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Abstract:
In one way or another, the institutions affect macroeconomic and microeconomic variables. This
sector has been weakened by bankruptcy cases and crises as soon as there are financial gaps or
the practice of corruption policy, especially in light of the transformations defined by many
countries.
And to find a way through which countries can eliminate the various corruption and achieve high
growth rates adopted the term of governance, which helped the emergence of many countries and
the pace of growth at their level and this will be noted through this paper by seeking to reveal the
relationship between the indicators of governance and development Economic growth rates in
Turkey,by conducting a standard study by using standard statistical methods and compiling the
various temporal data of the variables examined to confirm our findings showing that there is a
relationship between some Governance indicators and economic growth index expressed by the
GDP index.
Key words: corporate governance, institutional sector, Turkish economy, economic growth,
output Gross Domestic Product.

:مقدمة

نستهل مقدمة حبثنا بقول ابرهام لينكولن "إذا استطعنا أن نعرف مقدما من نحن ؟والى أين نتجه ؟نستطيع أن نختار بصورة أفضل

."ما يجب أن نفعله وكيف نفعله ؟
شهدت العديد من الدول حتوال جذريا يف كيفية تنظيم وتشكيل رأس املال خصوصا يف الدول املتقدمة النمو فأصبحت إعادة اهليكلة

حيث ظهرت العديد من البحوث من قبل الباحثني يف هذا اجملال من خمتلف، االقتصادية واإلصالحات اهليكلية من أولويات الدول
(و جتددDicken 1992 ,Jessop 1990,Massey 1995 ,Rudice 2000,Sadler
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1992,Weiss1998

التخصصات من بينهم

 فأصبحت6 بدوره االهتمام بدور احلوكمة ودفع حوكمة املؤسسات من أجل وضعها على الئحة وجدول أعمال االقتصاديني والدول
ظاهرة مهمة خاصة مع ظهور معايري احملاسبة الدولية وتوجه العديد من الدول من أجل العمل هبا ولعل ما تعرفه الساحة االقتصادية يف
اآلونة األخرية من تغريات وحتوالت اقتصادية يف العديد من الدول اليت أطلق عليها مبصطلح الدول الناشئة اليت تشهد بدورها حتوالت
جذرية واسعة يف العديد من اجملاالت من خالل توجهها حنو اقتصاد السوق وفتح فرص االستثمار األجنيب واالعتماد على القطاع
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املؤسسايت اخلاص يف عملية التنمية حيث بلغ األداء االقتصادي هلذه الدول أربعة أضعاف معدل النمو يف الدول املتقدمة وحسب
معهد التمويل الدويل  6166جتاوزت تدفقات االستثمارات األجنبية اخلاصة من الدول الغربية اليت تعاين من أزمات اقتصادية إىل
االقتصاديات الناشئة تريليون دوالر من خالل االستفادة من فرص النمو املتاحة ،حيث اخنفض معدل التضخم من  % 2.6إىل
 % 9.9عام  6166رغم انتشار أزمات أسعار الصرف يف األسواق الناشئة وأزمة الديون ،من بينها أزمة تركيا ،6111أزمة جنوب
شرق أسيا  6992ألليت رافقتها أزمة يف القطاع املايل حيث أبرزت احلاجة إىل ضرورة القيام بإصالحات اهليكلة املالية وحسب تقرير
املدير السابق للبنك األورويب املركزي األداء املتميز القتصاديات الدول الناشئة واعتمادها على نظام احلوكمة ملواجهة خمتلف األزمات
ساعد على الرفع من معدالت النمو االقتصادي فيها  ،رغم أن هذه البلدان شهدت العديد من األزمات االقتصادية واملالية إىل أن
تغريها وحتوهلا االقتصادي مل يكن أقل بروزا فانطالقا من خمتلف األزمات عملت هذه الدول على إحداث تغيري يف النموذج االقتصادي
من خالل انتقاهلا من منوذج التنمية االقتصادي الذي تقوده الدولة إىل منوذج يعتمد على السوق وامللكية اخلاصة واالنفتا اخلارجي
،فعملت على جذب استثمارات أجنبية وأدى التدفق النقدي إىل إحداث منو قوي غري أهنا متيزت بنظم مالية ضعيفة من حيث التنظيم
حيث تضاعفت فيها األزمات 3فالدول الناشئة كغريها من الدول األخرى اليت عانت من ظاهرة الفساد املايل واإلداري مما حتم عليها
تبين آلية تعاجل من خالهلا هذه الظاهرة من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة حيث تعترب الشفافية واملساءلة عاملني رئيسيني ،فاحلوكمة
تساعد على جذب االستثمارات األجنبية وتعزيز األداء االقتصادي من خالل االعتماد على خمتلف معايري اإلفصا يف التعامل مع
الدائنني واملستثمرين ففي سنة  6116وضعت شركة )  (credit lyonnais securitiesعدة تصنيفات ل  599شركة من  69دولة
ناشئة ودرست من خالهلا تصنيف حوكمة املؤسسات حيث أوضح التقرير أن املؤسسات اليت حتتل مراتب عالية من خالل مؤشر
احلوكمة تتميز بأداء تشغيلي أفضل وعوائد مالية أعلى ودراسة أخرى قامت هبا ) (sarkar and sarkar 2005على عينة من
الشركات اهلندية من خالل حتليل دور التغيري املؤسسي يف التخفيف من آثار الديون وأظهرت النتائج أن التغيري املؤسسي حدث عندما
توجهت املؤسسات حنو السوق ، 4و تشري العديد من األحباث والدراسات إىل دور تطبيق معايري احلوكمة يف الرفع من معدالت النمو
والعمل على حتقيق التنمية يف الدول خصوصا بعد فشل سياساهتا اإلصالحية االقتصادية والسياسية وغريها يف حتقيق النمو فتوجهت
األنظار إىل ضرورة حتسني أنظمة احلكم وااللتزام بتطبيق معايري الشفافية واحملافظة على االستقرار السياسي والسيطرة والتحكم ومنع
انتشار الفساد .
انطالقا مما سبق يمكننا طرح التساؤل التالي :
اإلشكالية :كيف ميكن ملعايري احلوكمة أن تكون آلية فعالة متكن دولة تركيا من حتسني معدالت النمو االقتصادي ؟
الفرضيات :
الفرضية األولى :تساهم احلوكمة يف زيادة معدالت النمو االقتصادي يف دولة تركيا .
الفرضية الثانية :إن تأثري احلوكمة على النشاط االقتصادي يرتبط ارتباطا اجيابيا بالنمو االقتصادي .
الفرضية الثالثة  :توجد عالقة طردية ذات طابع اجيايب بني تطبيق معايري احلوكمة وبني تطور مؤشرات النمو االقتصادي يف الدول
الناشئة .

الفرضية الرابعة :إن تأثري مؤشرات احلوكمة على تطور مؤشرات النمو االقتصادي يف دولة تركيا يرتبط ارتباطا اجيابيا حبسن
استخدامها .
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أهمية الدراسة:
تكتسي هذه الدراسة أمهيتها كون موضوع النمو االقتصادي من املواضيع املرتبطة بقدرة معايري احلوكمة يف املسامهة يف حتقيقه كمصدر
أساسي لتطوير اقتصاد الدول ،خاصة يف ظل حبث اقتصاد العديد من الدول من بينها الدول الناشئة عن خمرج ميكنها من منافسة
اقتصاديات الدول املتقدمة والتأثري املباشر لذلك على املؤشرات االقتصادية الكلية.
أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف :
تقدمي تفسري مفاهيمي حول معايري احلوكمة املسامهة يف تطور معدالت النمو االقتصادي .
التعرف على مدى التزام دولة تركيا بتطبيق مؤشرات احلوكمة .
حتديد مؤشرات احلوكمة والنمو االقتصادي بدولة تركيا ،وذلك خالل الفرتة (.)6161-6991
األدوات القياسية للبحث :سنحاول يف هذا البحث حتليل وتفسري خمتلف البيانات املتعلقة بتطور مؤشرات النمو االقتصادي يف دولة
تركيا ومدى استخدام مؤشرات احلوكمة حيث نقدم منوذجا يعرب عن العالقة بني مؤشرات احلوكمة ومؤشر النمو االقتصادي من خالل
استخدام بيانات إحصائية من خمتلف املصادر اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل نتائج بشان العالقة بني مؤشرات احلوكمة ومؤشرات
النمو االقتصادي والبحث يهدف إىل استخالص نتائج نظرية قياسية إىل جانب توضيح العالقة بني املتغريين.
منهجية الدراسة :من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضيتها سيتم االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي لتحديد أهم
مؤشرات احلوكمة وعالقتها بالنمو االقتصادي من خالل األدبيات االقتصادية ،وكذلك املنهج االستقرائي من خالل استخدام أساليب
التحليل اإلحصائي بغية التعرف على أثر مؤشرات احلوكمة على النمو االقتصادي يف دولة تركيا.
كما مت تقسيم البحث إىل قسمني ،حيث نتناول يف احملور األول مفاهيم حول احلوكمة ومؤشراهتا والدول الناشئة ويف احملور الثاين
الطريقة املستخدمة يف البحث و النتائج ومناقشتها .
المحور األول :اإلطار النظري للدراسة.
يعترب االمتثال لتطبيق مؤشرات احلوكمة من العوامل األساسية اليت سامهت وعملت على بروز العديد من الدول من بينها الدول الناشئة
اليت أصبحت توجه إليها األنظار من قبل الباحثني واملؤسسات وحىت املستثمرين من خالل ما يعكسه جناحها االقتصادي حيث سوف
نتطرق يف هذا احملور إىل التعرف على مفهوم احلوكمة وخمتلف مؤشراهتا وكذلك معرفة ما املقصود مبصطلح الدول الناشئة .

أوال :مفهوم الحوكمة:

احلوكمة مفهوم قدمي برز يف حتليالت االقتصاديني األمريكيني وبالضبط يف املقالة اليت نشرت عام  6992ل )(Ronald Coase

حول "طبيعة الشركة "اليت أوضح من خالهلا أن وجود خمتلف اآلليات الداخلية يف املؤسسة والتنسيق بينها من طرف خمتلف اجلهات
الفاعلة فيها يسمح هلا باحلد من تكاليف املعامالت اليت يولدها السوق  ،من خالل اهليكل التنظيمي أو املعروف هبيكل االدراة
 ،فحوكمة املؤسسات ليست مفهوم جديد فقد كانت من أهم أسباب ظهورها االهنيارات املالية لكربى الشركات املالية العاملية
) (ENRON ,WORLDCOM, PARMALATحيث أدى ذلك إىل فقدان املستثمرين الثقة يف إدارة املؤسسات إىل جانب
ضعف آليات احلوكمة اليت حدثت من جرائها عدة تغيريات من قبل العديد من الدول يف أنظمتها التشريعية مثل إصدار قانون (Loi
) sarbanes –oxley ausc états .unisوإصدار العديد من املبادئ من قبل مؤسسات دولية وعاملية مثل :مبادئ منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ) (OECDيف اجملال االقتصادي وتقرير )  (Deyيف كندا ،تقرير )  (Cadburyإىل جانب تقرير (Treadway

) يف الواليات املتحدة ،حيث تضمنت مجيع التقارير إىل اقرتا العديد من اآلليات واملبادئ التوجيهية للعديد من اآلليات الداخلية
واخلارجية لتحسني نظام احلوكمة وحتسني األداء املايل والتنظيمي للمؤسسات  ،5ومن مث تعمل على حتسني األداء االقتصادي للدول
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باعتبار احلوكمة تساهم من خالل مبادئها وقواعدها على حتقيق التنمية املستدامة حيث تساعد املؤسسات على خلق القيمة وحتقيق
الرفاهية للمجتمع  ،فحوكمة املؤسسات ظهرت نتيجة التدهور وختفيض أداء الشركات بسبب فشل نظم الرقابة املسؤولة عن رقابة
عمل املديرين ،ففي سنة  6995توجه االقتصادي ) (Roeإىل تفسري دور العلوم السياسية بأمهية ظهور نظم وطنية خمتلفة للحوكمة
،من خالل جمموعة من شبكات التحليل القانوين باعتبار أن اخللل يكمن يف أنظمة احلكم داخل الشركة ،حيث يعرف احلكم بأنه
"نظام لألنظمة اإلدارية املباشرة " ،وقد جتدد ظهوره بقوة يف اجملال االقتصادي مع ظهور االقتصاد املؤسسي اجلديد ،فنظام احلكم ميثل
جمموعة من اآلليات والقواعد املؤسسية حتدد قواعد اللعبة بالنسبة للمديرين ممثلة عن طريق جمموعة من املصفوفات ،وقد عرف (
) Charreauxاحلكم بأنه "جمموعة من اآلليات التنظيمية واملؤسسية اليت حتدد السلطات وتؤثر على قرارات املديرين ،أي أهنا حتكم
سلوكها وحتدد جماهلا التقديري " ،فحسب كل من (Ion stegaroui ,Manoela popescu ,Luminita cecilia crenicean

) فحوكمة الشركات تعين خمتلف عمليات صنع القرار والطريقة اليت تنفذ من خالهلا القرارات داخل املؤسسة فحوكمة الشركات هي
فرع من االقتصاد الذي "يدرس كيف ميكن لألعمال التجارية أن تصبح أكثر كفاءة من خالل استخدام اهلياكل املؤسسية ".

1

-6مؤشرات الحوكمة :

7

ختتلف مفاهيم احلوكمة بني اجلهات واملنظمات املفسرة هلا ،كما ختتلف مؤشراهتا من مؤسسة إىل أخرى فتقرير التنمية اإلنسانية العربية
يركز على املعايري اإلنسانية ملصطلح احلوكمة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يركز على املعايري األساسية والبنك الدويل يركز على املعايري
االقتصادية ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تركز على املعايري اإلدارية كل مؤسسة متخصصة يف نوع معني من املعايري  ،ونظرا
لكون مفهوم احلوكمة مرتبط بدراسات كل من ( )Kauffman et al,2004يف البنك الدويل الذي حدد طرق قياس درجة احلكم
بستة معايري للحوكمة على مستوى الدول  ،ويف هذا الصدد يقرت  Kauffmanستة مؤشرات لقياس احلوكمة يف دولة ما أو مؤسسة
ما ،حيث أن كل مؤشر يأخذ قيمة ما بني ( )-6.9و ( )6.9+تسمح بوصف نوعية اخلدمات اليت تقدمها الدولة يف جمال معني،
وتشمل هذه اجملاالت نطاق تدخل الدولة أو ما يعرف بأبعاد احلوكمة واليت تتمثل يف ست معايري واليت تعترب مبادئ العامة للحوكمة
وهي كالتايل :
-6-6مؤشر السيطرة على الفساد : Control of Corruption ( CC ) :يقيس إىل أي مدى ميكن السيطرة على الفساد
والتحكم فيه يف بلد ما ،إىل جانب معرفة مدى سلطة معرفة املواطنني على حماسبة املسئولني عن إعداد السياسات احلكومية عن
أخطاء املرتكبة من قبلهم ،باإلضافة إىل مراقبة أداء عمل احلكومة.
-6-6مؤشر المشاركة و المساءلة  :Voice and Accountability (VA ):يعكس ويقيس املؤشر مدى قدرة املواطنني
على املشاركة يف عملية اختاذ القرارات ،و رسـم السياسات احلكومية.وقياس مستوى اإلعالم واإلفصا عن املعلومات لدى الدول
واملؤسسات .
-3-6مؤشر سيادة القانون : Rule of Law ( RL ):يقيس مؤشر سيادة القانون مدى ثقة املتعاملني بتطبيق القوانني من قبل
احلكومة بشكل عادل
-4-6مؤشر جودة التشريعات و تطبيقها  : Regulatory Quality ( RQ ):يقيس مؤشر جودة التشريعات وتطبيقها مدى
قدرة احلكومة على صياغة و تنفيذ سياسات فعالة.
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-9-6مؤشر االستقرار السياسي  :(Political Statbility and absent of violance ( PS ):يعكس هذا املؤشر مدى
االستقرار السياسي الذي يسود دولة معينة.
-1-6مؤشر فعالية الحكومة  : Government Effectiveness ( GE ):يقيس املؤشر فعالية احلكومة (نوعية
اخلدمات العامة ،و كفاءة جودة اخلدمات املدنية ،و استقالل اإلدارة و درجة استقاللية عمل احلكومة عن الضغوط واملمارسات
السياسية.
ثانيا :مفاهيم عامة حول تفسير مصطلح الدول الناشئة:
تعترب الدول الناشئة من بني الدول اليت أصبحت تتمحور حوهلا العديد من النقاشات والتحليالت من قبل الباحثني واملؤسسات غري
أن هناك العديد من املفاهيم اليت ظهرت بشان هذا املصطلح .

-6بعض المفاهيم حول الدول الناشئة :

حسب ) (simon 1997البلدان الناشئة هي تلك البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية فهي تشهد حتوالت جذرية على مستوى مؤشرات
االقتصادية الكلية حيث تعرف اقتصادياهتا منو سريع وتوجه قوي حنو اقتصاد السوق القائم على االعتماد على املؤسسات كأساس
للتنمية وتتمتع هذه البلدان بقدرة أعلى من البلدان املتقدمة النمو على توفري الفرص للمستثمرين لتحقيق أربا أعلى وهي تتنافس على
احتالل مراكز الصدارة يف العامل ومنافسة الدول املتقدمة،8فهي جمموعة الدول اليت تتميز بصغر حجم اقتصادها وتتمتع بوجود كثافة
سكانية عالية والعديد من اخلصائص األخرى .
فالدول الناشئة هي تلك البلدان النامية ذات منو اقتصادي مستدام،9بينما يفسر كل من الباحثان (mishel fou Quin et
) Françoise lemoineمصطلح "الناشئ" أو "الظهور" بأنه عبارة عن مصطلح من املصطلحات املالية حديثة الظهور غري أن هذا
املصطلح ألقى التفاتا واهتماما بارزا من قبل الباحثني واملؤسسات الدولية والعاملية فهذا املصطلح ظهر ابتداء من سنة  6991والذي
يعكس ويرتجم نسبة االنفتا املايل اليت ظهرت يف بعض أسواق الدول النامية حيث صنفت هذه البلدان من خالل ثالث مؤشرات
وخصائص :نسبة ومستوى التنمية االقتصادية ،مستوى النمو ،نسبة املسامهة يف التجارة العاملية .
حيث حيدد مصطلح ومفهوم "الناشئة " على أساس كل من :الناتج احمللي اإلمجايل الذي يعادل  1%من الناتج اإلمجايل العاملي .
يعرب عن مستوى الدخل املنخفض للفرد الواحد من خالل تعادل القوة الشرائية .حققت العديد من الدول هلذه املعايري من بينها الربازيل ،الصني ،اهلند ،املكسيك ،روسيا وذلك خالل عام  6999وعام 6115

 61فمصطلح الدول الناشئة يشري إىل جمموع الدول ذات االقتصاديات املتطورة اليت تسعى جاهدة إىل تفعيل وخلق نظام عاملي جديد
متعدد األقطاب ،فحسب اخلبري االقتصادي )  (Antione van Agtmaelفمصطلح األسواق الناشئة ظهر منذ  6926وذلك من
خالل اإلشارة إىل بعض اقتصاديات دول العامل الثالث اليت كانت متر وتعرف مرحلة انتقالية حيث عرفت عملية تنمية توسعية أما يف
سنة  6116وحسب ) (christophe jaffrelot , jérome sgard 2008الدول الناشئة هي تلك اجملموعة اليت تعرف اليوم حتوال
اقتصاديا يتميز باحلركة السريعة يف عملية النمو حيث كانت منذ السنوات املاضية مجيع الدول تعيش منط معني من احلياة وترفع مستوى
معني من اإلنتاجية وبعدها عرفت بعض دول أوروبا والواليات املتحدة حركة وانطالقة اقتصادية بينما استمرت باقي دول العامل يف
الركود ، 66إىل أن الدول الناشئة تشهد اليوم ارتفاعا ال مثيل له يف معدالت النمو جانب التوسع التجاري والنمو الدميغرايف اهلائل حيث
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حتقق بعض الدول اليوم خطوات ومعايري سوف متكنها من احتالل مركز قيادة العامل يف السنوات القادمة كالصني واهلند والربازيل
وغريها .واجلدول املوايل يفسر أغلب الرموز اليت تدل على جمموعة الدول الناشئة .
الجدول رقم (:)01تفسير بعض الرموز التي تعبر عن مجموعة من الدول الناشئة .

الدول الناشئة

التسمية

اإلمارات العربية املتحدة وماليزيا وشيلي

)(rapidly developing economies

الربازيل ،روسيا ،اهلند والصني

)(BRIC

الربازيل ،روسيا ،اهلند ،الصني ،أوروبا الشرقية وتركيا

)(BRICET
)(BRICS

الربازيل ،روسيا ،اهلند ،الصني وجنوب إفريقيا

)(BRICM

الربازيل ،روسيا ،اهلند ،الصني واملكسيك

)(Eleven

مصر ،اندونيسيا ،بنغالديش ،إيران ،املكسيك ،باكستان
،جنرييا ،فلبني ،تركيا ،كوريا اجلنوبية ،فيتنام
كولومبيا ،اندونيسيا ،فيتنام ،مصر ،جنوب إفريقيا

)(CIVETS

المصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على
Daniela –neonila ,mardiros ,roscana-manuela dicu « the emerging economies classification in terms of their defining
,grouping criteria and acronyms used for this purpose »,jel classification :H10,H61,H772, p :311,319.

من خالل التعاريف السابقة ميكن صياغة مفهوم الدول الناشئة اليت تعترب جمموعة من الدول ذات اخلصائص االقتصادية والطبيعية
والسياسية والثقافية املختلفة وهي من قارات خمتلفة إىل أهنا تشرتك يف ميزة واحدة كوهنا دول ذات الدخل املتوسط وتتوفر فيها كل
اإلمكانيات والشروط اليت متكنها من مواصلة النمو يف األجل الطويل حيث تعرف منو االقتصادي سريع ،كثافة سكانية عالية تتميز
بعضها بصغر حجمها والبعض األخر بكرب حجمها ترتبع على قاطرة العامل من حيث توسعها التجاري واالقتصادي عرب الدول .
 -6نظام الحوكمة في الدول الناشئة :خيتلف نظام احلوكمة من دولة ناشئة إىل أخرى وهذا ما ميكن تفسريه يف هذا اجلانب حيث
باتت حوكمة املؤسسات مصدر قلل العديد من الدول الناشئة حيث حظيت بالعديد من املناقشات والدراسات من قبل الباحثني
باعتبارها احملرك الديناميكي لعملية النمو االقتصادي ،كما أبرزت دراسة ) (Hermes et al 2007أن خمتلف القوانني والسياسات
املتعلقة حبوكمة املؤسسات يف الدول الناشئة متشاهبة الن لديها نفس اهلدف الذي يتطلب االمتثال ملعايريها وتطبيقها واملتمثل أساسا
يف حترير األسواق وزيادة ثقة املستثمرين يف املؤسسات من خالل فتح جمال االستثمار أمام املستثمرين األجانب وتعزيز ثقة املؤسسني
الرئيسيني وحتقيق التكامل واالندماج يف االقتصاد العاملي

66

فحسب )(Bernstein attributesتعاين الدول الناشئة من ضعف

وعدم كفاءة نظام حوكمة املؤسسات  ،63فحسب كل من :
) (michael n.young ,mike w.peng,david ahlstrom,Garry D.Brutin and yi iang 2008فكل دولة أو اقتصاد
ناشئ لديه نظام لديه نظام حوكمة مؤسسات معني يعكس خمتلف األوضاع السائدة فيها والرتتيبات والتنظيمات املؤسسية
داخلها،64فالدول الناشئة تلعب دورا مهما يف جمال تكريس مبادئ احلوكمة املالية الدولية (gouvernance financiere
) internationalوذلك من اجل احتالل مكانة هامة يف املنظمات الدولية ومؤسسة بريتون وودز والعمل على تعزيز مكانتها ودورها
يف صندوق النقد الدويل حيث أصبحت اكرب مساهم فيه ) (6.394%وتعترب كل من الربازيل ،2.316%اهلند  2.751%روسيا
.61

 2.706%من بني املسامهني العشر األوائل يف صندوق النقد الدويل
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وباعتبار االقتصاد الرتكي ينتمي إىل قائمة الدول الناشئة سوف نتطرق إىل خمتلف املميزات األساسية هلذا االقتصاد إىل جانب نظام
احلوكمة الذي يسوده.
 -3المالمح الرئيسية لتطور االقتصاد التركي انطالقا من أزمة  :6119-6118تتميز دولة تركيا بالعديد من اخلصائص من
بينها:

61

في الجانب االقتصادي :تتميز دولة تركيا بوجود سوق عمل متاحة جلميع املؤسسات من خالل عمل مؤسساهتا الناشئة على
السيطرة على خمتلف األسواق اخلارجية احملاذية هلا وأصبحت العديد من املدن الرتكية مناطق صناعية ومالية إضافة إىل توفري احلماية
القانونية للمستثمرين ،واجلدول الوايل يبني مؤشر نطاق اإلفصا لدى الشركات (=1أقل إفصاحا إىل =61أكثر إفصاحا).
الجدول رقم (:)02مؤشر نطاق اإلفصاح لدى الشركات (=1أقل إفصاحا إلى =61أكثر إفصاحا)من سنة  6111إلى سنة
.6161

السنة

6119

6111

6112

6112

6119

6161

6166

6166

6169

6165

6169

المؤشر

2

2

2

9

9

9

9

9

9

9

9

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات البنك الدويل .
نالحظ من خالل اجلدول تطور مؤشر نطاق إفصا الشركات الرتكية من سنة إىل أخرى حيث تتمتع الشركات بأعلى مؤشر إفصا .
الجانب التجاري:تضاعف حجم التجارة اخلارجية لدولة تركيا خالل السنوات املاضية من خالل االعتماد على تنويع منتجاهتا
وصادراهتا من املنتجات التعدينية والزراعية خالل سنوات  6921ويف الوقت احلايل  90%من الصادرات الرتكية من املنتجات الزراعية .
الميزان التجاري :ال يزال امليزان التجاري الرتكي يعاين من العجز بسبب ارتفاع حجم الواردات الطاقوية والسلع الوسيطية املصنعة
حيث تغطي الصادرات ما قيمته  60%من الواردات .
االستثمار األجنبي المباشر :تضاعف حجم تدفق رأس املال األجنيب إىل تركيا ابتداء من عام  6111وقامت املؤسسات الرتكية
باالستثمار يف الدول املستقلة (الشرق األوسط).
النظام المالي :أصبحت مدينة اسطنبول الرتكية مركزا ماليا للدول الناشئة واملستثمرين األجانب .
الحساب الجاري :بلغ العجز يف احلساب اجلاري عام  6111ما يعادل  7.5%من الناتج احمللي اإلمجايل حيث عملت السلطات
احلكومية الرتكية على استقطاب الرأس املال األجنيب من اجل تغطية هذا العجز يف احلساب اجلاري .
البحث والتعليم :ختصص دولة تركيا حوايل  4%من الناتج احمللي اإلمجايل كميزانية لتغطية نفقات التعليم فحسب تقرير األمم املتحدة
اإلمنائي ترتاجع برتبة  61يف التصنيف العاملي من حيث مؤشر التنمية البشرية وذلك لعدم اهتمام احلكومة الرتكية باالستثمار يف رأس
املال البشري فاخنفاض متوسط االستثمار يف رأس املال البشري قد يؤدي إىل اخنفاض القدرة التنافسية لدولة تركيا مقارنة بالدول
الناشئة األخرى اليت ختصص ميزانيات خاصة من اجل االستثمار يف رأس املال البشري وتطوير االستثمار يف جماالت البحث العلمي
والتعليم .
القطاع الزراعي  :يعاين القطاع الزراعي من التهميش من خالل عدم االهتمام هبذا القطاع إىل جانب نقص اإلنتاجية حيث يستقطب
 30%من السكان العاملني يف القطاع الزراعي وتساهم املزارع العائلية الصغرية يف  10%يف الناتج احمللي اإلمجايل .
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مجال الطاقة :متثل نسبة  30%من الواردات الرتكية فقامت بإجراء العديد من االتفاقيات مع العديد من الدول من اجل تزويدها
باملصادر الطاقوية والنفط.
الشكل (:)16نمو الناتج المحلي اإلجمالي تركيا.

Source :Karagöl, Erdal Tanas. "The Turkish Economy During the Justice and Development Party Decade." insight
Turkey 15.4 (2013): p :117.

من خالل الشكل السابق نالحظ االختالف يف منو الناتج احمللي اإلمجايل يف دولة تركيا من سنة إىل أخرى .
-4نظام الحوكمة في دولة تركيا :حتتوي دولة تركيا على نظام قوي حلوكمة املؤسسات وهذا ما يعكس النجا والنمو الذي حتققه
مؤسساهتا باإلضافة إىل سيادة القانون يف دولة تركيا كما هو معروف تعرف دولة تركيا باستقرارها السياسي ونزاهة أنظمتها القانونية
فحسب ) (belverd E.Needles ,JR,Ahmet turel 2012تتميز دولة تركيا بكوهنا حتتوي على نظام قوي وتنظيمي حلوكمة
املؤسسات حيث يتضمن نظام حوكمة املؤسسات يف دولة تركيا جمموعة من اخلصائص نذكر منها :

67

تركز امللكية وعدم وضو هياكل الرقابة ،حمدودية املسامهة املؤسسية ،عدم االستغالل اجليد للسوق،الضعف يف تطبيق القوانني .الجدول رقم (:)13أداء دولة تركيا في المؤشرات الفرعية لمؤشر الحوكمة العالمية للفترة ()6161-6118
البي ـ ـ ــان

6112

6119

6161

6166

6166

6169

6165

6169

6161

مؤشر السيطرة على الفساد

1.15-

1.11-

-0.08

-0.14

-0.21

-0.25

-0.34

-0.37

-0.63

مؤشر فعالية احلكومة

0.27

0.28

0.29

0.35

0.41

0.38

0.37

0.22

0.05

مؤشر االستقرار السياسي

-0.28

-1.03

-0.92

-0.96

-1.22

-1.25

-1.09

-1.49

-2.00

مؤشر جودة التشريعات

0.26

0.28

0.30

0.37

0.42

0.43

0.40

0.27

0.20

مؤشر سيادة القانون

0.08

0.10

0.11

0.07

0.04

0.07

0.01

-0.11

-0.16

مؤشر املشاركة و املساءلة

0.11

0.09

0.03

0.04

0.16

0.09

-0.15

-0.15

-0.20

source : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports.

تفسير مؤشرات الحوكمة من خالل الجدول السابق في دولة تركيا :
بالنسبة لمؤشر السيطرة على الفساد :يالحظ من خالل اجلدول أن قيم مؤشر السيطرة و مكافحة الفساد سالبة طوال فرتة الدراسة
 6161- 6112مما يعكس ما ضعف دولة تركيا يف مكافحة الفساد إىل جانب انتشاره يف أنظمتها السياسية  ،وعدم امتالك
مواطين دولة تركيا القدرة على مساءلة و حماسبة القائمني على إدارة شؤون الدولة وتسيريها .
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

ISSN 1112-6132

8

اجمللد  / 15العدد

 21السنة ، 9102 :ص 20 - 1

دور مؤشرات احلوكمة يف التأثري على صورة النشاط االقتصادي للدول الناشئة –دراسة قياسية للفرتة املمتدة مابني  " 6161- 6991االقتصاد الرتكي الناشئ منوذجا".
ط.د بلهامشي جهيزة +أ.العريب غريسي

مؤشر فعالية الحكومة:يالحظ من خالل اجلدول أن فعالية احلكومات يف تركيا قد صنفت يف الفئة اجليدة نوعا ما بالنسبة لرتكيا ،
حيث نالحظ حتسن ملحوظ يف قيمة املؤشر الذي يرتاو بني االرتفاع واالخنفاض .
مؤشر االستقرار السياسي :صنفت تركيا ضمن فئة الدول اليت تعرف استقرار سياسي .
مؤشر جودة التشريعات و تطبيقها :من خالل بيانات اجلدول فـإن درجــات مؤشر جودة التشريعات و تطبيقها يف تركيا اجتهت من
وضـع حسن إىل جيد مما يعين أن احلكومة الرتكية تعمل على حتسني جودة التشريعات حيث تقوم احلكومة بوضع السياسات الفعالة
لتشجيع تنامي وتكامل القطاع العام مع القطاع اخلاص ،وتوفري خمتلف القوانني اليت تعمل على محاية وتشجيع االستثمار وهذا ما أدى
إىل بروز االقتصاد الرتكي من خالل الثقة املمنوحة للمستثمرين لتنمية االقتصاد الرتكي .
مؤشر سيادة القانون :وفـقـا لبيانات اجلدول فـإن درجــات مؤشر سـيـادة القانون اجتهت من وضـع جيد إلـى وضـع أكثر حتسن  ،ما
يعين أنـه من الناحية الواقعية أن احلكومة الرتكية تعمل على بذل جهود فعلية معتربة لوقف انتشار الفساد أو وإصال خمتلف القوانني
واألنظمة السياسية والعمل على زيادة الثقة يف إمكانية محاية احلقوق العامة و اخلاصة  ،وتكريس مبدأ سيادة القانون .
مؤشر المشاركة و المساءلة . :وفـقـا لبيانات اجلدول فـإن درجــات مؤشر املشاركة و املساءلة تراوحت بني املوجبة والسالبة يف دولة
تركيا طيلة فرتة الدراسة  6161- 6112حيت تراوحت من جيدة إىل متدنية نوعا ما .
وعليه من خالل تفسري مؤشرات احلوكمة يف دولة تركيا تظهر مؤشرات احلوكمة العاملية خالل فرتة  6112،6161حتسن نظام احلوكمة
يف تركيا ،و هذا من خالل التباين يف بعض مؤشرات احلوكمة .
الشكل رقم (:)16مؤشرات الحوكمة في دولة تركيا .
80,00
70,00
60,00
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50,00
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40,00
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10,00
0,00
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المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات البنك الدويل .
-1تحليل العالقة بين الحوكمة وتأثيرها على النشاط االقتصادي من خالل المؤشر النمو االقتصادي انطالقا من الدراسات
السابقة :
فانطالقا من دراسة  Gurarda, S., Ozsoz, E., & Ates, A. (2016).بعنوان (Corporate Governance Rating
) and Ownership Structure in the Case of Turkeyحيث قاموا بدراسة تأثري حوكمة الشركات على هيكل امللكية يف
تركيا باعتبارها سوق ناشئ ومتت الدراسة جبمع البيانات من  66مستثمرا يف شركات وهياكل ملكيتها من الشركات املدرجة يف بورصة
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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تركيا واهتموا جبانبني من امللكية ملكية األسرة وامللكية األجنبية وتوصلت الدراسة إىل أن األربا تتأثر حبجم وطبيعة املؤسسة وزيادة
الرقابة املمارسة من قبل العائالت على الشركات الرتكية خطوة مهمة لتحسني حوكمة الشركات يف تركيا ,وأن امللكية األجنبية لشركات
هلا عالقة اجيابية مع األداء املايل حيث تساهم يف زيادة األربا  ،إضافة إىل دراسة)« corporate :(Brown ,et .al ,2004

governance and firm performanceاليت هدفت إىل إنشاء مقياس واسع حلوكمة الشركات ويعترب مقياس مركب يتكون من
 96عامال وتشمل  2عناصر من حوكمة الشركات (التدقيق الداخلي ,جملس اإلدارة واألنظمة والقوانني ,مستوى التعليم جمللس اإلدارة
,مكافأة املدراء التنفذيني وأعضاء جملس اإلدارة امللكية ,السياسات املستقبلية قانون التأسيس).ومت دراسة العالقة بني حوكمة الشركات
واألداء التشغيلي وقيمة الشركة والعائد على السهم للمسامهني .لعينة  6962شركة ومن نتائج الدراسة حسب مقياس احلوكمة مكافآت
جملس اإلدارة واملدراء له عالقة طردية بالرفع من أداء الشركة وله عالقة عكسية مع امللكية حيث تأثر نوعية امللكية على أداء املؤسسة ،
وحسب دراسة ) (rodrik autres 2002,2003,2004نوعية املؤسسات يف أي بلد تعكس نوعية مجيع القطاعات اليت من شاهنا
العمل على حتقيق االستقرار ومن خالل دراسة ) (demirguç-kunt& detragiache 1998من خالل دراسته وحتليله ملدى
مسامهة البيئة املؤسسية يف احلد من خمتلف األزمات املالية وذلك باستخدام مؤشرات احلوكمة مثل درجة االمتثال للقوانني والبريوقراطية
والفساد فمن بني النتائج اليت توصل إليها ان البيئة املؤسسية حتد من تعرض الدولة ملختلف قضايا الفساد اليت تساهم يف نشوء
األزمات إىل أن دراسة ) (mehrez &kaufman 2000من خالل دراسة اثر قاعدة الشفافية يف املسامهة يف احلد من حدوث
األزمات املالية يف النظام املايل ومن بني النتائج املتوصل إليها أن االقتصاد الضعيف من حيث مدى تطبيق معيار الشفافية أكثر عرضة
ملوجة األزمات ودراسة ) (barth ,caprio& levine 2004اليت توصلوا من خالهلا إىل أن كل من القواعد التنظيمية املسامهة يف
نشر املعلومات تساعد على حتقيق االستقرار املايل.68
المحور الثاني :الدراسة القياسية  :سنحاول يف هذا القسم من البحث حتليل وتفسري خمتلف البيانات املتعلقة بالنمو االقتصادي يف
دولة تركيا ومؤشرات احلوكمة املالية حيث نقدم منوذجا يعرب عن العالقة بني احلوكمة والنمو االقتصادي من خالل استخدام بيانات
البنك الدويل الذي يعطينا بيانات ومؤشرات إحصائية حول احلوكمة و النمو االقتصادي اليت ميكن من خالهلا التوصل إىل نتائج بشان
العالقة بني احلوكمة والنمو االقتصادي والبحث ال يهدف إىل استخالص نتائج نظرية وإمنا لتوضيح العالقة بني املتغريين حيث تشمل
دراستنا الفرتة من  6991إىل  6161وترتبط هذه الفرتة بالتغري واالنطالق االقتصادي الذي عرفته دولة تركيا منذ السنوات املاضية .
وعليه فانطالقا من دراسة ) (Kaufman 2003الذي قاما من خالهلا بتحليل التنمية االقتصادية جملموعة من الدول خالل الفرتة من
 6921إىل  6111واليت توصل من خالهلا إىل أن التباطؤ يف معدل النمو ال يرتبط باحلالة االقتصادية للدول ولكن يتعلق باخنفاض
مؤشر بعض املعايري مثل الرفاه االجتماعي ،نوعية اهلياكل املؤسسية ،استقاللية القضاء ،ومستوى الفساد ومؤشر سهولة ممارسة
األعمال ،أما الباحثان ) (Roll and Talbott 2003بينا بان كل من الفروق والتباين يف نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل
بني خمتلف الدول ميكن تفسريها انطالقا من اختالف العديد من العوامل كاحلقوق السياسية وحقوق امللكية ،أما )(Khan 2007
بني بان هناك عالقة بني احلكم الرشيد وزيادة معدل نصيب الفرد من الدخل وهو ما يفسر بان احلكم الرشيد عامل أساسي يف عملية
النمو االقتصادي ،أما كل من ) (Kurtz and and Shrank 2007هناك بعض االقتصاديني الذين يعملون على انتقاد العالقة اليت
تربط بني النمو االقتصادي واحلكم الرشيد حبيث يرون بان ليس هناك عالقة جتمع بني املؤشرين وهلذا فان االرتباط بينهما ميكن أن
يكون نظريا فقط لعدم وجود احلجج الكافية لدعمه ،69فحسب دراسة كل من (kaufman &kraay 2002,mehanna ,yaz

)  beck&sariedine 2010,united nations 2000هناك عالقة تربط بني النمو االقتصادي واحلوكمة وهي قابلة للتحليل
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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والتفسري عندما تكون املمارسات الرشيدة تؤدي إىل النمو االقتصادي ويؤدي النمو إىل احلكم أما (mimicopoulos et al 2007
) ,santiso 2001 ,united nations 2007من خالل ممارسة الرقابة الداخلية تبني أن ممارسات احلكم الرشيد وسيلة للتنمية
البشرية والنمو االقتصادي كما جيادل كل من

(cheema& rondinelli 2007 ,kaufman &kraay 2008

) ,mimicopoulos et al 2007 ,osborne 2004,weiss 2000 ,wilkin 2011 ,wilkinson 2005ممارسات احلكم
الرشيد من جانب احلكومة يؤثر بقوة على النمو االقتصادي على األقل يف األجل الطويل وحسب الباحث )(abdellatif 2003
احلكم السيئ والغري الدميقراطي يؤثر على التنمية ولديه أثار إقليمية وعاملية وذلك بسبب غياب سيادة القانون وارتفاع مؤشر
الفساد،61وقد حاولت بعض الدراسات التجريبية ()Kauffman et al., 1999, 2004, 2005, 2006 and 2010
و( )Barro,1996و( )Mauro,1995حبث العالقة بني درجة التنمية ونوعية املؤسسات من خالل إعداد جمموعة من املؤشرات اليت
من شأهنا التعبري عن نوعية نظام احلوكمة لـ  691دولة،ودراسة أمحد فتحي احللو "دور تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف املنظمات غري
احلكومية يف قطاع غزة يف حتقيق التنمية املستدامة "هدفت من خالهلا إىل دور تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف اكرب  611منظمة غري
حكومية يف قطاع غزة وأثرها على مسامهة هذه املنظمات غري احلكومية يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمع ومن بني النتائج املتوصل
اليها من قبل الباحث وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  a=0.05بني تطبيق مبادئ احلكم الرشيد يف
املنظمات غري احلكومية يف قطاع غزة واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة حيث يساهم تطبيق هذه املبادئ يف حتقيق التنمية املستدامة
حيث يساهم تطبيق تلك املبادئ يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف اجملتمع .

66

ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :
أهم ما مييز هذه الدراسة على الدراسات السابقة أهنا تناولت موضوع احلوكمة وأثره على النمو االقتصادي يف دولة تركيا ولدورها البارز
يف العمل على حتسني أداء املؤسسات ودعم سياسات االقتصاد احمللي إىل جانب الفرتة الزمنية اليت تناولتها الدراسة واليت تشهد فيها
دولة تركيا تغريات وحتوالت واليت ترافقها ارتفاع املتسارع يف معدالت النمو االقتصادي والذي قد تكون فيه احلوكمة من خالل خمتلف
مؤشراهتا األثر املباشر يف املسامهة يف رفع معدالت النمو االقتصادي .
مفهوم المتغيرات ومصدر البيانات :
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل تقدير العالقة بني مؤشرات احلوكمة والنمو االقتصادي يف دولة تركيا حيث تغطي فرتة الدراسة من
عام  6991إىل عام  6161وقد مت استخراج بيانات الدراسة من قاعدة بيانات البنك الدويل .
الجدول رقم (:)14تفسير متغيرات الدراسة .
المتغير

تفسيره

الحوكمة

عرفها  (G.CHARREAUX 1997°بأهنا "اآلليات
التنظيمية اليت هلا تأثري يف حتديد الصالحيات والتأثري على قرارات
القادة ".66

مؤشرات الحوكمة

جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا

 وهي املتغريات املتعلقة باحلوكمة املالية ،واليت تتمثل يف ستمؤشرات ميكن ذكرها كاآليت:

 مؤشر االستقرار السياسي ()PS؛
 مؤشر فعالية احلكومة ()GE؛
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 مؤشر مكافحة الفساد ()CC؛
 مؤشر دور القانون ومصداقيته ()RL؛

 مؤشر نوعية اإلجراءات التنظيمية (البريوقراطية) ()RQ؛
 مؤشر التصويت واملساءلة (البريوقراطية) (.)VA
النمو االقتصادي

يعرفه البنك الدويل "6115انه ذلك التغري الكمي او التوسع يف
اقتصاد البلد "،63فالنمو االقتصادي يعرب عن تلك الزيادة يف
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي .

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على ما سبق .
صياغة النموذج وتقدير معلماته:
تتمثل صياغة النموذج يف حتويل العالقات االقتصادية إىل صيغة قياسية ،حيث يتم حصر املتغريات اليت جيب أن يشتمل عليها
النموذج ،واليت تتمثل يف:
 المتغير التابع :ويتمثل يف النمو االقتصادي واملعرب عنه بواسطة الناتج احمللي . المتغيرات المستقلة :وهي املتغريات املتعلقة باحلوكمة ،واليت تتمثل يف ست مؤشرات ميكن ذكرها كاآليت: مؤشر االستقرار السياسي ()PS؛
 مؤشر فعالية احلكومة ()GE؛
 مؤشر مكافحة الفساد ()CC؛
 مؤشر دور القانون ومصداقيته ()RL؛
 مؤشر نوعية اإلجراءات التنظيمية (البريوقراطية) ()RQ؛
 مؤشر التصويت واملساءلة (البريوقراطية) (.)VA
مت االعتماد على إحصائيات قاعدة بيانات البنك الدويل و تطور املتغريات  ،VA, RQ, RL , GE, CC, PS, IDEاليت تتميز
خباصية االستقرار ،وعليه مت االعتماد على منوذج االحندار املتعدد لتحديد العالقة بني النمو االقتصادي واملؤشرات املختلفة للحوكمة .
بعد التعرف على املتغريات اليت يتكون منها النموذج القياسي ،وبعد جتميع البيانات املتعلقة بكل املتغريات ،يتم حتديد الشكل الرياضي
للنموذج ،وشكل الدالة يكون كما يلي:
)PIB=f( VA, pv , GE, RQ, RL, CC
PIB= a0 + a1PS + a2RL + a3RQ + a4VA + a5GE + a6CC + µ
حيث  a0متثل الثابت ،و µميثل حد اخلطأ الذي جيب إضافته للنموذج ليعوض باقي املتغريات اليت مل يتم إدراجها يف النموذج.

يتم تقدير معلمات النموذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى ( ،)OLSواليت تعد من أفضل الطرق من وجهة نظر املعايري
االقتصادية واإلحصائية القياسية واألكثر استعماال  ،نظرا لكوهنا تعتمد على مبدأ تصغري جمموع مربعات األخطاء إىل أدىن حد ممكن.
كما سنعتمد على مستوى معنوية  %5سواء فيما خيص املعنوية اإلحصائية أو خمتلف االختبارات ،ونستعني بربنامج االقتصاد
القياسي (.)eviews9
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نتائج التقدير:
الجدول رقم ( :)11نتائج تقدير النموذج
املتغري

املعامل

اخلطأ املعياري

اختبار t

االحتمال

C

-26711.71

11327.86

-2.358053

0.0334

Ps

-142.5168

86.47169

-1.648132

0.1216

Rl

377.0670

2.615629

0.0203

Rq

42.51487

131.4310

0.323477

0.7511

Va

-297.8864

111.4893

-2.671883

0.0182

Ge

269.5291

94.84672

2.841733

Cc

194.6043

61.75555

3.151203

= R2
0.876730

144.1592

=F
16.59527

0.0131
0.0071

=DW
1.848235

المصدر :من إعداد الباحثان باالعتماد على خمرجات eviews9
معادلة االحندار تكتب من الشكل:
 PIB = -26711.7062876 + 194.60427461*CC + 269.529085506*GE - 142.516779565*PS +
377.067022195*RL + 42.5148723485*RQ - 297.886433032*VA
بالنسبة ملعامل االستقرار السياسي  ،a1نالحظ أن  ،prob>0.05وبالتايل فإن االستقرار السياسي ال يؤثر على الناتج الداخلي اخلام
.
بالنسبة ملعامل دور القانون ومصداقيته  ،a2نالحظ أن  ،prob<0.05وبالتايل فإن دور القانون يؤثر على الناتج الداخلي اخلام.
بالنسبة ملعامل نوعية اإلجراءات التنظيمية  ،a3نالحظ أن  ،prob>0.05وبالتايل فإن نوعية اإلجراءات التنظيمية ال تؤثر على الناتج
الداخلي اخلام .
بالنسبة ملعامل التصويت واملساءلة (الدميقراطية)  ،a4نالحظ أن  ،prob<0.05وبالتايل فإن الدميقراطية تؤثر على الناتج الداخلي
اخلام.
بالنسبة ملعامل فعالية احلكومة  ،a5نالحظ أن  ،prob<0.05وبالتايل فإن فعالية احلكومة تؤثر على الناتج الداخلي اخلام .
بالنسبة ملعامل مكافحة الفساد  ،a6نالحظ أن  ،prob<0.05وبالتايل فإن مكافحة الفساد تؤثر على الناتج الداخلي اخلام.
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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2

أما بالنسبة للقيمة المتحصل عليها لمعامل التحديد R =0.876730

فتعين أن املتغريات املستقلة تفسر  %87من التغريات اليت حتدث على الناتج الداخلي اخلام ،مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني

النمو االقتصادي واملتغريات املفسرة ،أما النسبة الباقية واملقدرة بـ  ،% 13تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف
حد اخلطأ .µ
إحصائية داربن واتسن كانت مساوية  1.848235وهي تدل على عدم وجود ارتباط ما بني األخطاء.

االختبارات التشخيصية :

جدول رقم (:)11ثبات التباين.
Heteroskedasticity Test: ARCH

)0.778539 Prob. F(1,18

0.3892

F-statistic

المصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات eviews 9

* اختبار القانون الطبيعي
يهدف هذا االختبار إىل دراسة ومعرفة طبيعة بواقي النموذج والنتائج موضحة يف الشكل التايل:
الشكل رقم (:)13اختبار القانون الطبيعي .

المصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات eviews 9
من خالل احتمالية  prob(jarque-bera)=0.56>0.05فان البواقي تتبع التوزيع الطبيعي املعياري.
 التمثيل البياني للمتغيراتتشري مؤشرات احلوكمة يف دولة تركيا إىل فاعلية وقوة مؤشراهتا خاصة فيما يتعلق باملؤشرات اليت ذكرناها سابقا ،فاملتوسط العام لفعاليـة
للحكومة  GEيرتاو بني  1.66سنة  6169و 1.19سنة 6161ومتوسط العـام جلـودة التشـريعات  1.59عـام  6169و  1.61عـام
 6161هذه القيم االجيابية تدخل يف إطار ما يسمى باحلوكمة االجيابية ،كما يوضحه الشكل املوايل :

جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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الشكل رقم ( :)14مؤشرات الحوكمة في تركيا خالل الفترة 6161-6991

المصدر :من املوقع http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

التفسير االقتصادي للنتائج:
نالحظ عدم وجود عالقة معنوية إجيابية بني مؤشر االستقرار السياسي والنمو االقتصادي املعرب عنه مبؤشر الناتج الداخلي اخلام يف
دولة تركيا  ،حيث أن كل زيادة يف مؤشر االستقرار السياسي ال تؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي ونتائج العالقة يتوافق مع دراسة كل
من ) (Kurtz and and Shrank 2007على أن هناك العديد من االقتصاديني الذين يعملون على انتقاد العالقة اليت تربط بني
النمو االقتصادي واحلكم الرشيد حبيث يرون بان ليس هناك عالقة جتمع بني املؤشرين وهلذا فان االرتباط بينهما ميكن أن يكون نظريا
فقط لعدم وجود احلجج الكافية لدعمه وحسب دراسة ) (père engjell 2015من خالل دراسته للعالقة اليت تربط بني مؤشرات
احلكم الرشيد والنمو االقتصادي لبلدان غرب البلقان خالل الفرتة املمتدة من  6991إىل  6166باالعتماد على منوذج االحندار
فتحليله اإلحصائي يبني تأثري كل من االستقرار السياسي وغياب العنف وتطبيق القانون على النمو أما باقي املؤشرات فتأثريها ليس
واضحا وتوصل إىل أن اثر احلوكمة يف التنمية االقتصادية ال ميكن تفسريه على املدى الطويل كما أن تفسريه ملؤشرات احلوكمة يف
الدول حمل الدراسة ال ميكن االعتماد على حتسني هذه املؤشرات بشان النمو االقتصادي يف الفرتات السابقة،30وميكن تفسري ذلك،
بأن النمو االقتصادي ال يتأثر مبؤشر االستقرار السياسي للدولة ،األمر الذي يرتبط بالسياسات العامة املتبعة من قبل للدولة.
كما نالحظ وجود عالقة معنوية إجيابية بني مؤشر دور القانون و الناتج الداخلي اخلام يف دولة تركيا حيث أن كل زيادة يف مؤشر دور
القانون ومصداقيته بـ  ،% 6تؤدي إىل زيادة يف معدل النمو االقتصادي دولة تركيا ،فحسب (ruxandra adriana mateexu
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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) 2015سيادة القانون تعكس مدى التزام املواطنني باحرتام األنظمة السائدة يف الدولة فشركات اليت هلا مؤشر سيادة القانون هي أكثر
امتثاال لقوانني اإلدارة 64ويتوافق مع دراسة ) (Kaufman 2003الذي قاما من خالهلا بتحليل التنمية االقتصادية جملموعة من الدول
خالل الفرتة من  6921إىل  6111واليت توصل من خالهلا إىل أن التباطؤ يف معدل النمو ال يرتبط باحلالة االقتصادية للدول ولكن
يتعلق باخنفاض مؤشر بعض املعايري مثل :الرفاه االجتماعي ،نوعية اهلياكل املؤسسية استقاللية القضاء ،ومستوى الفساد ومؤشر سهولة
ممارسة األعمال ،61وميكن تفسري ذلك مبسامهة القوانني التشريعية والقضائية اليت اعتمدهتا دولة تركيا يف التقليل من املخاطر املرتبطة
بتأثري على معدل النمو االقتصادي .
بالنسبة ملعامل التصويت واملساءلة (الدميقراطية) تؤثر على الناتج الداخلي اخلام فنالحظ وجود عالقة معنوية بني مؤشر الدميقراطية
والناتج الداخلي اخلام وتتوافق هذه النتائج مع دراسة الباحثان ) (Roll and Talbott 2003بينا بان كل من الفروق والتباين يف
نصيب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل بني خمتلف الدول ميكن تفسريها انطالقا من اختالف العديد من العوامل كاحلقوق السياسية
وحقوق امللكية  ،إضافة إىل نتائج دراسة بوزيد سايح اليت توصلت إىل أن كل من معيار املساءلة والشفافية مها حمورا عملية التنمية
االقتصادية املستدامة وذلك يف خمتلف حتليالت وأدبيات اقتصاد السوق املعاصرة 61ودراسة شعبان فر حول احلكم الراشد كمدخل
حديث لرتشيد اإلنفاق العام واحلد من الفقر فتوصل الباحث إىل كون كل من معيار املشاركة والشفافية واملساءلة ،حكم القانون
واإلدارة اجل يدة يف مجيع قطاعات اجملتمع والدولة هي قوام حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة كما أن حتقيق التنمية
املستدامة يتطلب أن يكون هناك نظام حكم راشد فعال على مجيع املستويات احمللية واإلدارية وان يقوم على الشفافية يف التسيي.67
أما فيما يتعلق بنوعية اإلجراءات والتنظيمات (البريوقراطية) ،فقد أوضحت الدراسة عدم وجود عالقة معنوية بني مستوى البريوقراطية
والناتج الداخلي اخلام يف تركيا  ،ونتائج هذه الدراسة تتوافق مع دراسة كل من ) (Kurtz and and Shrank 2007هناك بعض
االقتصاديني الذين يعملون على انتقاد العالقة اليت تربط بني النمو االقتصادي واحلكم الرشيد حبيث يرون بان ليس هناك عالقة جتمع
بني املؤشرين وهلذا فان االرتباط بينهما ميكن أن يكون نظريا فقط لعدم وجود احلجج الكافية لدعمه

68

و بالنسبة ملؤشر الفساد ،فقد بينت الدراسة وجود عالقة معنوية بني مؤشر مكافحة الفساد والناتج الداخلي اخلام حيث يؤثر هذا
األخري يف معدل النمو االقتصادي يف دولة تركيا التأثري  ،أي أن مستوى الفساد يف تركيا يؤثر على معدل منو الناتج الداخلي اخلام،
وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة ) (Kaufman 2003الذي قاما من خالهلا بتحليل التنمية االقتصادية جملموعة من الدول خالل الفرتة
من  6921إىل  6111واليت توصل من خالهلا إىل أن التباطؤ يف معدل النمو ال يرتبط باحلالة االقتصادية للدول ولكن يتعلق باخنفاض
مؤشر بعض املعايري مثل الرفاه االجتماعي ،نوعية اهلياكل املؤسسية ،استقاللية القضاء ،ومستوى الفساد ومؤشر سهولة ممارسة
األعمال 69واىل جانب دراسة بلخري آسيا حيث تناولت دراستها جانب إدارة احلكمانية ودورها يف حتسني األداء التنموي والت
توصلت من خالهلا إىل أن موضوع الفساد بكل أنواعه يعترب من بني املعوقات األساسية اليت تعرتض طريق التنمية .

31

وفيما خيص مؤشر فعالية احلكومة أوضحت الدراسة وجود عالقة معنوية بني فعالية احلكومة ومعدل منو الناتج الداخلي اخلام يف دولة
تركيا ،أي أن فعالية احلكومة هلا تأثري على معدل النمو االقتصادي.
نعود إىل تفسري) (kurty and shrank 2006ال يوجد ارتباط اجيايب بني النمو االقتصادي واحلكم الراشد حبيث ال ميكن أن
يكون واضحا دائما وترتبط حججهم مبشكلتني تتمثل املشكلة األوىل كون أن تطبيقات مؤشرات احلوكمة اليت تستند إىل تصورات قد
يكون هلا مضمون مغاير ومتحيز واملشكلة الثانية كون افرتاض احلكم الرشيد ال يؤثر على النمو االقتصادي فحسب بل أن النمو
االقتصادي الشامل والتنمية حيققان حتسني يف احلكم.36
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الخاتمة :
من خالل دراستنا واألدبيات املتعلقة هبا أصبح من الضروري يف الوقت احلايل إعادة النظر يف طبيعة املؤشرات املسامهة يف زيادة
معدالت النمو االقتصادي خصوصا بعد فشل مجيع السياسات وتوفر مجيع العوامل اليت من شأهنا العمل على املسامهة يف الرفع من
معدالت النمو االقتصادي يف العديد من الدول وخصوصا الدول النامية والدول الناشئة اليت تسعى ملنافسة الدول املتقدمة وحان
الوقت من اجل االهتمام وااللتفات حول العمل على ترسيخ معايري احلوكمة وتطبيقها من خالل  :مؤشر التصويت و املسؤولية
 ،VAمؤشر االستقرار السياسي و غياب العنف  ،PVمؤشر فاعلية احلوكمة  ،GEمؤشر النوعية التنظيمية  ،RQمؤشر القاعدة
القانونية  RLو مؤشر السيطرة على الفساد .CC
فانطالقا من النتائج اليت توصلنا إليها يف هذه الورقة البحثية اليت تناولنا فيها قياس وتفسري تأثري مؤشرات احلوكمة على النمو
االقتصادي املعرب عنه من خالل الناتج الداخلي اخلام إىل تركيا ،وقد مت التوصل إىل أن مؤشرات احلوكمة يف جمملها هلا تأثري على
معدل منو الناتج الداخلي اخلام يف تركيا ،حيث بينت الدراسة أن كل من دور القانون ومصداقيته ومؤشر التصويت واملساءلة
(الدميقراطية) ومؤشر الفساد إىل جانب مؤشر فعالية احلكومة يسامهان إجيابيا يف زيادة معدل النمو االقتصادي يف تركيا ،بينما مؤشر
االستقرار السياسي ونوعية اإلجراءات والتنظيمات (البريوقراطية) يؤثران سلبا على معدل منو الناتج الداخلي اخلام يف دولة تركيا وهذا
حسب ما توصلت إليه دراسات كل من )Feleagă, N., Feleagă, L., Dragomir, V. D., & Bigioi, A. D. (2011

وذلك من خالل حتليالهتم ملصطلح احلوكمة اليت اعتربوها وسيلة تساعد املؤسسات على كسب ثقة املستثمرين وأصحاب املصاحل ذات
العالقة مع املؤسسة وذلك من خالل اجتذاب رأس املال األجنيب باإلضافة إىل تعزيز األداء االقتصادي وزيادة القدرة التنافسية يف
األجل الطوي 36إضافة إىل ما توصلت إليه دراسة ) (Maria Maher and Thomas Anderssonاليت عاجلت العالقة بني
حوكمة الشركات واألداء الثابت للشركات والنمو االقتصادي حيث توصال الباحثان إىل أن هناك تأثري مباشر حلوكمة الشركات على
األداء الثابت للشركات اليت تؤثر بدورها على النمو االقتصادي وذلك يف حالة عدم التطبيق اجليد ملعايري احلوكمة ،إضافة إىل ما
توصلت إليه الباحثة بوزيد سايح على أن معيار الشفافية واملساءلة عامالن أساسيان لعملية التنمية االقتصادية املستدامة يف أدبيات
اقتصاد السوق املعاصر  33فالتطبيق اجليد ملعايري احلوكمة من شانه املسامهة يف الرفع من معدالت النمو االقتصادي واملسامهة يف حتقيق
التنمية مبختلف أبعادها ،وأيضا استنادا إىل دراسة بلخري أسيا حول إدارة احلكمانية ودورها يف حتسني األداء التنموي بني النظرية
التطبيق اجلزائر منوذجا حيث توصلت الباحثة إىل أن عملية حتول سواء دميقراطي أو سياسي ألي دولة يعد انعكاسا اجيابيا لتجسيد
معامل ومعايري احلكم الراشد حيث يعترب مبثابة اآللية اليت تعمل على تقومي هذا التحول وقياس مدى تقدم أو تأخر الدول فاعتبار
احلوكمة أساس والية لتحسني األداء التنموي أصبحت حمور نقاش الباحثني ،34حيث يعترب إرساء مبادئ ومعايري احلوكمة اليوم مطلبا
أساسيا حلكومات الدول ملا توفره من مكاسب على النمو االقتصادي املستمر من خالل كوهنا تساعد على ترشيد استخدام املوارد
املالية وحسن استغالهلا عن طريق إرساء مبادئ الشفافية واملساءلة وحماربة الفساد مبختلف أشكاله وأنواعه وممارسة الرقابة على إدارة
األموال العامة وإدارة السياسات احلكومية بصفة عامة ويف األخري خنتم ورقة حبثنا بقول ابرهام لينكولن "إذا استطعنا أن نعرف مقدما
من نحن ؟والى أين نتجه ؟نستطيع أن نختار بصورة أفضل ما يجب أن نفعله وكيف نفعله ؟".
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