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..تحليل وتقييم الأداء التنموي وفقا لمنهجية التحول الهيكلي

المستخلص
2102-0691 يهدف البحث الى دراسة وتقييم األداء التنموي في االقتصاد التركي خالل المدة
مستندا في ذلك الى منهجية التحول الهيكلي التي تعد من أهم المناهج والمعتمدة لتقييم األداء التنموي
 منطلقا من فرضية مفادها ان االقتصاد التركي قد انجز التحول،لالقتصاديات النامية في المدى الطويل
 فضال عن امتالكه من االمكانيات ما يؤهله لاللتحاق بالدول،الهيكلي ق اطعا بذلك مراحل مهمة من التنمية
.المتقدمة
 استعرض أولهما االطر النظرية المعنية بموضوع التحول:ويحتوي البحث على جانبين أساسيين
 كما وتطرق سريعا الى عرض اهم المسارات، كما وردت في ادبيات التنمية االقتصادية،الهيكلي ومنهجيته
. الرئيسة لتطور االقتصاد التركي
أما الجانب الثاني فقد ركز على استعراض األنموذج القياسي المستخدم في البحث ونتائجه وتحليلها
 والتي من خاللها خلص البحث الى التوصل لمجموعة من النتائج وأبرزها كما تضمنته النتائج،ومناقشتها
 وبذلك،التقديرية ألنموذج البحث بلوغ االقتصاد التركي التحول الهيكلي وانجازه مع نهاية القرن الماضي
فانه اليوم يمضي قدما نحو اللحاق بمراتب الدول المتقدمة اذا تمكن من اجتياز بقية حلقات التقدم الالزمة
. لذلك بخطى سريعة

.  التحول الهيكلي، األداء التنموي:الكلمات المفتاحية
Abstract
The research aims to study and evaluation the development performance in the
Turkish economy during the period from 1960-2012, based on the methodology of
structural transformation which is to be considered as one of the most certified methods
to evaluate the developmental performance for the developing countries in the long term.
It is hypothesized that the Turkish economy has achieved the structural transformation
and passed a very important stage of development, in addition to have the required
potential to attain the developed countries. The research has two important parts, the first
shows the involved theoretical part from works of the structural transformation and its
methodology as it is mentioned in the literature of economy. Also, this part of the
research has quickly shown the most important trends in Turkish economy. The second
part has focused on showing the standard model used in the research, results, discussion
and analysis. Accordingly, the research concluded into group of results; the Turkish
economy has achieved structural transformation at the end of 20th century. Thus, it
sought forwardly to realize high ranks among the progressed countries, so it has exceeded
other required developments quickly.
key words : Economic performance , structural transformation
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المقدمة
يعد موضوع التحول الهيكلي وتحليل الهيكل االقتصادي وتغيراته من القضايا الرئيسة
للمهتمين بدراسة التنمية االقتصادية ،وذلك للوقوف على مستويات التطور االقتصادي للدول على
اختالفها ،فضالً عن التغيرات الحاصلة في هياكلها االقتصادية ،وتبرز أهمية ذلك في الدول النامية
التي كانت قد بدأت بخطوات متواضعة لتحقيق مستويات متسارعة من النمو والتنمية االقتصادية
وخصوصا ً مع ما يشهده االقتصاد العالمي اليوم من تسارع في وتائر تطوره على كافة الصعد
االقتصادية الى الحد الذي جعل من التخطيط االستراتيجي للتنمية ضرورة قصوى ،ومن هنا يحاول
هذا البحث تسليط الضوء على التحول الهيكلي وقياسه وإبراز أهميته و أبعاده االقتصادية بتركيزه
على تركيا باعتبارها أنموذجا ً رائداً من نماذ ج الدول النامية في هذا الجانب ،والقتصادها ما يمكنه
اليوم من التطور وااللتحاق بركب الدول الصناعية المتقدمة .
أهمية البحث
إن تحليل وقياس التحول الهيكلي تعكس بصورة حقيقية مدى االنجاازات التنموياة التاي حققتهاا
االقتصااادات أثناااء العقااود األخياارة ،وماان هنااا تباارز أهميااة البحااث بتركياازه علااى معرفااة وتحديااد
االنجاااازات المتحققاااة فاااي مجاااال التنمياااة لالقتصااااد التركاااي ،ومااان ثااام تقيااايم ومراجعاااة السياساااات
واالسااتراتيجيات التنمويااة ماان حيااث تحقيقهااا لمهااداف المرجااوة وبعكسااه افخفاقااات فااي هااذا الجانااب
ورسم وتصميم الخطط واالستراتيجيات التنموية المستقبلية.
مشكلة البحث
ب االرغم ماان تحقيااق بع ا االقتصااادات (ومنهااا تركيااا علااى وجااه التحدياادز النجااازات مهمااة
وقطعهاا ألواواط فاي مجااال التنمياة ،إال اناه مااازال أمامهاا المزياد لتحقيقاه لسااد فجاوة النماو والتفاااوت
وبخاصة في المجال التكنولوجي ،وتعاد دراساة و تحليال التحاول الهيكلاي وانجاازه مان أهام المصاادر
لتقصي وفهم ذلك التفاوت والحلقة الرئيسة لتضييق حدوده وتقليصه.
فرضية البحث
يفترض البحاث أن االقتصااد التركاي قاد أنجاز التحاول الهيكلاي ،وهاو باذلك يمضاي قادما ً نحاو
تحقيق وجعل تركيا واحدة من الدول الصناعية المتقدمة بتسريع الخطى وتذليل العقباات والقياود التاي
تقف حائال أمام تحقيق هذا الهدف.
هدف البحث
يهدف البحث إلى تحليل وتقييم التحول الهيكلي في االقتصااد التركاي وبياان أبعااده االقتصاادية
ومتضاامناته ،وذلااك ماان خااالل القياااس االقتصااادي لدالااة التحااول الهيكلااي فااي تركيااا للماادة -0691
 ،2102للوقوف على ما تم انجازه في هذا المجال والتنبؤ بمساراته المستقبلية.
منهجية البحث
تام اعتمااد منهجياة التحاول الهيكلااي التاي تساتند الاى القياااس االقتصاادي لدالاة التحاول الهيكلااي
المعتماادة فااي هااذا االطااار بغيااة الوصااول إلااى هاادف البحااث وتحقيقااه ،والااذي تاام تقساايمه إلااى جااانبين
رئيسين ،تناول أولهما استقراء األسس واألطر النظرية المتعلقة بموضوع التحول الهيكلي فضالً عان
استعراض منهجية قياساه كماا فاي الدراساات التجريبياة وأواهرها منهجياة االقتصاادي (جناريز التاي
تعااد األساااس لمااا تالهااا ماان أعمااال تجريبيااة خصاات قياااس التحااول الهيكلااي ،والتااي تاام االسااتناد إليهااا
بتركيز الجانب الثاني للبحث على قياس التحول الهيكلاي فاي تركياا للمادة  ،2102-0691مساتندا فاي
ذلااك الااى بيانااات البنااك الاادولي المعنيااة بمؤواارات التنميااة العالميااة ،وقااد تاام اختيااار تركيااا علااى وجااه
الخصوص لما حققته من انجازات وقفزات مهمة في مجال التنمياة والنماو االقتصااديين وماا اتصاف
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به االقتصاد التركي من أداء متميز ودينامية سريعة وواضحة إثنااء العقاود االخيارة ،وماا يمتلكاه مان
إمكانيات تؤهله ألن يعد أنموذجا ً للبحث في هذا المجال .
المدخل النظري لدراسة التحول الهيكلي
مفهوم التحول الهيكلي
يعرف التحول الهيكلي بأنه انتقال االقتصاد القومي من األنشطة (أو القطاعاتز ذات
االنتاجية المنخفضة المكثفة للعمل الى االنشطة ذات االنتاجية المرتفعة المكثفة للمهارة ،بمعنى زيادة
االنتاجية في القطاع الحديث وتحديدا ً الصناعة والخدمات (UN, 2016, 1ز .
إذ يشير الى إعادة تخصيص االنشطة االقتصادية عبر القطاعات االقتصادية الرئيسة
الزراعة ،الصناعة والخدمات لصالح القطاعات الحديثة (Herrendorf.B, 2014, P 2ز .
وتتضاامن عمليااة التحااول الهيكلااي عمليااات مترابطااة وطويلااة األمااد للتغيياار الهيكلااي تصاااحب
التنمية االقتصاادية ،وأهمهاا زياادة تاراكم رأس الماال الماادي والبشاري وإحادا تغيارات جذرياة فاي
هيكاال افنتاااج والطلااب والتجااارة واسااتخدام عناصاار افنتاااج ،فض االً عاان زيااادة مسااتويات التحضاار
وارتفااع معادالت التعلايم والصاحة وتوقعاات الحيااة وكااذلك زياادة دخاول األفاراد والتقادم إلاى مرحلااة
متقدمة من التنمية (الطالفحة48 ،0661 ،ز .
ويعكس التحول الهيكلي الخصائص المميزة لعملية التنمية سواء للدول النامية أو المتقدمة،
وهو في الوقت نفسه السبب والنتيجة للنمو االقتصادي (Timmer and Akkus, 2007, 7ز .
كمااا وإن دراسااة التحااول الهيكلااي قااد الزمهااا التركيااز علااى أهميااة التصاانيع فااي عمليااة التنميااة
االقتصااادية ،إذ تاام تأكيااد ارتباط اا ً وثيق اا ً بااين التصاانيع والتحااول الهيكلااي ،إذ تعااد الصااناعة التحويليااة
عنصرا ً مهما ً في عملية التحول الهيكلي لدرجة وجود اتفاق على االرتباط الوثيق باين مساتوى الادخل
المرتفع وحصة الموارد المخصصة للصناعة التحويلية (world bank, 2006 , 31ز
التحول الهيكلي في أدبيات التنمية االقتصادية
خااالل النصااف الثاااني ماان القاارن الماضااي ساايطر علااى نظريااة التنميااة خمس اة تيااارات فكريااة
ابتادأت بنظريااة المراحال الخطيااة للنماو متمثلااة بنمااذج المراحاال لروساتو وهااارود -دوماار ،تااال ذلااك
ظهور المدرسة الهيكلية التي قدمت نماذج أنماط التنمية والتحول الهيكلي وأهمهاا نمااذج أرثار لاويس
والتحول الهيكلي وانماط التنمية لجنري  ،ثم نظرية التبعية الدولياة والنظرياات النيوكالسايكية للساوق
الحرة ،وانتهت بإعادة صياغة نظرية التنمية وفقا لمنهج التنمية البشرية .
ومن هذا المنطلاق تمثال الهيكلياة واحادة مان أهام المادارس التنموياة التاي أساهمت فاي صاياغة
منهجية لتحليل األداء التنموي وتقييمه من خالل تحليل أنماط التنمية (Contreras, 2014, 1ز .
وإن لنظريات التحول الهيكلي صلة بكثير من األفكار التي طرحت لعقود عدة سابقة السيما
نظريات المراحل ،وفكرتها المحورية تكمن في أن االقتصادات ال يمكن أن تحقق التقدم إال إذا
تخطت المراحل مرحلة تلو األخرى (UNIDO,2010,3-4ز .
إن تلك النظريات التي صيغت فاي خمساينيات القارن الماضاي مان قبال عادد مان االقتصااديين
أمثال رودان ونركسه وآرثر لويس وبريبش وهانس سنكر وميردال تؤكاد أن هيكال افنتااج والعمالاة
والتجااارة هااي مفاااتيح فهاام عمليااة التنميااة االقتصااادية ،وممااا يميزهااا أنه اا افترضاات أن العالقااة بااين
القطاعات االقتصادية غير مرنة أو علاى األقال منخفضاة المروناة ،ألنهاا تفتارض كاذلك أن األساواق
غيار كاملااة ،وأن المرونااات منخفضااة فااي مجااال افنتااج والتجااارة ،وهااذا يتضاامن حاادو حالااة عاادم
التوازن الهيكلاي وبخاصاة فاي االقتصااديات النامياة ،ألن ميكانيكياة الساوق ال تاؤدي بالضارورة إلاى
التوازن في أسواق عناصر افنتاج والسلع  ،فضال عان تأكيادها علاى الزياادة فاي الطلاب االساتهالكي

سعدون []62
ب عكاس وجهاة النظار الماركساية المتعلقاة بفكارة ضاعف الطلاب الفعاال (Lin, 2007, 7ز و (Lavopa,
). 2015, 3

من هنا يحبذ الهيكليون سياسات اقتصادية تدخلية وسياسات تنموية معتمدة على الذات ،بعكاس
اآلراء النيوكالسيكية في هذا المجال المستندة الى آلية السوق وتحرير التجارة .
وقد تمخضت عن تلك االفكار والنظريات والدة ماا عارف فاي أدبياات التنمياة الحديثاة بنمااذج
التغير الهيكلي .
إن نماذج التغير الهيكلي تركز على طبيعة الطلب على السلع أو على عوامل افنتاج
واالختالفات في إنتاجية العمل بين القطاعات ،وهذا ما عبر عنه أنموذج آرثر لويس
الذي قدمه عام  ،0698والذي يعتمد على مفهوم الثنائية (االزدواجية القطاعيةز ،اذ يشمل
أنموذجه قطاعين إنتاجيين ،أولهما القطاع الحديث والذي يتضمن دالة االنتاج النيوكالسيكية ،والثاني
القطاع التقليدي الذي يعتمد دالة انتاج مكثفة للعمل ذي االنتاجية الحدية المقاربة للصفر ،ويعتمد
النمو في األ نموذج على انتقال العمالة في القطاع التقليدي الى القطاع الحديث حتى يبلغ االقتصاد
مرحلة التحول الهيكلي ،ثم يتبع بعد ذلك مسار األنموذج النيوكالسيكي ).(Spiegel , 1995, 528-531
لقااد حاولاات النظريااات الهيكليااة التعاارف علااى ممياازات التركيااب االقتصااادي للاادول وبخاصااة
النامية منها السيما جمود أو محدودية المرونة في احتمااالت افحاالل أو االساتبدال فاي افنتااج وفاي
عناصاار افنتاااج ،تلااك الممياازات أو الص افات الت اي تااؤثر فااي التك االيف االقتصااادية واختيااار السياسااة
التنموية ،كما إن تحليل التحول الهيكلي التجريباي قاد أكاد علاى تاأثير كال مان القياود المحلياة والدولياة
على التنمية ،فالقيود المحلية تشمل قيودا اقتصادية مثل الموارد الطبيعياة فضاال عان الحجام الساكاني،
وتشاامل كااذلك قيااودا مؤسسااية مثاال السياسااات الحكوميااة وأهاادافها ،أمااا القيااود الدوليااة فتتمثاال فااي
التكنولوجيا ورأس الماال األجنباي ،فضاال عان التجاارة الدولياة  ،فااالختالف فاي مساتوى التنمياة باين
الدول النامية والمتقدمة ،أو حتى بين الدول النامية نفسها يعود بشاكل كبيار إلاى تلاك القياود (Todaro
). and Smith,2015,139
وتاريخيااا ظهاارت الدراسااات الهيكليااة فااي اتجاااهين رئيسااين يهااتم أولهااا بااأداء االقتصااادات
وأسواقها ومؤسساتها وآليات تخصيص الموارد وتولياد وتوزياع الادخل وغيرهاا ،ويعاد ثانيهاا التنمياة
االقتصاااادية كمجموعاااة متداخلاااة مااان عملياااات التحاااول الهيكلاااي الطويلاااة األماااد المصااااحبة للنماااو
االقتصااادي ،وتخااتص بااالظواهر الكليااة علااى المسااتوى االقتصااادي مثاال التصاانيع والتماادن والتحااول
الزراعااي وهااي طريقااة مقارنااة تعتمااد علااى البيانااات التاريخيااة لتقي ايم التحااول الهيكلااي وبخاصااة فااي
االقتصادات النامية على اختالفها (نصر4 ، 2114 ،ز .
ويعااد كااوزنتز رائااد الدراسااات الكليااة التطبيقيااة حااول مصااادر النمااو االقتصااادي فااي األجاال
الطوياال ،حيااث ع ادً التحااول الهيكلااي نتيجااة للنمااو االقتصااادي المعاصاار ،وافتاارض أن عواماال مثاال
الخصائص المشتركة بين الدول والعوامل االنتقالية مثل استخدام التقنياة الحديثاة فاي افنتااج والتشاابه
في رغبات وآمال البشر وآلية التفاعل بين الدول سيزيد من احتمال حدو نمو اقتصاادي متشاابه فاي
ما بين الدول من حيث المراحل ،ومن أهم نتائج كوزنتز إثبات التحول من الزراعة إلى الصاناعة ماع
النمو وانتقال العمالة باالتجاه نفسه )Bah , 2009 , 3ز و (Syrquin,2005,3-4ز .
ومن الناحية التطبيقية تعد اسهامات جنري ( (cheneryوسيركوين من االعمال الرائدة في
تأسيس منهجية التغير الهيكلي ،وهي منهجية تعتمد على تقدير دوال لمتغيرات التحول الهيكلي
(كمتغيرات معتمدةز ومتوسط دخل الفرد الحقيقي وحجم السكان والزمن
(كمتغيرات توضيحيةز اذ يعكس متوسط دخل الفرد الحقيقي المرحلة التنموية ،ويقيس حجم
السكان حجم السوق  ،أما الزمن فيعكس اتجاه التحول  ،وعلى هذا االساس فان هذه المنهجية
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ومخرجات أنموذجها القياسي تستخدم في تقييم وتحليل األداء التنموي ،وتساعد في الوقت نفسه على
فهم المرحلة التنموية التي بلغها االقتصاد المعني بالبحث واتجاهات التطور الزمني لمختلف الهياكل
االنتاجية ،ويقود ذلك الى بلورة وصياغة استراتيجيات تنموية طويلة االجل يمكن معها إحدا
طفرات تنموية يعتد بها (علي02-00 ،2119 ،ز .
وعادً جنااري أن االدخااار مهاام ،ولكنااه لاايس كافيااا للنمااو االقتصااادي ،وأكااد أهميااة رأس المااال
المادي والبشري ،فضال عن التغيرات المرافقاة فاي الهيكال االقتصاادي ،وأكاد كاذلك علاى اثار القياود
المحليااة (أي المااوارد المحليااة ورأس المااال والمؤسساااتز والدوليااة (تااوفير التقنيااات وحريااة التجااارة
ورأس المال األجنبيز على التنمية (Todaro and Smith, 2015, 141ز .
ومن أهم النتائج التي توصل إليها أنه إثناء التقدم في العملية التنموية يتم االنتقاال مان الزراعاة
إلااى الصااناعة ،ويااتم تااراكم منااتظم لاارأس المااال المااادي والبشااري ،وتتغياار أنماااط الطلااب ماان الساالع
الغذائياة والحاجااات األساسااية إلاى الساالع المصاانعة والخادمات ،ويرافااق ذلااك نماو الماادن علااى حسااا
الريف ،ويتراجع حجم العائلة ومعدل النمو السكاني ،أما استنتاجه الرئيس فيتلخص بأن هناك اختالفاا ً
بااااين الاااادول ،فلكاااال دولااااة خصوصاااايتها ،إال أنااااه تبقااااى خصااااائص مشااااتركة فااااي عمليااااة التنميااااة
واالستراتيجيات التنموية للدول (Bah, 2007, 2ز .
لقاد عااادت أهمياة دراسااات التغيارات الهيكلياة بعااد عادم نجاااي السياساات النيوكالساايكية وعاادم
جدوى وصفات البنك الدولي وبرامجه في تحقياق انجاازات تنموياة ذي اعتباار خاالل العقاود األخيارة
من القرن الماضي .
االقتصاد التركي :مسارات التطور الرئيسة
يصنف البنك الدولي االقتصاد التركي كسوق ناوئة ومتطورة بشكل كبير ،ويحتل المرتبة
(01ز من حيث الناتج المحلي االجمالي الذي يبلغ (161ز مليار دوالر امريكي بمتوسط دخل فرد
حقيقي تجاوز (01111ز دوالر امريكي عام  ،2102يتوزع معظمه في قطاع الخدمات بنسبة
 ، %91يليه قطاع الصناعة بنسبة  % 2480وقطاع الزراعة بنسبة IMF, 2012, 3( % 486ز
نفذت تركيا منذ تطبيقها التخطيط التنموي عام  0691عشر خطط تنموية خمسية ،ابتداء من
الخطة التنموية األولى التي امتدت بين أعوام  0691 – 0691لغاية الخطة التنموية العاورة 2108
–  ،2104وهد خاللها اقتصادها تحوالت وتطورات مهمة ومنعطفات عدة (أمين-98 ،2104 ،
99ز .
فمنذ تأسيس الجمهورية التركية عام  0621حتى مطلع سبعينيات القرن الماضي لم يشهد
االقتصـاد التركي نموا اقتصاديــا ملفتا أو مميزا ،بل كان رهينا للتطورات السياسية (إبراهيم،
0 ،2104ز .
لكن مع بداية الثمانينيات حد منعطف استراتيجي مهم تمثل بالتوجه االقتصادي نحو
الخارج والنمو التصديري عوضا عن التوجه نحو الداخل الذي كان سائدا قبل ذلك ،وتم التركيز
وبتدخل مباور وقوي من قبل الدولة نحو تغيير الهيكل االقتصادي بالتركيز على رفع اسهام
الصناعة بشكل عام والتحويلية منها على وجه الخصوص على حسا الزراعة واسهامها في الناتج
المحلي االجمالي ،ومن هنا يعد التصنيع ركيزة أساسية في عملية التنمية االقتصادية في تركيا ،وقد
أ سهم نمو وتطور التجارة الخارجية لها وبخاصة صادراتها المصنعة في تطور وتنوع القطاع
الصناعي التحويلي التركي .
ومع بداية عقد التسعينيات وهد االقتصاد التركي منعطفا مهما آخر تمثل بانعكاس وتأثيرات
حر الخليج الثانية ،فضال عن االزمات المالية التي انعكس تأثيرها بشكل مباور في االداء
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االقتصادي ومع ذلك سرعان ما عاود النمو االقتصادي مساره إثر امتصاص تلك الصدمات
(الطويل22-20 ،2101 ،ز .
وثمة منعطف حديث نسبيا منذ عام  2112ولغاية اآلن حمل في طياته العديد من التطورات
واالزدهار االقتصادي ،تمثل فيما يطلق عليه اصطالحا بالعهد االردوغاني نسبة الى رئيس الوزراء
التركي اردوغان ،حقق االقتصاد التركي خالله انجازات وتطورات اقتصادية مهمة وأهمها
مضاعفة معدالت النمو واستقرار اقتصادي نسبي مهم وأداء اقتصادي واضح المعالم والنتائج
(ابراهيم00-4 ،2104 ،ز .
ويعرض الجدول اآلتي األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية الرئيسة (الزراعة ،الصناعة،
والخدماتز كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي لتركيا للمدة .2102-0691
الجدول 1
االهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر :إعداد الباحث استنادا الى بيانات البنك الدولي ،مؤورات التنمية العالمية ،عام 2109

ويتضح من الجدول اعاله حدو تغير هيكلي واضح في هيكل الناتج الكلي لالقتصاد التركي
خالل المدة المذكورة ،إذ تراجعت نسبة الناتج الزراعي من اجمالي الناتج ليصب ذلك لصالح ارتفاع
إسهام قطاعي الصناعة والخدمات في األخير مع مرور الزمن ،ويمثل ذلك جوهر التحول الهيكلي
كما تم توضيحه وتعريفه سابقا .
وهنا ،فان ثمة تساؤالت مهمة تطري نفسها ،هل يمكن اعتبار التجربة التنموية التركية تنمية
حقيقية؟ وهل انجز اقتصادها تحوال هيكليا؟ وكم استغرق ذلك من الزمن؟ وإذا ما تم ذلك بالفعل هل
تم ردم فجوات النمو والتنمية بين تركيا وغيرها من االقتصاديات المتقدمة أو االقتصاديات النامية
التي تعد اكثر تقدما نسبيا منها؟
الجانب التطبيقي :األنموذج القياسي
استنادا ً إلى المنهجية المعتمدة في قياس التغير الهيكلي والتي استخدمت فاي البحاو التجريبياة
فااي هااذا الجانااب ،وهااي منهجيااة االقتصاااديين جنااري وساايركوين فقااد تاام صااياغة األنمااوذج القياسااي
نصف اللوغاريتمي الخاص بقياس التحول الهيكلي في تركيا للمدة 2102-0691على النحو اآلتي:
Y=b0+b1lnX1+b2(lnX1)2+b3lnX2+b4(lnX2)2+T+ei
حيث أن :
ً
ً
 = Yالمتغير الهيكلي ،وقد تم استخدام ساتة عشار متغيارا هيكلياا تضامنت متغيارات (هيكال افنتااج
والعمل الكليين فضالً عن هيكل التجارة الخارجية وهيكل الطلب الكلي وهيكل السكانز ،وعلى النحاو
اآلتي :
 :Y1يمثل نسبة الناتج الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي .
 :Y2يمثل نسبة الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي .
 :Y3يمثل نسبة الناتج في قطاع الخدمات إلى إجمالي الناتج المحلي .
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 :Y4يمثل نسبة الناتج في قطاع الصناعات التحويلية إلى إجمالي الناتج المحلي .
وتقيس هذه المتغيرات األربعة التحول الهيكلي في هيكل الناتج الكلي .
 :Y5يمثل نسبة العمل في الزراعة إلى إجمالي قوة العمل .
 :Y6يمثل نسبة العمل في الصناعة إلى إجمالي قوة العمل .
 :Y7يمثل نسبة العمل في الخدمات إلى إجمالي قوة العمل .
وتقيس هذه المتغيرات التحول الهيكلي في هيكل العمل الكلي .
 :Y8يمثل نسبة الصادرات المصنعة إلى إجمالي الصادرات المتاجر بها .
 :Y9يمثل نسبة االستيرادات الصناعية إلى إجمالي االستيرادات المتاجر بها .
 :Y10يمثل نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي .
 :Y11استيرادات السلع الغذائية كنسبة من السلع المتاجر بها .
واستخدمت هذه المتغيرات لقياس التحول الهيكلي في هيكل التجارة الخارجية .
 :Y12االستثمار كنسبة من إجمالي الناتج المحلي .
 :Y13يمثل نسبة االستهالك الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي .
 :Y14يمثل نسبة االستهالك الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي .
وتم استخدام هذه المتغيرات لقياس التحول الهيكلي في هيكل الطلب الكلي .
 :Y15السكان ضمن قوة العمل  99-08سنة  ،كنسبة من إجمالي عدد السكان .
 :Y16نسبة افعالة من اجمالي عدد السكان .
ويقيس هذان المتغيران التحول الهيكلي السكاني .
 : X1يمثل لوغاريتم متوسط دخل الفرد الحقيقي بالدوالر األمريكي بثابت عام . 2111
 : X12يمثل مربع لوغاريتم متوسط دخل الفرد الحقيقي بالدوالر األمريكي بثابت عام . 2111
 : X2لوغاريتم حجم (عددز السكان :X22 ،مربع لوغاريتم حجم السكان  :T ،الزمن .
 : b 0الحد الثابت  ،معامل تقاطع الدالة  : b1-b5 ،تمثل المعلمات المقدرة
 : eiمقدر الخطأ العشوائي (البواقيز .
وقبل تقدير األ نموذج تم اجراء اختبار اساتقرارية بياناات السلسالة الزمنياة لمتغيراتاه باساتخدام
اختبار فليبس-بيرون  ،ونتائجه كما في الجدول اآلتي:
الجدول 2
اختبار جذر الوحدة
X5
-5.5611
0.000
-5.1117
0.0006
-3.5321
0.0002

X4
-3.8573
0.0022
-3.0403
0.0045
-2.6605
0.0071

X3
-5.1992
0.0088
-5.0116
0.0051
3.8522
0.0009

X2
-2.1595
0.0014
-2.6448
0.0003
-1.8211
0.0149

X1
-3.2546
0.0032
-3.1504
0.0091
-2.8248
0.0008

Y1
-5.9030
0.0002
-5.6717
0.0044
-3.8565
0.0007

variable
t-stat
prob
t-stat
prob
t-stat
prob

ثابت
ثابت و
اتجاه
بدون
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Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
-5.2554
-5.2844
-7.8647
-3.5611
-2.3571
0.1214
0.0004
0.0038
0.0471
0.0098
-5.0189
-5.2661
-7.6464
-3.5133
2.0147
0.0016
0.0002
0.0003
0.0097
0.0001
-4.7738
-4.8871
6.8221
-2.8697
-1.9585
0.0089
0.0037
0.0355
0.0168
0.0477
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
-7.7221
-5.7411
-2.9963
-2.5257
-5.3826
0.0335
0.0063
0.0022
0.0338
0.0826
-7.1128
-5.2277
-2.9138
-2.3354
-5.3147
0.0032
0.0001
0.0021
0.0002
0.0009
-5.3917
-3.6587
-2.0817
1.8653
-4.1528
0.0825
0.0311
0.0058
0.0163
0.0423
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
-5.8317
-3.5713
-5.6411
-3.6331
-2.5202
0.0664
0.0284
0.0053
0.6324
0.0044
-5.6371
-3.4766
-5.5364
-3.3512
-2.2083
0.0001
0.0058
0.0001
0.0028
0.0002
-3.9257
2.3655
-3.8255
-2.8691
-2.0017
0.0041
0.0063
0.0077
0.0510
0.0065
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variable
t-stat
prob
t-stat
prob
t-stat
prob
variable
t-stat
prob
t-stat
prob
t-stat
prob
variable
t-stat
prob
t-stat
prob
t-stat
prob

ثابت
ثابت و اتجاه

بدون
ثابت
ثابت و
اتجاه
بدون
ثابت
ثابت و
اتجاه
بدون

وتشااير نتااائج االختبااار وتؤكااد فااي الوقاات ذاتااه أن السلساالة الزمنيااة للمتغياارات التابعااة وكااذلك
التوضاايحية ساااكنة عنااد المسااتوى  1 ~ 0بوجااود حااد ثاباات ،وثاباات واتجاااه عااام ،فبمااا أن قاايم Prob
كانت أقل من ( 0.01وبعضها أقل من 0.05ز فهاذا يعناي أن الباواقي لايس لهاا جاذر وحادة ،وتميازت
بالسكون وبافمكان في هاذه الحالاة التعامال ماع البياناات فاي صاورتها االصالية ،وبعاد تقادير النمااذج
الستة عشر للتحول الهيكلي ،تم الحصول على نتائج التقدير وعلى النحو اآلتي:
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الجدول 3
نتائج تقدير نموذج التحول الهيكلي في تركيا

* تم الحصول على قيم العمود من خالل مفاضلة المعادلة المقدرة لمتغير متوسط دخل الفرد الحقيقي ومساواة الناتج
لقيمة صفر ،وحل المعادلة للحصول على متوسط دخل الفرد الحقيقي الذي يعرف نقطة التحول الهيكلي (علما
أ ن قيم العمود تمثل قيم متوسط دخل الفرد الحقيقي ولكن ب صورتها اللوغاريتميةز .
** تم الحصول على قيم العمود بالطريقة ذاتها في اعاله للحصول على حجم السكان الذي عنده تصل المتغيرات
الهيكلية لنقطة التحول الهيكلي .

الجدول 4
مرونة المتغيرات الهيكلية بالنسبة لمتوسط دخل الفرد الحقيقي وحجم السكان
قيمة مرونة حجم السكان

قيمة مرونة
متوسط دخل الفرد الحقيقي

المتغير الهيكلي

-0.05663
0.08068
-0.02151
0.03836
-0.04681
-0.05344
0.01583

-0.11852
0.06649
0.07211
0.10834
-0.14118
0.15664
-0.05504

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

*
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قيمة مرونة حجم السكان

قيمة مرونة
متوسط دخل الفرد الحقيقي

المتغير الهيكلي

0.16827
0.06131
0.41646
-0.11400
0.12656
0.07595
-0.05905
0.012739
-0.03655

Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16

0.08934
0.03484
0.51295
-0.60572
0.15588
-0.04429
-0.02835
0.01775
-0.04502
* احتسبت المرونات وفقا للمعادلة اآلتية Exy = ( b1+2b2Ln(Ȳ) )/ x :
̄

الجدول 5
مقارنة بين التركيب الهيكلي الفعلي و(التقديري) لتركيا ومقارنته بالتركيب الهيكلي عند متوسط
دخل حقيقي  $ 15000و $20000
()4
القيمة عند
$20000
5.3
35.6
54.9
23.1
1.1
23.5
75.1
30.8
86.6
43.6
2.83
21.45
61
72.9
63.3
0.577

((3
القيمة عند
$15000

()2
القيمة
التقديرية
ˆY

()1
القيمة الفعلية
Y

المتغير الهيكلي
%

8.1
38.4
53.4
26.1
21
21.1
58
53.3
71
29.1
4.6
20.5
55.5
75
66
0.514

8.91
31.8
64.8
40.4
17.7
37.5
58.1
92.2
87.1
54.12
5.57
47.1
21
26.6
57.6
0.584

8.6
28.4
63
30.4
14.1
32.6
53.3
83
80
49.75
5.19
19.97
43.5
12.9
63
0.586

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16

مناقشة وتحليل النتائج
مان نتااائج المعااادالت التقديرياة الااواردة فااي الجادول  1سااوف يااتم مفاضالة المعااادالت المقاادرة
بالنسبة للوغاريتم متوسط دخل الفرد ،ومساواة ناتج المفاضلة لقيمة الصفر (أي تحقيق وارط الدرجاة
األولى بأخذ المشتقة الجزئية األولى لمتوسط دخل الفرد الحقيقي ومساواة المعادلة لقيمة صافرز وحال
المعادلااة للوغاااريتم متوسااط دخاال الفاارد الحقيقااي ،للحصااول علااى متوسااط دخاال الفاارد الحقيقااي الااذي
يعرف بنقطة التحول الهيكلي ،أي الحصول على قيماة متوساط دخال الفارد الحقيقاي الاذي يجعال قيماة
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معادلاااة المشاااتقة الجزئياااة األولاااى يسااااوي صااافرا ً (أي بلاااوغ المتغيااار الهيكلاااي النهاياااات العظماااى
والصغرىز .
وللتحقق من بلاوغ النهاياات العظماى أو الصاغرى  ،يصااغ إلاى تحقياق وارط الدرجاة الثانياة،
بأخذ إوارة قيمة المشتقة الجزئية الثانية لمتوسط دخل الفرد الحقيقي ،فان ظهرت سالبة دل ذلاك علاى
بلوغ الدالة نهاية عظمى ،أما إذا ظهرت موجبة فإن ذلاك يشاير إلاى أنهاا قاد بلغات نهايتهاا الصاغرى،
بحيث انه عند أخذ المعادلة التقديرية األولى لـ  Y1سيكون :
Y 1
 4.56  2(0.282) X 1 0
X 1
 4.56  0.564 X 1 0
 Y1
 0.564
 2X 1
2

ويتضح أنه عندما تكون قيمة (X1ز في المعادلة التفاضلية مساوية لـ (8.08ز فإن الدالاة تكاون
قد وصلت نهايتها الصغرى  ،ألن إوارة المشتقة الجزئية الثانية له ظهارت موجباة  ،ويتفاق ذلاك ماع
مضاامون االدبيااات االقتصااادية والتااي تقتااري أن نساابة الناااتج الزراعااي إلااى إجمااالي الناااتج المحلااي
تتراجع وتنخف مع استمرار عملية التنمية والنمو االقتصادي .
ونسااتنتج أن حصااة الناااتج الزراعااي إلااى إجمااالي الناااتج المحلااي قااد وصاالت أدنااى مسااتوى لهااا
(نهايتها الصغرىز عناد متوساط دخال الفارد الحقيقاي الاذي يبلاغ (3300ز دوالر أمريكاي بثابات عاام
 2000والذي تقابل قيمته لـ (8.08ز بصورة اللوغاريتم الطبيعي .
كذلك وصلت نسبة ناتج الصاناعة الاى إجماالي النااتج نهاياة عظماى عناد متوساط دخال حقيقاي
اقااال مااان (3000ز دوالر امريكاااي والتاااي تسااااوي (7.86ز بصاااورتها اللوغاريتمياااة ،وحقاااق قطااااع
الخدمات ذلك بقيمة متوسط دخل الفرد الحقيقاي نفساها الاذي بلاغ معاه القطااع الزراعاي نقطاة التحاول
الهيكلي ،وكذلك الحال مع قطاع الصناعة التحويلية ،وبناء على ذلك فقد تام حادو تحاول هيكلاي فاي
االقتصاد التركي ،وحدو تنمية حقيقية ،وورطها بلوغ متوسط دخل الفرد الحقيقي قيمة يكاون معهاا
نصيب قطاع الصناعة قد بلغ أعلى قيمة له ،وقد تحقق ذلك في االقتصاد التركي .
ولادى تطبيااق ذلاك علااى بقياة المتغياارات فاي معااادالت االنحادار الااواردة فاي الجاادول  1سااواء
بالنسبة للمتغيرات التي تمثل هيكل العمل الكلاي وهيكال التجاارة الخارجياة ،فضاالً عان هيكال الطلاب
فسيتم الحصول على النتيجة نفسها أو ما يقاربهاا ،إذ يتاراوي متوساط دخال الفارد الحقيقاي بثابات عاام
 2000والالزم تحقيقه لبلوغ أو إنجاز التحول الهيكلي في تركيا بين (4100-3000ز دوالر أمريكاي
في العموم وفقا ً واساتنادا ً إلاى مقادرات ونتاائج الجادول  1والبياناات المعتمادة فاي هاذا البحاث ،وقاد تام
الوصول بالفعل لذلك المقدار مان الادخل ،ماا يعناي تحقياق التحاول الهيكلاي ماع نهاياة القارن الماضاي
عامي  1999و  2000تحديدا بالنسبة للمتغيرات الهيكلية جميعها .
وبافمكان تطبيق آلية حسا وتقصي التحول الهيكلي ذاتها التي تم تطبيقها بمتغيار الادخل ماع
المتغير والمحدد الثاني فاي األنماوذج وهاو حجام الساكان ،وساتفرز النتاائج عنادها حجام الساكان الاذي
يعرف نقطة التحول الهيكلي لكل من المتغيرات الهيكلية أو كل هيكل اقتصادي .
ومن مالحظة الجادول  1فاي عماوده األخيار يميناا نجاد أن قايم حجام الساكان التاي بلغات معهاا
المتغيرات الهيكلية نقاط التحول الهيكلي تقع بين قيم (10.4 – 9.2ز بصورتها اللوغاريتمية اي حجام
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سكان يبلاغ باين (60 – 58ز ملياون نسامة ،وهاو عادد ساكان تركياا الفعلاي خاالل االعاوام )-1997
.(1999
ويمكن قراءة االتجاه الزمني لكل المتغيرات الهيكلية من إواارات قايم معلماة الازمن (b5ز فاي
الجدول  1حيث جاءت نتائجها منطقية ومتوافقة مع النظرية االقتصاادية ،إذ كانات جميعهاا فاي اتجااه
متزايد مع الزمن سوى خمسة باتجاه متناقص خصت متغيرات ( Y1و Y5و Y 11و  Y 13و 16
Yز ،والتي يفترض المنطق االقتصادي تراجعها مع تقدم التنمية االقتصادية ،ومنهاا نصايب الزراعاة
من الناتج الكلي االجمالي لصالح قطاعات الصناعة والخدمات.
اما عن تأثير المتغيرات المفسرة في المتغيرات الهيكلية فهو متضمن في قيم أعمادة الجادول 8
والااذي يحتااوي قاايم المرونااات لمتغيااري متوسااط دخاال الفاارد الحقيقااي وحجاام السااكان ،وتقاايس التغياار
النسبي الذي يطرأ على المتغيرات الهيكلية نتيجة للتغيار النسابي الحاصال فاي المتغيارات التفسايرية ،
ويمكن مالحظة أن أعلى قيم لها سجلت لمتغيرات التجارة ،كنسبة مان النااتج المحلاي االجماالي تالهاا
متغيرات نسبة العمل في الصناعة الى إجماالي القاوى العاملاة ،ونسابة العمال فاي قطااع الزراعاة الاى
إجمالي القوى العاملاة ،وكاذلك التراجاع النسابي الواضاح لحصاة القطااع الزراعاي مان النااتج المحلاي
االجمالي ،وتدعم هذه النتائج وتؤكد في الوقت نفسه نتائج حسا التحاول الهيكلاي ،كماا تتوافاق تماماا
مع األطر النظرياة الخاصاة باذلك ،والتاي تانص علاى أن روي التحاول الهيكلاي تتضامن االنتقاال مان
االنشطة والقطاعات ذات االنتاجية المنخفضة نحو االنشطة والقطاعات ذات االنتاجية المرتفعاة ،كماا
هو منصوص عليه في أنموذج لاويس ،وهاو ماا تام بالفعال فاي االقتصااد التركاي ،أماا عان المروناات
الخاصة بحجم السكان فقد سجلت متغيرات نسبة استيرادات السلع الغذائية الى اجماالي السالع المتااجر
بها ،فضال عن حجم التجارة الى اجمالي الناتج المحلي واالستثمار كنسبة من الناتج المحلي أعلاى قايم
لها ،أي إن التغير النسبي الذي طرأ في هذه المتغيرات كان األعلى من غيره من المتغيرات فاي مادى
استجابتها لنمو حجم السكان في تركياا ،وهاو أمار يحساب لالقتصااد التركاي ،الاذي تتراجاع فياه نسابة
استيراد الغذاء مع نمو حجم السكان بمرونة ملفتة ،وتستجيب فيه متغيارات االساتثمار وحجام التجاارة
بمرونة مرتفعة للتزايد والنمو السكاني ،إذ من المعلوم أن حجم السكان الكبير نسبيا كما في تركيا يعد
عائقا تنمويا (عائق لالدخار واالستثمار المحليز ويتناساب عكسايا واالنفتااي التجااري الاذي هاو سامة
االقتصادات الصغيرة كما هو في أدبيات التنمية االقتصادية .
من جانب آخر ،وبغية معرفة ما تم تحقيقه في مجال التحول الهيكلي تمت المقارنة بين القيم
الفعلية للمتغيرات الهيكلية (Yز والقيم التقديرية )ˆYز التي يتم الحصول عليها من خالل تعوي
متوسط دخل الفرد الحقيقي الحالي (10000ز دوالر امريكي وحجم السكان الحالي (75ز مليون
نسمة في تركيا بصورتيهما اللوغاريتمية في كل واحدة من المعادالت التقديرية الست عشرة
للحصول على قيم المتغيرات الهيكلية التقديرية ،ومن خالل مقارنتها مع قيم المتغيرات الهيكلية
الفعلية ،هنا ستبرز أهم المزايا واالنجازات وبعكسه االنحرافات أو االخفاقات ،إن وجدت في هذا
المجال ،وهو ما يمكن مالحظته بوضوي في الجدول  9العمودان (1ز و (2ز ،اللذان يشيران
بوضوي الى تفوق القيم التقديرية على القيم الفعلية (التقديرية سجلت قيما أعلى من نظيرتها الفعليةز
ما يعني انجاز التحول الهيكلي وفقا لمنهجيته التي تشترط تحقيق ذلك للحكم على تحقيق التحول
الهيكلي من عدمه ،ويستثنى من هذه النت يجة متغيرات نسبة االستهالك الخاص من الناتج المحلي
االجمالي (Y13ز والسكان ضمن قوة العمل كنسبة من اجمالي السكان (Y15ز اللذين لم يحققا ورط
التحول الهيكلي ما يشير الى وجود اختناقات او انحرافات في تحقيقهما للنسب التي كان ينبغي ان
يكونا عندها ،أي إنه كان من المفترض أن تكون نسبة االستهالك الخاص أقل مما هي عليه ،ليصب
ذلك في مصلحة االدخار ،كذلك هناك انحراف في تحقيق التحول الديموغرافي الذي لو تم على نحو
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أفضل لكانت نسبة السكان ضمن قوة العمل أ كبر مما هي عليه على حسا تقليص نسبة السكان في
سن االعالة او السكان دون سن العمل ،اما بقية متغيرات األنموذج (الثالثة عشرز فقد اجتازت ورط
تحقيق التحول الهيكلي ،ما يؤكد انجازه في االقتصاد التركي وقطعه ألوواط مهمة من التنمية
االقتصادية
إن لهذه المقارنة أهمية ودالالت خاصة عند مراجعة السياسات واالستراتيجيات التنموية ،اذ
من خاللها يتم معرفة ما تم تحقيقه من خطط التنمية وتقييمها من جانب ،ولالستفادة في تصويب
السياسات وبناء االستراتيجيات المستقبلية من خالل التعرف على مكامن الضعف والقصور ومكامن
القوة وااليجا من جانب آخر .
وفي المرحلة األخيرة يمكن تعوي متوسط دخل حقيقي مقتري وحجم سكان مقتري أيضا
الستكشاف الهيكل االقتصادي المرغو في استراتيجيات التنمية المستقبلية ما يعطي دالالت مهمة
عن المسار التنموي المستقبلي ،وهو ما يمكن قراءته من خالل القيم الواردة في العمودين  1و  8في
الجدول  ،9كذلك فإنه بافمكان مقارنة ما تم إنجازه في مجال التحو ل الهيكلي لالقتصاد التركي مع
مثيالتها من الدول ذات االنماط التنموية المشابهة لها للوقوف على مدى االنجاز في سياق السباق
التنموي والتطور االقتصادي .
وتؤكد النتائج القوة التفسيرية العالية للمتغيرات التفسيرية (متوسط دخل الفرد الحقيقي وحجم
السكان والزمنز في تفسيرها للتغيرات الحاصلة في المتغيرات الهيكلية (المعتمدةز وهو ما تشير إليه
بوضوي قيم معامل التحديد (R2ز ومعامل التحديد المعدل (  R 2ز ،كذلك تؤكد قيم (Fز المحتسبة،
وتعزز معنوية النماذج المقدرة ،إذ إن قيمها أعلى بكثير من قيم نظريتها الجدولية .
أخيرا ً ،تم التأكد من خلو النماذج المقدرة من المشكالت القياسية ،سواء مشكلة التداخل الخطي
أو مشكلة االرتباط الذاتي ،وذلك بعد إجراء اختبار كالين ،فضالً عن اختبار (D.Wز للنماذج
المقدرة ما يؤكد ويعزز األخذ بتقديراتها .
النتائج
 .0أنجز االقتصاد التركي مع نهاية القرن الماضي (آواخار التساعينياتز التحاول الهيكلاي ،وهاو ماا
تم اختباره في نتائج تقدير أنموذج دالة التحاول الهيكلاي التاي بينات تحقياق الشارط الاالزم لاذلك،
والذي يانص علاى تفاوق القايم التقديرياة للمتغيارات الهيكلياة علاى ماا يقابلهاا مان قايم فعلياة لتلاك
المتغيرات ،األمر الذي يؤكد انجاز التحول الهيكلي .
 .2بلغت المتغيرات الهيكلية بشكل عام نقاط التحول الهيكلي عناد متوساط دخال حقيقاي يقاع ماا باين
(4100 -3000ز دوالر امريكي محسوبا بالقيم الثابتة للناتج المحلاي االجماالي االسامي ،وحجام
ساكان يبلاغ باين (60 - 59ز ملياون نسامة باتجااه زمناي يتوافاق تماماا ماع المنطاق االقتصاادي
المقتري لمسار المتغيرات الهيكلية المتضمنة في األنموذج مع تقدم عملية التنمية االقتصادية.
 .1ووفقا لتقديرات األنموذج فإن إنجااز التحاول الهيكلاي فاي االقتصااد التركاي اساتغرق ماا يقاار
أربعة عقود من الزمن ،وذلك استنادا الى بلوغ المتغيرات الهيكلياة نهاياتهاا العظماى والصاغرى
والمتضمنة في نتائج الجدول . 1
 .8يؤكد إنجاز التحول الهيكلي ويشهد فاي الوقات ذاتاه لنجاعاة السياساات واالساتراتيجيات التنموياة
وخططها في تحقيق األهداف التنموية والسيما فيماا يتعلاق بتغييار الهيكال االقتصاادي لالقتصااد
التركي ،األمر الذي يعد من أهم متضمنات تحقيق التحول الهيكلي
 .9وبتحقيق التحول الهيكلي لحقات تركياا تنموياا بمرتباة الادول المصانعة حاديثا (NICز الاى جاناب
بقية تلك الدول بحسب تصنيف البنك الدولي لعام  ،2007ويبقاى ردم فجاوة التقادم التقناي أمامهاا
لاللتحاااق بالاادول األكثاار تقاادما ،وهااو أماار يتطلااب المزيااد ماان االنجااازات االقتصااادية لتحقيقااه،
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وأهمها مضاعفة النمو االقتصادي للحد الذي يبلغ معه متوسط الدخل الحقيقاي (18000ز دوالر
امريكي على اقل تقدير ،لتخرج تركيا بذلك من الادول ذوات متوساط الادخل المرتفاع الاى الادول
ذوات الدخل المرتفع .
المقترحات
 .0تعزياااز النماااو االقتصاااادي ومصاااادره بتنوياااع القاعااادة الصاااناعية وتوسااايعها مااان خاااالل دعااام
الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وانعاش التجارة االقليمية .
 .2العمل على اصالي المؤسسات االقتصادية صاو تاوفير المناال المشاجع لالبتكاار واالساتثمار،
األمر الذي من وأنه االنتقال باالقتصاد التركي الى أنماوذج جدياد للنماو االقتصاادي (نماو يقاوده
االبتكار والتقدم التكنلوجي بعاد اتماام مرحلاة النماو الاذي مصادره التغيار الهيكلايز للخاروج مان
وريحة الدول متوسطة الدخل .
 .1التأكيد على عوامل النجاي التنموي التي قادت االقتصااد التركاي الاى تحقياق االنجاازات ،وعلاى
رأسها االستقرار االقتصاادي وجاذ االساتثمار االجنباي واالصاالحات االقتصاادية والسياساات
االقتصادية الفاعلة والمناسبة ،وتضمينها في االستراتيجيات التنموية الحالية.
المصادر
أوالً -المصادر باللغة العربية
.0
.2
.1
.8
.9
.9

إبراهيم ،مصطفى ،2104 ،التحوالت االقتصادية في تركيا بعد  ،2112المعهد المصري للدراسات،
تقارير اقتصادية.
الطالفحة ،حسين (0661ز  ،التغيرات الهيكلية في القطاع الزراعي وعالقته الهيكلية مع القطاعات
االقتصادية االخرى ،مؤتة للبحو والدراسات ،المجلد الثامن ،العدد الخامس.
الطويل ،رواء زكي يونس (2100ز  ،االقتصاد التركي واالبعاد المستقبلية للعالقات العراقية التركية،
دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
امين ،صالي الدين احمد محمد (2104ز  ،دراسة وتحليل مدى فاعلية السياسات االقتصادية لتركيا
على التنوع االقتصادي ،تنمية الرافدين ،العدد  ،006المجلد 11
علي ،علي عبدالقادر (2119ز ،تحليل االداء التنموي ،المعهد العربي للتخطيط ،منشورات جسر
التنمية ،العدد السادس والخمسون ،السنة الخامسة ،الكويت.
نصر ،ربيع (2114ز  ،قياس التحول الهيكلي ،المعهد العربي للتخطيط ،منشورات جسر التنمية ،العدد
الرابع والسبعون ،السنة السابعة ،الكويت.
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