( ملح رقم
9

Series: Residuals
Sample 1982 2014
Observations 33

8
7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.47e-18
0.010170
0.150053
-0.208195
0.082513
-0.692611
3.547510

Jarque-Bera
Probability

3.050581
0.217558

0
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

) لتجانس التباينWhite( نتائج اختبار:)5( ملح رقم

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.786
644

7.767

Prob. F(9,23)
Prob.

Chi-

Prob.

Chi-

115

Square(9)

358

Square(9)

7.640

225

0.63
11

0.55
78

0.57
08

ملح رقم ( :)6نتائج اختبار ()Residual Correlogram

) لالرتباط ذاتيLagrange Multiplierملح رقم ( :)7نتائج اختبار (
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM
Test:

0.96
92

0.96
26

0.031

)Prob. F(2,27

Chi-

294

0.076

Prob.

)Square(2

F-statistic

319

Obs*R-

squared

ثانيا  :جدول بيانات الدراسة استنادا الى مركز أنقرة لمنظمة التعاون االسالمى.
سعر
الصرف

التضخم

 $الواردات

 $الصادرات
226

االستثمار

الناتج المحلي

اهجنبي

االجمالي $

المباشر $

Y

1980

18

162294

4400.81

7862.72

1981

95

170174

7055.73

8679.63

33.33

0

1982

55

176237

9234.6

9179.97

25

0

1983

46

184994

9480.21

9736.19

40

0

1984

113

197410

11484.56

11262.35

42.86

0

1985

99

205784

13006.53

12146.56

50

0

1986

125

220220

12303.05

11679.9

33.33

0

1987

115

241106

16002.73

15047.58

35

0

1988

354

246219

19969.02

15503

74.07

0

1989

663

246838

20455.17

18520.18

63.83

0

1990

684

269684

23584.26

25729.48

61.04

0

1991

810

272183

24632.74

24425.58

66.13

0

1992

844

288471

26979.21

26826.44

69.9

0.01

1993

636

311670

29068.54

33927.24

66.29

0.01

1994

608

294666

32885.53

25889.77

104.4

0.03

1995

885

315856

39684.52

40082.33

89.58

0.05

1996

722

337983

46061.28

49088.77

80.23

0.08

1997

805

363429

54996.17

56093.87

85.64

0.15

1998

940

374666

57454.17

54337.96

84.72

0.26

1999

783

362057

48553.38

48169.01

64.87

0.42

2000

982

386584

53572.82

61560.01

55.04

0.63

2001

3352

364559

53786.1

45699.76

54.25

1.23

2002

1082

387029

58637.93

54837.14

45.13

1.51

2003

1702

407408

69675.65

72837.39

25.34

1.5

2004

2785

445552

92358.85

102688.48

8.6

1.43

2005

10031

482986

10555.8

122444.19

8.18

1.34

2006

20185

516280

120358.48 146432.59

9.6

1.43

2007

22047

540383

144462.58 177859.07

8.76

1.3
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0

2008

19762

543944

174605.58 206979.14

10.44

1.3

2009

8629

517694

143295.75

150089.1

6.25

1.55

2010

9058

565099

155069.45 195652.62

8.27

1.5

2011

16171

614673

185765.07 252944.44

6.47

1.67

2012

13224

627750

207809.95 248408.23

8.89

1.8

2013

12866

653640

214044.25

255860.5

7.49

1.9

2014

12900

686322

220465.6

263536.31

8.85

2.19
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