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مستخلص البحث
يهدف البحث الى قياس وتحليل العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي
في تركيا خالل المدة  2019 -1980مستخدما أنموذج( (ARDLلتحقيق ذلك،
ومنطلقا من فرضية فحواها وجود عالقة تأثير إيجابي معنوي لمتغير االنفتاح التجاري
في النمو االقتصادي لتركيا أثناء المدة المذكورة آنفا ،ويعتمد البحث المنهج الوصفي
الى جانب المنهج الكمي القياسي للوصول الى هدفه وتحقيق فرضيته.
وقد تم استخدام أحدث األساليب واالختبارات القياسية ،اذ تم استخدام اختبار
االستق اررية إلى جانب استخدام منهج التكامل المشترك واختباراته فضال عن استخدام
اختبار السببية بين متغيرات األنموذج ومن ثم تقدير أنموذج ) (ARDLالذي يعطي
أفضل التقديرات من بين النماذج البديلة.
وخلص البحث الى استخالص مجموعة من النتائج والتوصيات وأهمها إثبات وجود
عالقة تأثير إيجابية معنوية لمتغير االنفتاح التجاري في النمو االقتصادي لتركيا خالل
مدة البحث ،موصيا بتعزيز ذلك النمو ومصادره وعلى رأسها االنفتاح التجاري
واالستفادة من مزياته بتنويع القاعدة الصناعية وتوسيعها وذلك من خالل دعم
الصناعات ذات القيم المضافة المرتفعة والصناعات التصديرية لتحقيق فائض تجاري
وإنعاش التجارة االقليمية وميزانها التجاري.
الكلمات المفتاحية  :االنفتاح التجاري؛ النمو االقتصادي؛ االقتصاد التركي.
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Abstract
The research aims to measure and analyze the relationship
between commercial openness and economic growth in Turkey
during the period 1980 - 2019 by using the (ARDL) model to achieve
that based on the hypothesis that there is a positive relationship effect
of the variable of commercial openness in the economic growth of
Turkey during the mentioned period. The research adopts the
descriptive approach coupled with the standard quantitative approach
to reach its goal and achieve its hypothesis.
The latest standard methods and tests have been used, as stability test
was used in addition to using the common integration approach and
its tests as well as the use of the causal test between model variables
and then estimating the (ARDL) model which gives the best
estimates among the alternative models.
The research concluded to extract a set of results and
recommendations, the most important of which is to demonstrate a
positive moral impact relationship for the variable of commercial
openness in the economic growth for Turkey during the period of the
research, recommending that growth and its sources be strengthened,
including commercial openness and benefiting from its advantages by
diversifying and expanding the industrial base by supporting
industries with added values and export industries to achieve a trade
surplus and revive regional trade and its trade balance.
Keywords: Commercial openness; Economic growth; Turkish
Economy
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مقدمة

أشارت بعض التجارب إلى أن االقتصادات المنفتحة تجاريا تحقق أداء

تنمويا أفضل ومعدالت نمو تفوق ما تحققه االقتصادات التي تتبع نظام الحماية،
وضربت األمثلة في ذلك على الفرق الشاسع الذي ظهر بضعف أداء االقتصادات
الخاضعة لنظام الحماية في دول أمريكا الالتينية وقوة أداء ونمو نظيرتها المنفتحة

على الخارج في دول شرق وجنوب شرق آسيا للحد الذي عززت معه الفكرة

المتضمنة أن سياسات التحرير التجاري هي استراتيجية تنمية فاعلة ومرغوب فيها.

وقد أصبح االنفتاح االقتصادي بعامة والتجاري بخاصة سمة االقتصاد

العالمي في ظل العولمة ،وفي هذا السياق شهد االقتصاد التركي منذ ثمانينات القرن

الماضي تحوال اقتصاديا مهما تمثل بالتوجه نحو الخارج عوضا عن التوجه نحو

الخارج الذي كان سائدا قبل ذلك ،وأصبحت سياسات تشجيع الصادرات والنمو

التصديري وغيرها من سياسات االنفتاح االقتصادي تتصدر المشهد االقتصادي في

تركيا مما أدى الى رفع مستويات انفتاحها التجاري الذي بلغ أكثر من  %60من

الناتج المحلي اإلجمالي عام  ،2019فإلى أي حد قد أثر ذلك في نموها
االقتصادي؟

من هنا يحاول هذا البحث قياس وتحليل العالقة بين االنفتاح التجاري

والنمو االقتصادي الذي شهدته تركيا أثناء العقود الماضية األخيرة.
أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في كونه يحاول تقديم دراسة تحليلية قياسية مكملة

للدراسات السابقة التي تطرقت لموضوعه ولكن بأساليب قياسية حديثة باستخدامه
أنموذج ) (ARDLالذي يعد من أكفأ وأحدث األساليب والنماذج المستخدمة لتقدير

العالقات االقتصادية المتبعة مؤخ ار في الدراسات الحديثة.
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مشكلة البحث:

بالرغم من تحقيق االقتصاد التركي إلنجازات واضحة المعالم وقطعه ألشواط

تنموية مهمة ،إ ال أنه ما زال أمامه المزيد من الخطوات لسد فجوة النمو والتفاوت وال

سيما في مجال انفتاحه التجاري وتقدمه التقني ،وتعد دراسة االنفتاح التجاري
وعالقته بالنمو االقتصادي من أهم المصادر لتقصي وفهم ذلك التفاوت والحلقة

الرئيسة لتضييق حدوده وتقليصه.
فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية فحواها وجود عالقة تأثير إيجابي معنوي احصائيا بين

االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي في تركيا للمدة .2019-1980
هدف البحث:

يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي:

 -1بيان أهمية االنفتاح التجاري في النمو االقتصادي.

 -2تحليل العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي في تركيا خالل المدة
.2019-1980
منهج البحث وتقسيمه

لقياس العالقة بين المتغيرين باستخدام أنموذج ) (ARDLاعتمد البحث

المنهج الوصفي معز از بالمنهج الكمي القياسي لتحقيق أهدافه وإثبات فرضيته ،وقد

تم تقسيمه الى ثالثة جوانب أساسية عرض أولها األسس النظرية لالنفتاح التجاري

فيما قدم الثاني تحليال لعالقة االنفتاح التجاري بالنمو في تركيا خالل مدة البحث،

أما الثالث فقد ركز على قياس واختبار العالقة بين المتغيرين باستخدام أنموذج
).(ARDL
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أوالً :اإلطار النظري لال نفتاح التجاري والنمو االقتصادي:
تعددت أفكار االقتصاديين وآراءهم حول إعطاء مفهوم شامل لالنفتاح التجاري،

وكذلك حول مدى استفادة الدول من التجارة الخارجية وتحريرها ،إذ كانت اآلراء

مختلفة بهذا الشأن ،ومن هذا المنطلق ،ظهر تياران فكريان متناقضان أحدهما مؤيد

واألخر معارض لفكرة االنفتاح التجاري وأثره في النمو االقتصادي

()1

إذ يؤكد داعمو تحرير التجارة على وجود عالقة ايجابية بين االنفتاح التجاري

والنمو االقتصادي ،فيما يسوق معارضيهم عكس ذلك ،إذ يؤكدون وجود عالقة

سلبية بين المتغيرين ووفقا للبنية االقتصادية ألي بلد.

()2

ورد مفهوم االنفتاح التجاري بعدة صيغ ،إذ يعرفه صندوق النقد الدولي على أنه

تحرير القطاع التجاري الخارجي الذي يتكون من ميزاني التجارة الخارجية ورأس

المال ،ويشمل بذلك االنفتاح على تدفقات السلع والخدمات ورأس المال الداخل
والخارج من القيود والعقبات كافة متمثلة بالضرائب الكمركية والقيود الكمية واإلدارية
()3

والفنية.

وعرفت سياسة االنفتاح التجاري بأنها السياسة التي تقوم على االبتعاد عن كل

ما من شأنه التحيز ضد الصادرات واعتماد سياسة محايدة بين التصدير واالستيراد،
ويتم ذلك من خالل إجراءات عدة كتخفيض قيمة التعريفة الكمركية واالتجاه نحو
نظام تعريفة كمركية موحد يشتمل على العديد من االجراءات المتعلقة بسياسات

االستيراد وسياسات تشجيع التصدير وسياسات أسعار الصرف وإدارة االقتصاد الكلي
()4

والسياسة التجارية تجاه الشركاء التجاريين.

وتهدف البلدان من خالل سياسة االنفتاح التجاري إلى تحقيق مجموعة من

األهداف يأتي على رأسها زيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعاشي بخاصة

في البلدان النامية فضال عن ضمان نصيبها من النمو في التجارة الدولية ،وأيضا

االستخدام األمثل للموارد االقتصادية وتنشيط الطلب العالمي وزيادة التبادل الدولي
()5

عن طريق ازالة القيود الكمركية.
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ويعبر عن االنفتاح التجاري بمجموع الصادرات واالستيرادات إلى الناتج المحلي

اإلجمالي ،إذ يمكن قياسه وفقا للصيغة اآلتية:

االنفتاح التجاري = (الصادرات  +االستيرادات)  /الناتج المحلي اإلجمالي *
()6

100

وتنشأ عالقات االرتباط بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي من خالل آليات

متعددة مرتبطة بالصادرات من ناحية وأخرى باالستيرادات ونمو الدخل من ناحية
ثانية ،ففيما يخص الصادرات أكدت العديد من الدراسات والبحوث االقتصادية
وأبرزت دورها وأهميتها في النمو االقتصادي ،وذلك من خالل العديد من العوامل

أهمها ارتباطها الوثيق بتخصيص الموارد االقتصادية ،إذ تؤدي تنمية وتوسيع

الصادرات إلى توجيه (أو إعادة توجيه) الموارد االقتصادية نحو استخداماتها المثلى،
ويقود ذلك إلى زيادة الكفاءة االقتصادية من خالل إعادة تخصيص الموارد لصالح

القطاعات ذات المزيات النسبية ،ويؤدي ذلك إلى زيادة الدخل القومي الحقيقي
وتعزيز معدالت النمو االقتصادي بما يصب في صالح زيادة الرفاهية

االقتصادية.

()7

من جانب آخر يؤدي التوسع في الصادرات الى زيادة التقدم التقني من خالل

استخدام وسائل التقنية من األجهزة والمعدات المتطورة والعمل الماهر وإدخال وسائل

حديثة ومتطورة لإلنتاج وزيادة االبتكارات ،وكل هذه المتطلبات من شأنها أن ترفع

كفاءة انتاجية عوامل االنتاج وبدورها تسهم الصادرات وبشكل فاعل في خلق وايجاد

هذه المتطلبات ( ،)8عالوة على ذلك فهي تعد مصد ار مهما لتوفير الموارد المالية

الالزمة الستيراد السلع الرأسمالية المتطورة ذات األهمية البالغة في عملية النمو ،كما
تعد أيضا مصد ار مهما في اكتساب المهارات والخبرات والتعلم بالممارسة.

من جانب آخر يؤدي توسيع الصادرات إلى رفع مستويات اإلنتاجية الكلية

لعوامل االنتاج  )TFP) Total Factor Productivityوزيادة إسهامها في النمو

االقتصادي ،إذ تعمل على رفع مستوى المنافسة بين المشاريع والتي بفعلها تدخل

مشاريع أفضل نسبيا وتخرج أخرى أقل كفاءة ،فتستفيد المشاريع المحلية المستمرة من
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وفورات الحجم الكبير مما يرفع مستويات إنتاجيتها فتزداد االنتاجية الكلية لعوامل

االنتاج لديها ومن ثم زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ورفع معدالت النمو االقتصادي،
وفضال عن ذلك يؤدي توسيع الصادرات وتنميتها على ربط االسواق المحلية
باألسواق العالمية للحصول على العمالت األجنبية الالزمة للتمويل مما يجعلها قادرة
على العمل في بيئة تصديرية ترتبط وبشكل مستمر مع األسواق المحلية
()9

والعالمية.

أما تأثير االستيرادات فإلى جانب أهميتها في توفير السلع ال أرسمالية والمعدات

االنتاجية وخاصة في المراحل االولى للتنمية في البلدان النامية فإنها تؤثر في النمو
االقتصادي من خالل تأثيرها في أهم متغيرين اقتصاديين هما االستهالك الذي يعد

الهدف النهائي ألي نشاط اقتصادي ،واإلنتاج الذي يعد عجلة النمو االقتصادي ،إذ

تعمل سياسة االنفتاح التجاري على خفض أسعار االستيرادات التي كانت أسعارها

قبل ذلك مرتفعة نسبيا بسبب فرض الضرائب الكمركية على السلع المستوردة،

وارتفاع األسعار هذا ينعكس على مستهلكي هذه المستوردات بشكل ضرائب خفية

سواء تعلقت باالستهالك الوسيط أو النهائي ،وهكذا فان سياسة االنفتاح التجاري

تؤثر بصورة مباشرة في االستهالك الذي يؤثر في الدخل بصورة غير مباشرة عن

طريق المضاعف وزيادة الدخل تعني نموا اقتصاديا أكبر.

()10

أما جانب اإلنتاج ،فعندما تكون المنتجات المستوردة خاضعة لضريبة ترفع

أسعارها فذلك من شأنه جعل المنتجين المحليين للسلع المنافسة يرفعون أسعارهم
جزئيا ،وهكذا يمكن أخذ نسب الضرائب على المنتجات المستوردة كتخمين لالرتفاع
في األسعار اإلسمية للمنتجات المحلية المنافسة الناجمة عن السياسة التجارية ،وهو
ما يمكن أن يطلق عليه نسبة الحماية اإلسمية للمنتجين المحليين ،وهكذا تؤثر

سياسة االنفتاح التجاري في اإلنتاج.

()11

من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي نمو الدخل لمزيد من االنفتاح التجاري من

خالل احداثه للتغيرات البنيوية ومنها بنية التجارة الخارجية ،ونسبها إلى الناتج

المحلي اإلجمالي.
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اذ يحصل التغيير البنيوي الذي يرافق النمو االقتصادي نتيجة عوامل عدة أهمها

هو عندما تنمو دخول األفراد واألسر فان أنماطهم االستهالكية تتغير ،فتميل نحو
سلع وخدمات جديدة كسلع االستهالك الدائمة وسلع الرفاهية والسياحة والسفر والتي

لم يعهدوها عندما كانت دخولهم محدودة وبالكاد تسد احتياجاتهم األساسية من مأكل

وملبس وسكن ،األمر الذي يقود الى حدوث تغير في بنية الطلب االستهالكي
ينعكس بصورة مباشرة في تغير بنية اإلنتاج ليتبعه بذلك تغير في بنية التجارة
()12

الخارجية وارتفاع نسبها من الناتج المحلي اإلجمالي.

من جهة ثانية مع تواصل النمو االقتصادي وارتفاع متوسط دخل األفراد

الحقيقي ترتفع استثماراتهم المادية ويعزز ذلك استثماراتهم بتطوير رأس المال البشري
بزيادة سنوات تعليمهم األمر الذي من شأنه أن يقود إلى تحسن طرائق اإلنتاج

وتقنياته ويرفع في الوقت نفسه من إيرادات العناصر اإلنتاجية ويؤثر ذلك في زيادة
وتائر التغيرات البنيوية وتغير بنية التجارة وارتفاع نسبة الصادرات واالستيرادات من
()13

الناتج المحلي اإلجمالي ما يعني مزيدا من االنفتاح التجاري.
تحليل العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصاد في تركيا:

يصنف البنك الدولي االقتصاد التركي كسوق ناشئة ومتطورة بشكل كبير،

ويحتل المرتبة ( )17من حيث الناتج المحلي اإلجمالي الذي يبلغ ( )790مليار

دوالر أمريكي بمتوسط دخل فرد حقيقي تجاوز ( )10000دوالر امريكي عام
 ،2012يتوزع معظمه على قطاع الخدمات بنسبة  ،% 63يعقبه قطاع الصناعة

بنسبة  % 28.1وقطاع الزراعة بنسبة % 8.9

()14

نفذت تركيا منذ تطبيقها تخطيط التنمية عام  1963عشر خطط تنمية خمسية،

ابتداء من الخطة األولى التي امتدت بين أعوام  1967 – 1963لغاية الخطة
العاشرة  ،2018 – 2014شهد خاللها اقتصادها تحوالت وتطورات مهمة
ومنعطفات عدة )15(.
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ومنذ تأسيس الجمهورية التركية عام  1923حتى مطلع سبعينات القرن الماضي

لم يشهد االقتصاد التركي نموا اقتصاديا ملفتا أو ممي از ،بل كان رهينا للتطورات
()16

السياسية.

لكن مع بداية الثمانينات حدث منعطف استراتيجي مهم تمثل بالتوجه

االقتصادي نحو الخارج والنمو التصديري عوضا عن التوجه نحو الداخل الذي كان

سائدا قبل ذلك  ،وتم التركيز وبتدخل مباشر وقوي من قبل الدولة نحو تغيير البنية

االقتصادية بالتركيز على رفع إسهام الصناعة بعامة والتحويلية منها بخاصة على
حساب الزراعة وإسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي  ،ومن هنا يعد التصنيع ركيزة
أساسية في عملية التنمية االقتصادية في تركيا( ،)17وقد أسهم نمو وتطور التجارة

الخارجية لها وبخاصة صادراتها المصنعة في تطور وتنوع القطاع الصناعي

التحويلي التركي ،وفي الوقت نفسه أدت تلك السياسات والعوامل الى مضاعفة النمو

االقتصادي ومؤشرات االنفتاح التجاري وكما هو متضمن في الجدول اآلتي:
الجدول ()1

مؤشرات النمو االقتصادي واالنفتاح التجاري في تركيا للمدة 2017-1980
التجارة كنسبة

الصادرات

االستيرادات

السنوات

متوسط دخل

لمتوسط دخل

من الناتج
المحلي

كنسبة من

الناتج المحلي

كنسبة من

الناتج المحلي

الفرد الحقيقي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

1980

4986.6

-4.62

17.0

5.1

11.9

1981

5111.1

2.49

21.1

8.2

12.9

1982

5174.0

1.22

26.8

11.8

15.0

1983

5310.3

2.63

29.0

12.4

16.5

1984

5544.1

4.40

35.2

15.6

19.6

1985

5659.3

2.07

34.8

15.8

18.9

1986

5936.0

4.88

29.4

13.3

16.1

1987

6375.4

7.40

33.3

15.5

17.7

الفرد الحقيقي

(دوالر أمريكي)

معدالت النمو
السنوي
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1988

6404.0

0.44

36.2

18.6

17.5

1989

6308.8

-1.48

33.9

16.2

17.7

1990

6774.6

7.38

30.9

13.3

17.5

1991

6709.0

-0.96

30.4

13.8

16.6

1992

6932.1

3.32

31.7

14.3

17.3

1993

7343.3

5.93

33.0

13.6

19.3

1994

6889.8

-6.17

41.7

21.3

20.3

1995

7315.4

6.17

44.2

19.8

24.3

1996

7731.4

5.68

49.3

21.5

27.8

1997

8186.4

5.88

54.9

24.5

30.3

1998

8244.7

0.17

40.2

20.5

19.7

1999

7842.8

-4.87

37.4

18.5

18.8

2000

8237.5

5.03

42.0

19.4

22.5

2001

7631.5

-7.35

49.3

26.5

22.8

2002

8003.4

4.87

47.4

24.4

22.9

2003

8331.5

4.09

45.6

22.2

23.3

2004

9009.4

8.13

48.1

22.7

25.3

2005

9692.1

7.57

45.4

21.0

24.4

2006

10252.3

5.78

48.1

21.6

26.5

2007

10640.4

3.78

47.2

21.2

26.0

2008

10602.8

-0.35

49.9

22.8

27.0

2009

9976.1

-5.91

45.9

22.5

23.3

2010

10672.3

9.97

45.8

20.4

25.4

2011

11678.1

9.42

52.6

22.2

30.4

2012

12039.2

3.09

52.2

23.6

28.5

2013

12842.1

6.66

50.3

22.2

28.0

2014

13277.7

3.39

51.4

23.7

27.6
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2015

13853.0

4.33

49.2

23.3

25.9

2016

14062.7

1.51

46.8

21.9

24.8

2017

14870.6

5.74

54.1

24.8

29.3

2018

15026.7

1.04

60.4

29.6

30.7

2019

15199.2

1.14

60.7

29.8

30.9

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد على :
World bank,2019, world development indicators: www.worldbank.org

ومن الجدول يمكن مالحظة واستنتاج عدد من المتضمنات يأتي على رأسها

مضاعفة متوسط دخل الفرد الحقيقي في االقتصاد التركي خالل المدة المذكورة آنفا

بثالثة أضعاف (مما يقرب من خمسة آالف دوالر أمريكي عام  1980الى أكثر من

خمسة عشر ألف دوالر عام  ،)2019رافق ذلك مضاعفة االنفتاح التجاري مما
يقرب من أربعة أضعاف (من  %17عام  1980إلى أكثر من  %60عام

 ،)2019ويدل ذلك أن هناك ارتباطا بين المتغيرين ،إذ أن زيادة متوسط الدخل
الحقيقي تزامنت مع الزيادة الحاصلة في مؤشرات االنفتاح التجاري.

كذلك يمكن مالحظة أن نسبة تطور الصادرات قد تضاعفت ستة أضعاف

خالل مدة البحث (من  %5عام  1980الى ما يقرب  %30عام  )2019مما يدل
على فاعلية سياسات توسيع الصادرات في تركيا ،أما االستيرادات فقد نمت هي

االخرى نموا واضحا وبمقدار ضعفين ونصف خالل المدة  ، 2019-1980إذ
ارتفعت نسبتها من ما يقارب  %12أول المدة الى أكثر من  %30آخرها ،ويالحظ
أنه على الرغم من نمو الصادرات ونسبها من الناتج المحلي اإلجمالي إال أنها لم

تتفوق على نسبة االستيرادات طوال المدة المذكورة سوى خمس مرات في االعوام
1988و 1994و1998و2001و 2002وما عدا تلك األعوام فإن نسبة

االستيرادات تتفوق على نسب الصادرات ما يعني أن االقتصاد التركي لم يسجل

فائضا في ميزانه التجاري سوى في االعوام الخمسة المذكورة التي تفوقت فيها نسب
الصادرات ،ويفسر ذلك بأن توسيع النمو االقتصادي يحتاج الى توسيع االستيرادات
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وبخاصة من السلع االنتاجية التي تعد مدخالت مهمة لعمليات اإلنتاج وهي ال تقل

أهمية عن توسيع الصادرات ودورها في النمو االقتصادي.

أما مؤشر االنفتاح التجاري (مقاسا بالتجارة كنسبة من الناتج المحلي

االجمالي) فقد ظل في تزايد مستمر خالل مدة البحث ليبلغ أكثر من  %60عام

 2019بعد أن كان يبلغ  %17فقط عام  1980ما يؤشر درجة كبيرة من االنفتاح

التجاري في تركيا.

القياس االقتصادي لعالقة االنفتاح التجاري بالنمو االقتصادي في تركيا:

يختص االقتصاد القياسي بدراسة وتحليل الظواهر االقتصادية ،وذلك بقياس

العالقات االقتصادية و تحليلها بدمج النظرية االقتصادية والرياضيات واألساليب

اإلحصائية في أنموذج متكامل ،إذ ال يمكـن االعتماد على فروض النظرية
االقتصادية فـي عمليـة القيـاس علـى بيانـات رقميـة حسب بل البد من تفسير هذه

الفروض بمعايير أخـرى أكثـر دقـة تساعـد فـي تقويم مكوناتهـا واختبار فرضياتها
والتأكد من صحتها واختبار قوتها التفسيرية ،ولتحقيق ذلك تم اعتماد ما يأتي:

أوال :إجراء االختبارات القياسية وهي:

 :1-1اختبار جذر الوحدة (اإلستقرارية) Unit Root Test or Stationary

test

يستخدم اختبار فليبس -بيرون

 ، Phillips-Perron Testفي تحديد استق ارريه

البيانات ألنه يعطي نتائج أفضل مقارنة بالطرائق األخرى ،إذ إنه يعالج مشكلة
االرتباط بين األخطاء العشوائية ونتائجه أكثر دقة في العينات الصغيرة،

()18

ثالثة خطوات الختبار االستق اررية على وفق نموذج فيليبس – بيرون وهي :

وهناك

)………………(1
)………………(2

)..…………… (3
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وتعني المعادالت أعاله أن االختبار يجري على وفق ثالث مستويات ،من غير

ثابت واتجاه زمني وهو ما تتضمنه المعادلة األولى ،وبثابت ومن غير اتجاه زمني

وهو ما تشير اليه المعادلة الثانية ،وبثابت واتجاه زمني معا كما في المعادلة الثالثة،

وهو اإلجراء المتبع في اختبار استق ارريه بيانات السلسلة الزمنية.

 :2-1اختبارات التكامل المشترك :Co- integration test

يعرف التكامل المشترك بأنه تزامن بين سلسلتين زمنيتين بحيث تؤدي التقلبات

في إحداهما إلى إلغاء التقلبات في األخرى بطريقة تجعل النسبة بين قيمتهما ثابتة
عبر الزمن ،ويتطلب حدوثه بين السالسل الزمنية أن تكون متكاملة من الدرجة
نفسها ،ويستخدم اختبار  Johansen testللكشف عن التكامل المشترك كونه من

أكثر االختبارات شمولية في هذا المجال ،ويتم اجراء ذلك وفقا ألنموذجي اختبار
( :)Johansen and Juliusاألول :اختبار األثر test

جوهانسن -جيليس

 Traceوالذي يختبر فرضية العدم القائلة أن عدد المتجهات تقل أو تساوي ،qمقابل

الفرضية البديلة ( ،)r=qوالثاني اختبار القيمة المميزة العظمى Maximum Eigen
 testو يقوم االختبار على فرضية العدم القائلة بوجود ) (rمن المتجهات ،مقابل
()19

الفرضية البديلة(.)r+1

 :3-1أنموذج االنحدار الذاتي للتباطؤ الموزع ()ARDL

يعد أنموذج ( )ARDLأحد أساليب النمذجة الحركية للتكامل المشترك

والمستخدمة على نطاق واسع في السنوات األخيرة ،وهو من النماذج الحديثة التي تم

ابتكارها وتطويرها خالل السنوات  1997و 2001من قبل (.)Pesaran

وتعود أسباب شيوع استخدامه لمزياته العديدة وأهمها أنه يعطي أفضل النتائج

للمعلمات في األجلين القصير والطويل ،ويمكن له كذلك من فصل تأثيرات األجل

القصير عن األجل الطويل ،كما يأخذ هذا األنموذج عددا كافيا من فترات التخلف
الزمني  lag timesللحصول على أفضل نتائج في أنموذج اإلطار العام.
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ويتميز هذا األنموذج عن غيره بأنه ال يشترط أن تكون السالسل الزمنية

متكاملة من الدرجة نفسها إذ يمكن تطبيقه بصرف النظر عن خصائص السالسل

الزمنية ما إذا كانت مستقرة عند مستواها ( ،I )0أو عند الفرق االول ( ،I )1أو مزيج

من اإلثنين ،إذ أن الشرط الوحيد لتطبيقه هو أن ال تكون السالسل الزمنية متكاملة
من الدرجة الثانية ( I )2أي عند الفرق الثاني.

()20

 -4-1أنموذج تقدير حد تصحيح الخطأ :

يتم استخدام أنموذج تصحيح الخطأ عندما يكون المتغيرين (  )Xt,Ytمتكاملين

تكامال مشتركا بهدف بيان العالقة بينهما في األجل القصير ،ثم يتم إدخال البواقي
المقدرة في االنحدار طويل األجل كمتغير توضيحي متباطئ كمدة واحدة في أنموذج

العالقة قصيرة األجل إلى جانب فروق المتغيرات األخرى غير المستقرة.

ويستخدم األنموذج إليضاح اقتراب السلسلة الزمنية من حالة التوازن في األجل

الطويل والتغيرات التي تط أر عليها في األجل القصير ،أي أن أنموذج تصحيح الخطأ

لديه القدرة على اختبار وتقدير العالقة بين متغيرات األنموذج في األجلين القصير
والطويل كما يتفادى المشكالت القياسية التي تنجم عن االنحدار الزائف False
()21

.Regression

 :5-1اختبارات العالقة السببية (سببية كرانجر) Granger Causality
-:Relationship Test

إن االختبارات والنماذج تمكن من قياس العالقة بين متغيرات األنموذج ولكنها

ال تبين اتجاه السببية بين تلك المتغيرات .ولذا البد من إجراء اختبار Granger

 Causalityلقياس تأثير العالقة السببية بين المتغيرات االقتصادية الداخلة في

األنموذج .والتي تنشأ وفق أسس سببية ،وقد تكون عالقة عكسية أو متبادلة بين هذه
المتغيرات ،ويستخدم اختبار السببية أيضا للكشف عن وجود تغذية خلفية (تـأثير
متبادل) (↔) بين المتغيرات المعتمدة والمتغير التوضيحي ( ،)22فإذا كان المتغير X
يتسبب في المتغير  Yفعندها يكون التغير في  Xيجب أن يسبق التغير في  ،Yو
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االنحدار لـ  Yعلى المتغيرات األخرى (بما فيها قيمتها السابقة الخاصة بها) ،وإذا ما
تم حدوث تحسينات معنوية عند إدخال القيم المتخلفة لـ  ،Xويتم تحديد اتجاه السببية

وفقا لقيم  Fالمحسوبة التي يجب أن تكون أكبر من القيم الحرجة ،ويمكن رفض

فرضية العدم والقبول بالفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة سببية ،وعكس ذلك ال
()23

توجد عالقة سببية بين متغيرات المستخدم األنموذج

ثانيا :عرض وتوصيف ال نموذج القياسي المستخدم في التقدير

لتقدير العالقة بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي في تركيا خالل المدة

 2019-1980سيتم استخدام األنموذج القياسي اآلتي:

GDP PC= b0+b1OPEN+ei

إذ أن:

 :GDP PCالمتغير التابع ويمثل النمو االقتصادي معب ار عنه بمعدل النمو

السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،Per Capita GDP

معب ار عنه بالنسب المئوية.

 :B0الحد الثابت في األنموذج

 :B1المعلمة المقدرة لألنموذج التقديري ،أو هي معامل المتغير التوضيحي

وتمثل المرونة في االنموذج التقديري.

 :OPENالمتغير التوضيحي ،ويمثل االنفتاح التجاري معب ار عنه بالنسبة

المئوية للصادرات زائدا الواردات من الناتج المحلي االجمالي.
 :eiمقدر الخطأ العشوائي
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ثالثا  :عرض نتائج التقدير واالختبارات وتحليلها

في هذا الجانب سيتم عرض نتائج االختبارات والتقديرات القياسية كما تم

ايضاحها وتسلسلها في الفقرات السابقة وكما هي مبينة في الجداول اآلتية:
الجدول ()2

اختبار جذر الوحدة (االستقرارية) باستخدام فيلبس – بيرون
 First Differenceالفرق األول
None Constant Constant
& Trend
-4.779
-6.708
-6.708

 Leveisبألمستوى
Constant Constant
& Trend
5.639
0.249
-2.418

0.001
-5.248
0.000
-----

0.913
1.571
0.611
-----

0.033
-6.189
0.011
------

0.0012
6.189
0.004
-----

Variables

None

0.0613
-4.568
0.108
------

0.437
-3.211
0.0512
-----

GDP pc
Prob
Open
Prob
Critical
values at 0.05
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بعد إجراء اختبار االستق اررية لمتغيرات األنموذج بواسطة اختبار فيلبس -بيرون
للسالسل الزمنية تم الحصول على المخرجات الموضحة في الجدول ( )2أعاله،

ويمكن مالحظة أن السالسل الزمنية لمتغيرات االنموذج لم تكن مستقرة عند

المستوى واستقرت بعد أخذ الفرق االول عند مستوى معنوية  ، 0.05%أي أن

السلسلة الزمنية خالية من جذر الوحدة وال تحتوي على االنحدار الزائف وستكون

متكاملة من الدرجة (.I )1
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الجدول ()3

اختبار داسة الثر لجوهانسن– جيلس لمتغيرات البحث في تركيا للمدة

()2019 – 1980
Hypothesized Eigen
Trace
0.05
Prob
)No.of CE (s
value
statistic
critical
value
None
0.347582 16.24355 15.49471 0.0385
At most1
0.000391 0.014855 3.841466 0.9028
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الجدول ()4

اختبار القيمة المميزة العظمى في تركيا لجوهانسن – جيلس لمتغيرات البحث للمدة
()2019 – 1980
Hypothesized Eigen
 Max0.05
Prob
)No.of CE (s
value
Eigen
critical
statistic
value
None
0.347582 16.22868 14.26460 0.0241
At most1
0.000391 0.014865 3.841466 0.9028
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تشير نتائج الجدولين ( )3و( )4الى أن نتائج اختبار جوهانسن -جيلس تؤكد

عدم وجود تكامل مشترك بين السلسلتين الزمنيتين لمتغي ارت األنموذج ،إذ ظهرت قيم

االختبار قريبة من قيمتها الحرجة عند مستوى  ، %0.05وكذلك قيم اختبار القيمة
المميزة العظمى التي أوضحت عدم وجود متجهين تكامليين ايضا ،وهذا يقود الى

استنتاج أن العالقة بين متغيرات األنموذج هي عالقة أجل قصير.

وبعد أن تم التأكد من استق ارريه السالسل الزمنية عند الفرق األول تم تقدير أنموذج

( )ARDLلدالة االنفتاح التجاري وعالقته بالنمو االقتصادي في تركيا وكما في
متضمنات الجدول (.)5
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الجدول ()5

نتائج تقدير أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع ) (ARDLفي تركيا للمدة
()2019 – 1980

Prob

F

0.0000

42.82

Adjusted
R2
0.81

R2

Prob

t.statistic

Std.Error

Coefficient

Variable

0.83

0.000

4.604839

0.16633

0.765923

)Open (-1

0.0041

1.982543

0.032080

0.063600

)Open (-2

0.000

5.101124

0.173290

0.883995

0.000

1.953346

0.089211

0.174260

0.4857

0.485714

0.236260

0.114755

Open pc
)(-1
Open pc
)(-2
C
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يتضمن الجدول ( )5تأثير االنفتاح التجاري في النمو االقتصادي الذي يمكن

قراءته من خالل قيمة المعلمة (المرونة) التي بلغت( )0.76أي أن النمو

االقتصادي سيستجيب بهذه النسبة (يزداد) عند ازدياد االنفتاح التجاري بنسبة ، %1

(علما بان مدة اإلبطاء المعول عليها هي مدة اإلبطاء االولى )، )OPEN (-1
كذلك بلغت القدرة التفسيرية لألنموذج ما نسبته ) )0.83ومعامل التحديد المعدل

( ،)0.81ويدل ذلك على القدرة التفسيرية العالية لمتغير االنفتاح التجاري في تفسيره
للتغيرات التي تحدث في النمو االقتصادي (المتغير التابع) في االقتصاد التركي

خالل مدة البحث ،وبقية النسبة تعود لمتغيرات لم تدخل في األنموذج الذي باإلمكان
تأكيد معنويته ككل من خالل قيمة ( )Fالمحتسبة التي بلغت ( )42.82وبدرجة

معنوية ) )0.000مما يعني أن األنموذج ذا معنوية بدرجة كبيرة ويمكن اعتماده
ألغراض التنبؤ والتخطيط االقتصاديين .وبما أنه ال يوجد تكامل مشترك ،لذلك لم

يتم تقدير أنموذج تصحيح الخطأ لهذا السبب ،وتم إجراء اختبار السببية من خالل

اختبار كرانجر وكما هو معروض في الجدول اآلتي:
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الجدول ()6

Prob
0.4855
0.0163

اختبار السببية لكرانجر بين المتغيرات
Null Hypothesis
obs
F-statistic
Open
39
0.49668
GDPPC
6.34580
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يتضح من الجدول أن هناك عالقة أحادية االتجاه من متغير النمو االقتصادي

الى متغير االنفتاح االقتصادي ،أي أن تغيرات معدالت النمو االقتصادي في
االقتصاد التركي البد أن تؤثر وبشكل كبير في التغيرات التي تحدث في متغير

االنفتاح التجاري.

وهذا ال يعني بأنه ال تأثير لالنفتاح التجاري في النمو االقتصادي ولكن

االختبار يوضح اتجاه السببية بين متغيرات األنموذج وال يلغي وجود التأثير.
النتائج

 -1أظهرت نتائج تقدير واختبار أنموذج ) (ARDLوجود عالقة تأثير ايجابية معنوية

لالنفتاح التجاري في النمو االقتصادي التركي أثناء مدة البحث ،إذ ظهرت اشارة
قيمة المرونة التي بلغت ( )0.76موجبة ومعنوية من الناحية االحصائية

باحتمالية بلغت ( )0.000ما يؤكد معنوية تأثير متغير االنفتاح التجاري في

النمو االقتصادي.

 -2تشير قيمة المرونة التي بلغت ( )0.76أن النمو االقتصادي في تركيا سيستجيب
(يرتفع) بنسبة  %76كلما تضاعف االنفتاح التجاري (أي زاد بنسبة .)%100

 -3كما بينت نتائج اختبار أنموذج ( )ARDLأن متغير االنفتاح التجاري يفسر ما
نسبته  %81من التغي ارت الحاصلة في النمو االقتصادي في تركيا ،وهو ما

يمكن توكيده من خالل قيمة معامل التحديد المعدل ،كما بلغت احتمالية

األنموذج ككل ( )0.000حسب اختبار ( ،)Fأي أن األنموذج معنوي ومهم للحد

الذي يمكن معه اعتماده في أغراض التنبؤ والتخطيط االقتصاديين.
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 -4تضمنت نتائج اختبار جوهانسن -جيلس ووكدت عدم وجود تكامل مشترك بين

متغير االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي في أنموذج االقتصاد التركي ،وهذا
يشير إلى أن العالقة بين المتغيرين انما هي عالقة تفسر باألجل القصير.

 -5وجود عالقة سببية باتجاه واحد من متغير النمو االقتصادي إلى متغير االنفتاح
التجاري وهذا ما تضمنه اختبار السببية المستخدم (اختبار كرانجر).

 -6بالرغم من انتهاج تركيا لسياسات تشجيع الصادرات منذ ثمانينات القرن الماضي
إال أنه ما زال أمامها الكثير لتنجزه ،ويشهد بذلك أن نسبة الصادرات من الناتج

المحلي اإلجمالي ال تتفوق على نظيرتها االستيرادات ،ما يعني عج از في ميزانها
التجاري الذي من المفترض أن يسجل تفوقا وفائضا تستفيد منه في تمويل

استيراداتها وتعزيز نموها االقتصادي.
المقترحات

 -1تعزيز النمو االقتصادي ومصادره وال سيما االنفتاح التجاري واالستفادة من
مزياته بتنويع القاعدة الصناعية وتوسيعها من خالل دعم الصناعات ذات القيمة

المرتفعة والصناعات التصديرية لتحقيق فوائض تجارية إلنعاش التجارة االقليمية

وميزانها التجاري.

 -2االستفادة من االنفتاح التجاري بزيادة ربط االقتصاد التركي باالقتصاد العالمي
لالنتقال سريعا باالقتصاد إلى أنموذج جديد للنمو االقتصادي (نمو يقوده االبتكار

والتقدم التقني بعد إتمام مرحلة النمو الذي يقوده التغير البنيوي) للخروج سريعا

من شريحة الدول متوسطة الدخل.

 -3توكيد عوامل النجاح التنموي التي قادت االقتصاد التركي الى تحقيق االنجازات،
وعلى رأسها االستقرار االقتصادي وجذب االستثمار األجنبي واإلصالحات

االقتصادية

والسياسات

االقتصادية

االستراتيجيات التنموية الحالية.

الفاعلة

والمناسبة،

وتضمينها
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