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ملخ�ض:

يعد النهو�ض مبعدل النم� االقت�صادي مطلًبا هاًما خا�شة يف ظل ما تعر�شت له م�شر من اأزمات متالحقة 
خالل الع�شر �شنوات الأخرية وما قبلها وعليه ا�شتهدفت الدرا�شة البحث عن : ماهي اأهم املحددات املحفزة 
املحددات  بب�قي  مق�رنة  القت�ش�دي  النمو  منه� يف  كل  م�ش�همة  ن�شبة  امل�شري؟ وحتديد  القت�ش�دي  للنمو 
الأخرى، ومعرفة عالقات ال�شببية التي تربط كل منهم بالنمو القت�شادي وذلك با�شتخدام املنهج الو�شفي 
والأ�شلوب القيا�شي وذلك بالإعتماد على اأ�شلوب التكامل امل�شرتك للفرتات طويلة الأجل، كما يتم ا�شتخدام 
اختب�ر  اإلى   اإ�ش�فة   ،(Fully Modified Ordinary Least Squares) (FMOLS) اأ�شلوب 
 ،Granger Causality Tests بطريقة  وحمدداته  القت�شادي  النمو  معدل  بني  ال�شببية  عالقات 
ولقد ج�ءت النت�ئج ب�أن القت�ش�د امل�شري يع�ين من عدم تراكمية النمو على مدى زمني طويل، اإ�ش�فة 
من  لكل  املاأمولة  املعدلت  يحقق  اأنه مل  كما  الدرا�شة،  وجود فجوة متويلية طوال فرتة  معاناته من  اإلى 
معدلت الإدخ�ر والإ�شتثم�ر املحليني وملدة 25 �شنة على الأقل لتحقيق منو اقت�ش�دي م�شتدام، اأم� ن�شيب 
من  ن�شيبها  تدين يف  وجد  فلقد  الإ�شتثمارات  من جملة  التنمية  بتحقيق  واملنوطة  الرئي�شية  القطاعات 
جملة الإ�شتثمارات، مما انعك�ص على ت�شائل م�شاهمتها يف النمو القت�شادي ب�شكل �شافر ومالزم طوال 
فرتة الدرا�شة اجلارية، وهو ما يعرف بـ )ا�شطراب الرتكيب القطاعي(، كما اأن هناك تراجع  يف موؤ�شر 

الإنت�جية الكلية والذي يت�شح من تراجع موؤ�شر التن�ف�شية الع�ملية مل�شر.

المحددات المحفزة للنمو القت�صادي 
الم�صري خالل الفترة )1990 - 2018(

Determinants of Egyptian Economic Growth During the Period
”econometrics analytical study“ (1990  - 2018) 
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اأم� العالقات بني املحددات املحفزة للنم� والنم� االقت�صادي فلقد كان هناك عالقة طردية 
بني املتغري الت�بع )النمو القت�ش�دي) وكل من: الإنف�ق على التعليم وراأ�ض امل�ل و�شعر ال�شرف 
والت�شخم حمققني املراكز الأول والثاين والرابع وال�شاد�ص على الرتتيب من حيث تاأثريهم على 
ميزان  العجز يف  وكل من:  القت�ش�دي  النمو  بني  توجد عالقة عك�شية  بينم�  القت�ش�دي،  النمو 
ال�شلع واخلدمات واحلوكمة الر�شيدة والذين حققوا املركزين الثالث واخلام�ص على الرتتيب من 
حيث تاأثريهم على النمو القت�شادي، كما مل تثبت عدم معنوية متغري العمالة، مما يدل على عدم 

تاأثريه على النمو القت�شادي.
اأم� عالقات ال�صببية فلقد وجدت عالقة �شببية اأح�دية بني النمو القت�ش�دي ب�جت�ه كل من 
:الإنفاق على التعليم وراأ�ص املال والعمالة واحلوكمة الر�شيدة، بينما توجد عالقة �شببية اأحادية بني 
كل من العجز يف ميزان ال�شلع واخلدم�ت و�شعر ال�شرف ب�جت�ه النمو القت�ش�دي، كم� ل توجد 
عالقة �شببية بني كل من النمو القت�ش�دي والت�شخم، اأم� جمموع مرون�ت املتغريات امل�شتقلة فلقد 

ك�نت اأكرب من الواحد ال�شحيح )E>1 )، مم� يعني اأنه� دالة ذات غلة حجم متزايدة.
وعليه فقد اأو�صت الدرا�صة بكل من: الإعتماد على التمويل الذاتي )املحلي( لالإ�شتثمار ك�شرط 
اإيجاد توازن بني خم�ش�شات الإ�شتثمار لأهم القطاعات  �شروري ل�شتدامة النموالقت�شادي - 
العملية  يف  امل�شارك  العمل  بعن�شر  الإهتمام   - القطاعي  الإ�شطراب  معاجلة  على  اأثر  له  مما 
الإنتاجية من خالل م�شروع قومي هدفه الإنتاج املَُميز بعمالة ُمتميزة - اإعادة ترتيب هيكل الإنفاق 
معاجلة  الر�شيدة-  مبوؤ�شراحلوكمة  النهو�ص   - للمتعلمني  اأعلى  مهارات  يحقق  مبا  التعليم  على 
العجز املزمن للميزان اخل�رجي لل�شلع واخلدم�ت على النمو من خالل دعم ال�ش�درات الق�ئم 

على جهاز انتاجي ُموجه لهذا الغر�ص. 

Summary
The advancement of the rate of economic growth is an important requirement, 

especially in light of the successive crises that Egypt has experienced during the 
last ten years and before. Therefore, the study aimed to search for: What are the 
most important determinants of Egyptian economic growth? And determining the 
percentage of their contribution to economic growth compared to the rest of the 
other determinants, and knowing the causal relationships that link each of them to 
economic growth, using the descriptive approach and the econometrics method, 
Depending on the method of Co-integration Relationship for long-term periods, the 
{Fully Modified Ordinary Least Squares} method (FMOLS) is used, in addition 
to testing the causal relationships between the rate of economic growth and its de-
terminants in the manner of Granger Causality Tests, and the results came that the 
Egyptian economy suffers from non-cumulative Growth over a long period of time, 
in addition to suffering from a funding gap throughout the study period.
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It also did not achieve the expected rates for each of the local savings and invest-
ment rates and for at least 25 years to achieve sustainable economic growth. As for 
the share of the main sectors entrusted with achieving development from the total 
investments, it found a decline in its share of the total investments, which was re-
flected on the dwindling contribution to economic growth in a way He traveled and 
lieutenant throughout the current study period, which is known as (sectoral disor-
der), and there is a decline in the overall productivity index, which is evident from 
the decline in the global competitiveness index for Egypt.

As for the relations between the determinants that stimulate economic growth 
and growth, there was a positive relationship between the dependent variable 
(economic growth) and each of: spending on education, capital, exchange rate, 
and inflation, achieving the first, second, fourth, and sixth positions, respectively, 
in terms of their effect on economic growth, while there is an inverse relationship 
Between economic growth and each of: the deficit in the balance of goods and 
services and good governance, who achieved the third and fifth places respec-
tively in terms of their impact on economic growth, as did not prove the lack of 
significance of the employment variable, which indicates that it does not affect 
economic growth.

 As for causal relationships, I found a unilateral causal relationship between eco-
nomic growth towards both: spending on education, capital, employment, and good 
governance, while there is a unilateral causal relationship between both the deficit in 
the balance of goods and services and the exchange rate towards economic growth, 
and there is no causal relationship between each Of economic growth and inflation, 
whereas the sum of the elasticities of the independent variables was greater than the 
correct one (E> 1), which means that it is a function with increasing volume yields.

Accordingly, the study recommended each of: relying on self-financing (local) 
for investment as a necessary condition for the sustainability of economic growth 
- finding a balance between investment allocations for the most important sectors 
which has an impact on addressing sectoral disruption - attention to the compo-
nent of work involved in the production process through a national project aimed at 
production characterized by employment Distinguished - rearranging the structure 
of education spending to achieve higher skills for learners - advancing the Good 
Governance Index - addressing the chronic deficit of the external balance of goods 
and services to grow by supporting exports based on a productive device directed 
to this purpose.
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مقدمة:

اأخرى  اإلى موؤ�شرات  اإ�ش�فة  الدول  تقدم  ملوؤ�شر مدى  الرئي�شي  املكون  النم� االقت�صادي  يعد 
عديدة ، ملا له من اأثر مبا�شر على منو متو�شط دخل الفرد وحت�شن م�شتوى معي�شته. ولقد حققت 

%  ع�م 2008/2007. م�شر معدلت منو اقت�ش�دي مرتفعة و�شلت ايل 7،2 
اإل اأنه مع وقوع العديد من الأزم�ت خالل ال�شنوات القليلة امل��شية - مروًرا ب�لأزمة القت�ش�دية 
امل�لية الع�ملية 2009/2008 وحتى اندلع ثورة 25 ين�ير2011 ، والتي على اأثرهما تراجعت معدلت 
النمو القت�ش�دى، مم� خلق حتدي�ت جديدة حموره� »مدى ا�شتدامة النمو املحقق«، والتي  ك�ن 
على القت�ش�د امل�شري اأن يواجهه� نتيجة مل� اأظهرته تلك الأزم�ت من مواطن ال�شعف الهيكلي 
فى القت�شاد امل�شري، مما ا�شتوجب البحث عن متطلبات ا�شتدامة التنمية وعلى راأ�شها النهو�ص 

مبعدل النمو القت�ش�دي وحمدداته.
وعليه تتمثل م�صكلة الدرا�صة يف البحث عن اأهم املحددات املحفزة للنمو اإلى ج�نب م� يعرف 
ب�ملحددات التقليدية، وذلك خالل فرتة زمنية طويلة - ا�شتملت على العديد من الإنك�ش�رات وتغيري 

لأنظمة احلكم، وما كان له من اأثر �شلبي على عدم الإ�شتقرار القت�شادي وال�شيا�شي.   
االقت�صادي  للنم�  املحفزة  املحددات  اأهم  ماهي   : علي  الج�بة  اإلى  الدرا�شة  تهدف  وعليه 

امل�صري؟

الدرا�شة  فر�شية  خالل  من  تت�شح  حتليلية  نظرة  خالل  من  الهدف  هذا  حتديد  يتم  و�شوف 
الت�يل ذكره�:

هل توجد عالقة بني النمو القت�ش�دي امل�شري وكل من: راأ�ض امل�ل ، العم�لة ، معدل الت�شخم، 
�شعر �شرف اجلنيه امل�شري ، امليزان اخل�رجي على ال�شلع واخلدم�ت كن�شبة من اإجم�يل الن�جت 

املحلي، احلوكمة الر�شيدة والإنفاق على التعليم؟

اأهمية الدرا�سة:

الوطني  امل�شتوى  وامل�شاهمة على  والتنمية القت�شادية  بالنمو  املتعلقة  الدرا�شات  امل�شاركة يف 
الواقع امل�شري لفرتة زمنية طويلة  يتوافق مع  النمو القت�ش�دي مب�  اأهم حمددات  ب�لبحث عن 

ن�شبًي� مرت م�شر فيه� ب�أنظمة خمتلفة وجت�رب تنموية خمتلفة.
كم� تتميز الدرا�شة اجل�رية ب�إ�ش�فة متغريات اأخرى تف�شريية كمحفزات للنمو من خالل جمعه� 
النمو  على  جمتمعة  تاأثريها  مدى  ملعرفة  العمل(،  املال،  )راأ�ص  التقليدية  الأ�ش��شية  ب�ملتغريات 

القت�ش�دي امل�شري لفرتة زمنية طويلة ن�شبًي�، اإ�ش�فة اإلى عالق�ت ال�شببية فيم� بني املتغريات.
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منهج الدرا�سة:

ميكن حتقيق هدف الدرا�صة با�صتخدام املنهج ال��صفي واالأ�صل�ب القيا�صي:
-  املنهج ال��صفي: ويتم ا�شتخدامه يف تو�شيف الت�أ�شيل النظري يف الفكر القت�ش�دي لدالة   1

الإنت�ج، اإ�ش�فة اإلى تو�شيف حمددات النموذج وم� ينتج عنه من نت�ئج.
-  االأ�صل�ب القيا�صي:ويتم ا�شتخدامه يف بن�ء النموذج القي��شي املقرتح لتقدير دالة النمو   2
واقرتاح   »Cobb-Douglas« لدالة  العام  ال�شكل  على  الإعتماد  خالل  من  القت�شادي، 
تو�شع يف حمدداتها مبا يتفق مع طبيعة الدالة وما ميكن اأن ت�شمله من متغريات قادرة على 
اأهم حمدداته�، وحتديد  اأن يتم اختب�ر وقي��ض  النمو القت�ش�دي على  تف�شري التغري يف 
القت�شادي  بالنمو  �شببية  عالقة  وذو  موؤثر   كونه  ومدى  حمدد،  لكل  الن�شبية  الأهمية 
وذلك بالإعتماد على اأ�شلوب التكامل امل�شرتك للفرتات طويلة الأجل  لقيا�ص اأثر املتغريات 
الإنحدار  ظ�هرة  لتجنب   (2018  -1990( الزمنية  للفرتة  الت�بع  املتغري  على  امل�شتقلة 
الزائف )The phenomenon of spurious regression) ، كم� يتم ا�شتخدام اأ�شلوب 
{Fully Modified Ordinary Least Squares} (FMOLS)  لتجنب طريقة املربع�ت 
ال�شغرى وم� به� من عيوب، وذلك ب��شتخدام الربن�مج الإح�ش�ئي )EVIEWS)، اإ�ش�فة 
 Granger اإلى اختبار عالقات ال�شببية بني معدل النمو القت�شادي وحمدداته بطريقة 

. Causality Tests

حدود الدرا�سة:

تطبق الدرا�شة على جمه�رية م�صر العربية، بحدود زمنية خالل الفرتة ) 1990 -  2018)، 
املحلية  والتق�رير  الدويل  البنك  من:  كل  عن  ال�ش�درة  الر�شمية  البي�ن�ت  ا�شتخدام  يتم  كم� 
والإح�ش�ء  الع�مة  للتعبئة  املركزي  اجله�ز  من:  كل  بي�ن�ت  وكذلك  الأخرى،  والدولية  والإقليمية 

والبنك املركزي امل�شري، اإ�ش�فة اإلى الدرا�ش�ت ذات العالقة.
النمـو  مـعدل  تطور  يف:  تتمثل  اأجزاء  اأربعة  اإلى  تق�صيمها  مت  الدرا�صة  الأهداف  وحتقيًقا 
القتـ�ش�دي امل�شري - الإط�ر النظري لدالـة النمـو ومـحــدداته� - النموذج املقرتح لدالة النمو 
والت��صيات  النتائج  اأهم  اإلى  باالإ�صافة  القت�ش�دي،  النمو  بدالـة  والتنبـوؤ  امل�شري  القت�ش�دي 

والدرا�صات امل�صتقبلية. 
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3-1 تطور معدل النمو القت�سادي الم�سري
اأبعاد التنمية امل�صتدامة اإلى �شتة اأبع�د(1)منهم البعد القت�شادي والذي ي�شتمل على  تنق�شم 
معدل النمو القت�شادي واملتغريات وثيقة ال�شلة به مثل معدل الإدخار املحلي ومعدل الإ�شتثمار 

املحلي، والذي يتم عر�ص تطور كل منهم للفرتة من 1990 وحتى 2018 كم� يلي: 

النمو القت�سادي: معدل   1  -  1-3
ولقد اجتهت   ،  %  5،6 نحو   1990 عام  االإجمايل  املحلي  للناجت  النم� احلقيقي  معدل  بلغ 
1991 ب�شبب وجود م�شكالت  الدولة لالإتف�ق مع �شندوق النقد الدويل للتثبيت القت�ش�دي ع�م 
الحتياطات  وتدهور  الت�شخم  معدلت  وارتفاع  اجلاري  احل�شاب  وعجز  العامة  املوازنة  عجز 
لربنامج  الإنكما�شية  ال�شيا�شات  لتطبيق  ونتيجة   ، اخلارجية  املديونية  م�شكلة  وتفاقم  الدولية 
 1991 % ع�م   1،1 اإلى  التثبيت والتكيف الهيكلي، حدث تراجع كبري يف معدل النمو حتى و�شل 
  %  4،6 ،%  3،9 ،%  2،9 ،% متجًه� بعد ذلك نحو الزي�دة التدريجية املتقلبة حتى حقق نحو 4،4 
% ع�م 2000، حمقًق�  لالأعوام 1992، 1993، 1994 ، 1995على الرتتيب متزايًدا حتى و�شل 6،3 
% لالأعوام 2001،   3،1،  %  2،3 ،% ا مفاجًئا بعد ذلك - حيث بلغ معدل النمو نحو 3،5  اإنخفا�شً
حركة  وتراجع  الع�ملي  القت�ش�د  منو  لتب�طوؤ  نتيجة   ك�ن  والذي  الرتتيب(2)،  على   2003،  2002
املرور يف قن�ة ال�شوي�ض وانخف��ض ح�شيلته�، اإ�ش�فة اإلى اأحداث 11 �شبتمرب 2001  ووجود ح�لة 
عدم الإ�شتقرار يف املنطقة، وكذلك تعومي اجلنية يف يناير 2003 (3)اإ�ش�فة اإلى اأ�شب�ب عديدة قد 

دعمت هذا الرتاجع تتعلق بوجود اختاللت هيكلية و�شي��ش�ت اقت�ش�دية ك�ن من اأهمه�(4): 
اإ�ش�بة ال�شن�ع�ت الوطنية بخ�ش�ئر ف�دحة  اإلى  اأدى  اأ ( حترير التجارة اخلارجية والذي   (
لتعر�شه� ملن�ف�شة غري متك�فئة من ج�نب املنتج�ت الأجنبية، وكذلك حترير املع�مالت الراأ�شم�لية 
ع�م 1991 )يف �شي�ق برن�مج التثبيت والتكيف الهيكلي)، والذي اأدى اإلى خروج راأ�ض امل�ل الوطني 

لالإ�شتثم�ر يف اخل�رج مم� اأ�شر مبيزان املدفوع�ت.
)ب( تطبيق برنامج اخل�صخ�صة )يف اإط�ر برن�مج التثبيت والتكيف الهيكلي)، والذي اأ�شر 
اأرباح ال�شركات  ال�شنوية املتمثلة يف ح�شة احلكومة يف  باملوازنة العامة وحرمانها من التدفقات 

)1) مت تق�شيم اأبعاد التنمية القت�شادية اإلى �شتة اأبعاد وهم: البعد القت�شادي،البعد الب�شري- البعد الجتماعي- البعد ال�شيا�شي 
واملوؤ�ش�شي، البعد البيئي،اإ�ش�فة اإلى البعد الع�ملي، اإبراهيم العي�شوي)ب�حث رئي�شي)،»اآف�ق النمو القت�ش�دي يف م�شر بعد الأزمة 

امل�لية والقت�ش�دية الع�ملية«، ين�ير 2011،�ض 14.
(2( https://data.albankaldawli.org/indicator.  

)3) طارق العمراوي، النمو وعدالة التوزيع واحلد من الفقر يف م�شر، اأكتوبر 2008، �ض63.
)4) اإبراهيم العي�شوي، )القت�شاد امل�شري يف ثالثني عاًما (،2007، �ض �ض 186-180.
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العامة التي مت بيعها، اإ�شافة اإلى عدد العاملني الذين مت ت�شريحهم نتاج عملية بيع �شركات القطاع 
الع�م وان�شم�مهم اإلى �شفوف الع�طلني.

 %  7،1،% ولقد اأخذ معدل النم� يف االرتفاع بعد ذلك حتى و�شل فى ع�مي 2007، 2008 اإلى 7،0 
الع�م مب��شرة(5)،  �شبقت هذا  التي  24 ع�م  الـ  للنمو خالل فرتة  اأكرب معدل  وهو  الرتتيب،  على 
علًما باأن اأهم امل�شادر التي �شاهمت يف حتقيق تلك املعدلت متثلت يف كل من: الطلب الإ�شتهالكي 
انعك�ص  التجاري  امليزان  ا�شتمرار عجز  متمثاًل يف  الطلب اخلارجي  اأن ق�شور  اإل  والإ�شتثماري، 
الأجنبية  الإ�شتثم�رات  تدفق  �ش�يف  تزايد  اإلى  ب�لإ�ش�فة  هذا  النمو(6)،  معدل  على  �شالب  بتاأثري 
ملي�ر   11 اإلى   2006/2005 ع�م  جنيه  ملي�ر   6 من  م�شبوقة  غري  مبعدلت  م�شر  اإلى  املب��شرة 
جنيه ع�م 2007/2006، اإ�شافة اإلى َتغري هيكل هذه الإ�شتثمارات الأجنبية ل�شالح الأن�شطة غري 
حوالى  الإجم�يل  املحلي  الإ�شتثم�ر  اإلى  املب��شر  الأجنبي  الإ�شتثم�ر  ن�شبة  بلغت  وعليه  البرتولية، 
% يف ع�م 2005/2004، كم� ارتفعت ن�شبته اإلى  % لع�م 2007/2006 مق�رنة بن�شبة 23،7   40،7
% يف  %، ويف حني بلغ معدل النمو لالإ�شتثمار اخلا�ص املحلي 5،5  الإ�شتثم�ر اخل��ض اإلى 65،7 

% لنف�ض الع�م. ع�م 2007/2006، فقد بلغ معدل منو الإ�شتثمار الأجنبي املبا�شر 80،1 
وتاأ�شي�ًشا على ذلك جند اأن معدل النمو املرتفع يف عام 2007/2006 اعتمد على الإ�شتثم�ر 
الأجنبي بدرجة اأكرب من اعتماده على الإ�شتثمار اخلا�ص الوطني، مما يطرح ت�شاوؤًل عن الأ�شباب 
التي تعوق الإ�شتثم�ر املحلي عن التزايد بنف�ض ن�شبة تزايد معدلت الإ�شتثم�ر الأجنبي؟ وكذلك م� 
هي قدرة القت�ش�د امل�شري على الإ�شتمرار يف حتقيق معدلت منو مرتفعة وم�شتدامة يف ح�لة 

حدوث تراجع يف معدلت منو الإ�شتثم�ر الأجنبي املب��شر لأي �شبب من الأ�شب�ب(7)؟ 
ولقد ك�نت اج�بة هذا الت�ش�وؤل وا�شحة عقب ن�شوب الأزمة القت�شادية املالية العاملية وتفاقم 
تداعي�ته� )2009/2008)، والذي نتج عنه� تراجع معدل النمو القت�ش�دي امل�شري يف هذا الع�م 
الأزمة  وقوع  قبل  املحقق  امل�شتوى  دون  ك�ن  والذي   ،2009 ع�م   %  4،6 بلغ  للنمو  معدًل  حمقًقا 
ال�شاد�شة  اخلم�شية  للخطة  امل�شتهدف  املعدل  ودون   ،2008 ع�م   %  7،1( الع�ملية  القت�ش�دية 
القت�ش�دي�ت  من  وعديد  الع�ملي  القت�ش�د  منو  مبعدلت  قي��ًش�  اأنه  اإل   ،(%  7،5 بنحو  واملقدر 
النمو  توقعات  فاق  امل�شري  القت�شاد  اأداء  اأن  عن  ُيعرب  اإمنا  �شواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة 
 % ال�ش�درة عن املوؤ�ش�ش�ت الدولية )البنك الدويل/ �شندوق النقد الدويل) والتي مل تتج�وز 4،7 

% ع�م 1984. )5)  حيث بلغ معدل النمو نحو 9،7 
)6) البنك املركزي امل�شري،املجلة القت�ش�دية، اأعداد خمتلفة،ج.م.ع.

https://data.albankaldawli.org/indicator :7)  مت العتماد على البيانات الواردة يف(
- �شهري اأبو العنني،)اأكتوبر 2008)، نت�ئج التقرير ال�شنوي للمعهد »القت�ش�د امل�شري 2007/2006« ،اأكتوبر 2008، �ض �ض 

.28-27



123

ال�سنة 27، العدد 81 - يونيو /حزيران 2020

ا توقع خطة التنمية لعام 2010/2009، والذي ج�ء متحفًظ� بـ  على اأق�شى تقدير، بل وفاق اأي�شً
%( متاأثًرا بظروف عدم الإ�شتقرار القت�شادي التي �شاحبت الأزمة العاملية(8).   4،0(

جدول )1(
تط�ر معدالت النم� االقت�صادي خالل املراحل املتعاقبة ل�ق�ع االأزمة املالية العاملية

)2010/2009-2009/2008(

نــةالربــــعالبيــــان
ل�ص

معدل ا
النم�)%(

الربع �صن�ي

معدل 
النم� 

ال�صن�ي 
)%(

مالحظــات

االأولقبل االأزمة
20

09
/2

00
8

5,7

4,7
نـــــ�ـــــصـــــ�ب االأزمـــــــــــــــة املــــالــــيــــة 
العاملية2009/2008 وتفاقم 

تداعتها

4,1الثاينبعد االأزمة )مرحلة تراجع النم�(

مرحلة ا�صتقرار النم� عند م�صت�ى 
)%  4,5 - % منخف�ض )4 

4,3الثالث
4,6 الرابع

مرحلة النم� املت�صاعد

)%  4,5 > (

االأول

20
10

/2
00

9

4,6

5,1

ـــــدء انـــحـــ�ـــصـــار االأزمـــــــــة مــع  ب
بــ�ادر التعايف يف الربع  ظه�ر 
االأول والثاين 2010/2009

5,00الثاين

بدء النم� االقت�صادي ال�صريع

الثالث
5,6

تــــ�ا�ــــصــــل الــــتــــعــــايف )الــــربــــع 
الثالث2009  /2010(

5,4
الرابع

االإقــرتاب من التعايف الكامل 
يف الربع الرابع2010/2009 
رغــــم انــــــدالع اأزمــــــة الـــديـــ�ن 

االأوربية

امل�صدر: مت االإعتماد على بيانات :وزارة التنمية االقت�صادية,)2010/2009(,التقرير ال�صامل عن االأداء االقت�صادي والتنم�ي)2010/2009(
.))www.mop.gov.eg �ض14. 

)8) وزارة التنمية القت�ش�دية)2010/2009(، »التقرير ال�شامل عن الأداء القت�شادي والتنموي 2010/2009، �ض 13.
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عام  من  الثاين  الربع  يف  كانت  العاملية  املالية  الأزمة  بداية  اأن  جند   )1( جدول  ومبالحظة 
2009/2008، والذي ك�ن من تداعي�ته� على القت�ش�د امل�شري تراجع النمو اإلى 4،1 % خالل 
 (%  4،5 ، % الربع الث�ين من 2009/2008، اإل اأن النمو دخل يف مرحلة ا�شتقراره عند م�شتوى )4 
يف الربعني الث�لث والرابع على الرتتيب من ع�م 2009/2008، والذي نتج عنه معدل منو �شنوي 
اإل  تداعياتها(،  وتفاقم  العاملية  املالية  الأزمة  ن�شوب  عام  )وهو   2009/2008 لع�م   %  4،7 بلغ 
اأنه بداأت مرحلة ت�ش�عد للنمو مرة اأخرى بداية من الربع الأول والث�ين من 2010/2009 حتى 
التعايف  التعايف خالل هذه الفرتة(، ثم توا�شل  الأزمة مع ظهور  % )وهو بدء انح�شار   5،0 بلغ 
ت�ش�رًع�  امل�شري  القت�ش�د  فيه  �شهد  والذي   ،2010/2009 من  الث�لث  الربع  خالل  الأزمة  من 
%، ومع الإقرتاب من التع�يف الك�مل رغم اندلع اأزمة ديون  يف معدل النمو حتى و�شل اإلى 5،6 
% ع�م 2010/2009،  الدول الأوروبية وا�شل النمو الإرتفاع حتى بلغ معدل النمو ال�شنوي نحو 5،1 
وترجع الأ�شب�ب الرئي�شية وراء جت�وز القت�ش�د امل�شري لتداعي�ت الأزمة امل�لية الع�ملية وتوا�شل 
لتنفيذ م�شروعات   2009/2008 ملي�ر جنيه ع�م   13،5 اإلى �شخ احلكومة  اأداءه  حت�شن م�شتوى 
البنية التحتية واملرافق العامة وم�شاندة ال�شادرات امل�شرية ودعم التنمية ال�شناعية، كما مت فتح 
اعتم�د اإ�ش�يف ب�ملوازنة الع�مة للدولة لع�م 2010/2009 بنحو )10) ملي�رات جنيه لتوفري حزمة 
ال�شرب وال�شرف ال�شحي ودعم  الإنفاق احليوي يف جمالت مياه  لتن�شيط وتفعيل  اأخرى  مالية 
ال�شادرات وحركة التجارة اخلارجية ،عالوة على قيام احلكومة ب�شيا�شات تو�شعية نقدية وكذلك 
الأجنبي  النقد  الحتياطي من  تزايد يف  الأجنبي، مما متخ�ص عنه  النقد  الإحتياطي من  اإدارة 
لريتفع خالل ع�م 2010/2009 من 31،6 ملي�ر دولر يف �شهر يوليو 2009 اإلى 35،2 ملي�ر دولر 

بنه�ية �شهر يونيو 2010 ،  ثم 35،5 مليار دولربنهاية �شهر اأغ�شط�ص(9)2010.
واعت�ش�م�ت  مظ�هرات  من  اكتنفه�  وم�  امل�شرية  الثورة  ق�مت   ،  2011 يناير   25 وبحل�ل 
وانفالت اأمني، ك�ن من تداعي�ته� انخف��ض معدل النمو ال�شنوي لع�م الثورة الأول 2011/2010 
% وهو معدل للنمو منخف�ض غري م�شبوق خالل الـ 20 ع�م التي �شبقت ع�م 2011/2010  اإلى 1،9 

مب��شرة جدول )2).
ومبالحظة الربع الثالث من عام 2011/2010  وهو بدء وقوع ثورة يناير 2011 والتي  ت�شببت  
% ) والذي حتول من القيمة ال�ش�لبة اإلى  يف انخف��ض معدل  النمو  يف هذه  الفرتة اإلى )- 3،8 

% خالل الربع الرابع من ع�م 2011/2010 جدول )2). القيمة املوجبة حتى و�شل اإلى 0،3 
ولقد ت�ش�عد معدل النمو ال�شنوي بعد ع�م 2011 وم� ج�ءت بعده من فرتات اإنتق�لية تدرج 

والتنموي  القت�شادي  الأداء  عن  ال�شامل  القت�شادية،)2010/2009(،التقرير  التنمية  بيانات:وزارة  على  الإعتماد  )9)  مت 
2010/2009، �ض 13، البنك املركزي امل�شري،التقرير القت�ش�دي ال�شنوي، اأعداد خمتلفة،ج. م.ع.
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% لالأعوام   5،2   ،%  3،6 التدريجية حتى حقق نحو  الزي�دة  النمو القت�ش�دي نحو  فيه� معدل 
2017/2016، 2018/2017 على الرتتيب.

الفرتة  خالل  وهبوًط�  �شعوًدا  اجته  القت�ش�دي  النمو  اأن  يت�شح  �شبق  م�  خالل  ومن  وعليه 
)1990- 2018(، مما يدل على عدم قدرة القت�شاد على احلفاظ على وترية النمو والذي ت�شاعد 
ثم ما لبث اأن انخف�ص ثم ارتفع، وهو ما ُيعرف بعدم تراكمية النم� على مدى زمني طويل، فكلم� 
ترجع  قوة جذب  اإلى  وتتحول  القوة  تتبدد هذه  م�  �شرع�ن  الأم�م  اإلى  دفع  قوة  القت�ش�د  اكت�شب 
هذه  النمو خالل  معدلت  اأن  اأخرى جند  ناحية  ومن  ناحية  من  للوراء، هذا  بالقت�شاد خطوات 
اإل  التنمية  ا�شتدامة  لتحقيق   (%  7( فيه  املرغوب  النمو  معدل  اإلى  ت�شل  ومل  منخف�شة  الفرتة 
على   %  7،2  ،%  7،1 معدلت  النمو  فيهم�  حقق  والذي   ،2008/2007  ،2007/2006 ع�مي  يف 

الرتتيب، مما يدل على افتقار النمو اإلى ال�شطراد. 
جدول رقم )2(

تط�ر معدالت النم� احلقيقي للناجت املحلي االإجمايل)بتكلفة ع�امل االإنتاج(
)قبل واأثناء ث�رة 25 يناير2011()2011/2010(

الربععامالبيـــــان
معدل النم� 
الربع �صن�ي 

)%(

معدل 
النم� 
ال�صن�ي

مالحظــــــــات

قبل وق�ع 
ث�رة 25 

يناير

20
11

/2
01

0
الربع االأول

)ي�لي� – �صبتمرب(
5,5

1,9

والعام   2011 يناير  ث�رة  قبل  ما  عام 
والذي  العاملية   املالية  لالأزمة  التايل 
و�صل فيها االقت�صاد امل�صري اإلى حالة 
والتي  ال�صيئة  اآثارها  من  التعايف  من 
جعلته يحقق معدل من� 5,7 % خالل 
2011/2010 )قبل  الثاين من  الربع 

قيام الث�رة مبا�صرة(

الربع الثاين

)اأكت�بر – دي�صمرب(
5,7

وق�ع ث�رة 
25 يناير

الربع الثالث

)يناير- مار�ض(
3,8-

والع�صرون  اخلام�ض  يف  يناير  ث�رة  وق�ع 
يف  ت�صببت  والذي   2011 يناير  من 

انخفا�ض معدل النم� حتى بلغ -3,8 %

الربع الرابع

)اإبريل – ي�ني�(
0,3

حت�ل معدل النم� من قيمة �صالبة اإلى 
قيمة م�جبة حتى و�صل 0,3 % خالل 

الربع الرابع من 2011/2010

امل�صدر: مت االإعتماد على بيانات:
 .)www.cbe.org.eg(.4املجلد51,العدد, )1( البنك املركزي امل�صري,املجلة االقت�صادية,)2011/2010(   

  www.mop.gov.eg »2( وزارة الدولة للتنمية االقت�صادية ,)�صن�ات خمتلفة(, »تقارير املتابعة خلطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية(   
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اإلى  28 ع�مً� امل��شية يفتقد  الـ  النم� الذي حققه االقت�صاد امل�صري خالل  اأن  وبذلك جند 
عن�شرين ه�مني لتحقيق ال�شتدامة وهم�:

% على الأقل). أ. حتقيق معدلت للنمو عند امل�شتوى املطلوب للتنمية )7 
ب.  ا�شطراد معدلت النمو لفرتة طويلة ت�شل اإلى25 ع�مً� متوا�شلة على الأقل.

وذلك يرجع اإلى عوامل عدة مت�شابكة حُمدثة حالة من ال�شعف العام لالقت�شاد امل�شري والتي 
القت�شاد  اأداء  ب�شعف  ال�شلة  وثيقة  القت�شادية  املتغريات  اأهم  خالل  من  درا�شتها  يتم  �شوف 
معدل منو  املبا�شر يف عدم حتقيق  التاأثري  �شاأنها  من  والتي  ذكرها،  والتايل  وقطاعاته  امل�شري 

اقت�ش�دي مرتفع وتراكمي. 
معدل الإدخار ومعدل الإ�ستثمار)10( والنمو القطاعي)11(  2  -  2-3

1990/1989وحتى  من  بداية   - ع�مً�   28 الـ  فرتة  طوال  املحلي  االإدخار  معدل  ومبالحظة 
اأنه مل يزيد طوال هذه الفرتة عن  اأنه قد ات�شم بالتقلب وعدم الثبات، كما  2018/2017  جند 
اإلى  وب�لنظر   ،2006/2005 وع�م   ،1989/1988 عام  من  كل  فقط يف  والتي حتققت   %  17،1
امل�لية  ب�لأزمة  مروًرا  الأزم�ت  من  ب�لعديد  امل�شري  القت�ش�د  به�  مر  والتي  الأخرية،  ال�شنوات 
املحلي  الإدخ�ر  فيه� معدل  والتي حقق   ،2011 ين�ير   25 ثورة  قيام  2009/2008 وحتى  الع�ملية 
معدلت متن�ق�شة بدًء من 12،4 % ع�م 2009/2008 )ع�م الأزمة امل�لية الع�ملية) بعد اأن ك�ن 
الع�ملية اجته  امل�لية  الأزمة  تداعي�ت  القت�ش�د من  تع�يف  بدء  2008/2007، ومع  % ع�م   16،8
% ع�م 2010/2009، اإل اأنه ما لبث اأن قامت ثورة 25  معدل الإدخ�ر نحو الإرتف�ع حتى و�شل 16 
ين�ير 2011 حتى اجته معدل الإدخ�ر نحو الإنخف��ض حتى و�شل 15،3 % يف ع�م 2011/2010، 
% طوال اخلم�ص �شنوات الالحقة لعام ثورة   6 الـ  اأنه مل يتخطى معدل  اإنخفا�شه حتى  موا�شاًل 
2017/2016 على الرتتيب، وهو   ،2016/2015 % لالأعوام   3،1  ،%  5،5 2011، حتى بلغ نحو 
ما يرجع بالأ�شا�ص اإلى تباطوؤ معدلت النمو القت�شادي وانخفا�ص متو�شط دخل الفرد احلقيقي 
القت�ش�دي  الأداء  مت�بعة  تقرير  مل� ج�ء يف  حتليل  وفًق�  وذلك  الت�شخمية  الإجت�ه�ت  وت�ش�عد 

والجتم�عي للع�م امل�يل 2017/2016 لوزارة التخطيط(12).

)10)  مت ح�شاب البيانات من قبل الباحثة بالإعتماد على  بيانات  امل�شادر: البنك املركزي امل�شري،الن�شرة الح�شائية،املجلة 
 ، خمتلفة  اأعداد  ج.م.ع،   ، ال�شنوي،  القت�ش�دي  التقرير  امل�شري،  املركزي  البنك  خمتلفة،  القت�ش�دية،ج.م.ع،اأعداد 

www.mop.gov.eg ،. وزارة التنمية القت�شادية،تقارير اخلطط ال�شنوية  ،)www.cbe.org.eg(
)11)  مت ح�شاب البيانات من قبل الباحثة بالإعتماد على  بيانات  امل�شادر: البنك املركزي امل�شري،«املجلة القت�شادية«،ج.م.ع،اأعداد 
خمتلفة، البنك املركزي امل�شري، »التقرير القت�شادي ال�شنوي«، ، ج.م.ع، اأعداد خمتلفة، البنك املركزي امل�شري،«الن�شرة 
ال�شنوية«،  اخلطط  القت�شادية،»تقارير  التنمية  وزارة    ،)www.cbe.org.eg(، خمتلفة  الح�ش�ئية«،ج.م.ع،اأعداد 
www.mop.gov.eg وزارة الدولة للتنمية القت�ش�دية، »اح�ش�ءات ال�شال�شل الزمنية«، www.mop.gov.eg ، وزارة 

التنمية القت�ش�دية، »تقرير مت�بعة 2009«، 2010 �ض21.
املايل  والعام  الرابع  خالل  والجتماعي  القت�شادي  الأداء  متابعة  الداري،»تقرير  والإ�شالح  واملتابعة  التخطيط  )12)  وزارة 

2017/2016«، ج.م.ع،18 دي�شمرب 2017.
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ا بهبوط معدلته وتقلبها خالل فرتة الـ  اأم� معدل االإ�صتثمار املحلي االإجمايل، فلقد ات�شم اأي�شً
28 ع�م من 1990/1989وحتى 2018/2017 ،حيث حقق اأعلى معدلته 33،1 %،31،7 % - فقط 
ن�شوب  من  بداية  الإنخفا�ص،  نحو  متجًها  الرتتيب،  على   1989/1988  ،1988/1978 ع�مي  يف 
% لالأعوام 2009/2008، 2010/2009،   18،8  ،%  18،9 ،% الأزمة امل�لية الع�ملية حمقًق� 19،4 
لالأزمة  ال�ش�بقة  �شنوات  الأربع  خالل  التزايد  يف  بداأ  ك�ن  اأن  بعد  الرتتيب،  على   2011/2010
% لكل من ال�شنوات   22،4 ،% 20،9 ،%  18،7 ،% امل�لية الع�ملية والذي حقق فيه� معدلت 18 
معدل  وا�شل  ولقد  الرتتيب،  على   2008/2007  ،2007/2006  ،2006/2005  ،2005/2004
 ،2016/2015 لالأعوام   %  16،9  ،%  15،3  ،  %  15 نحو  بلغ  بعد ذلك حتى  تراجعه  الإ�شتثمار 

2017/2016 ، 2018/2017 على الرتتيب.

وبن�ًء على م��شبق مالحظته من معدلت لالإدخ�ر متدنية ومعدلت لالإ�شتثم�ر مرتاجعة للفرتة 
من 1990/1989 وحتى 2018/2017 والذي يت�شح منه� وجود فج�ة مت�يلية والتي ترجع ب�لأ�ش��ض 
اإلى اأن معدلت الإدخار املحلي كانت دائمًا اأقل من معدلت الإ�شتثمار املحلي مما ن�شاأ عنها فجوة 
متويلية ات�شمت بالتذبذب ال�شديد طوال فرتة الدرا�شة واإن كانت قد اجتهت للتناق�ص منذ بداية 
 % ع�م 2001/2000 وحتى ع�م 2006/2005 مع�ودة يف الرتف�ع مرة اأخرى حتى و�شلت اإلى  -6،9 
% ع�م  بلغت -2،5  التن�ق�ض حيث  الع�ملية) متجهه نحو  امل�لية  الأزمة  2009/2008 )ع�م  ع�م 
2010/2009 مع بدء التعايف من تداعيات الأزمة املالية العاملية، اإل اأنه ما لبث اأن قامت ثورة 25 
ين�ير، ورغم حدوث انخف��ض يف كل من معدلت الإدخ�ر والإ�شتثم�ر، اإل اأن الفجوة التمويلية بداأت 
%، كم� تزايدت الفجوة  التمويلية  مرة اأخري فى التزايد يف ع�م 2011/2010 حتى بلغت -3،5 
بعد ذلك حتى بلغت نحو -9،5، -12،2 لالأعوام 2016/2015، 2017/2016على الرتتيب، مم� 
يو�شح بجالء تداعي�ت عدم الإ�شتقرار القت�ش�دي على م�شرية التنمية القت�ش�دية يف م�شر خالل 

الأزمة املالية العاملية واأثناء الثورة، وما تبعها من فرتات اإنتقالية.

وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق جند اأن م�صر بعيدة عن مقوم�ت ا�شتدامة النمو نتيجة عدم توافر البعد 
اأن معدل الإدخار املحلي مل يكن ثابًتا طوال  اإلى   للتنمية امل�شتدامة، والتي قد ترجع  القت�شادي 
% فقط  فرتة الـ 28 عام املا�شية واإمنا كان متقلًبا، كما اأن اأعلى معدل ادخار مت حتقيقه، كان 17،1 
%) طوال فرتة  فى ع�مي 1989/1988، 2005 /2006 ، اأم� معدل ال�شتثم�ر فلم يتج�وز )33،1 
الـ 28 �شنة املا�شية والتي حققها فقط عام 1988/87، ومبا اأن ا�شتدامة النمو م�شروطة بالإعتماد 
على التمويل الذاتي )املحلي( لالإ�شتثمار، ومبا اأن النمو القابل لال�شتدامة يتطلب حتقيق م�شتويات 
مرتفعة من الإدخ�ر ولفرتة متوا�شلة وممتدة زمنًي� مب� ل يقل عن 25 ع�م  لدعم النفق�ت اجل�رية 
ودعم الإ�شتثم�ر، وذلك وفًق� لتج�رب الدول ال�ش�عدة والتي اأحرزت ارتف�ع مبعدل النمو القت�ش�دي 



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

128

 % %   اإلى40،0  %(، والذي تطلب اأن ي�شل معدل الإ�شتثمار فيها من 35،0   8،0 - % بلغ )7،0 
%�شنوي�  وملدة 25 ع�م على الأقل(13). �شنوًي�، ومعدل لالإدخ�ر املحلي من 30،0 اإلى35،0 

وعليه فاإن القت�شاد امل�شري مل يحقق متطلب بلوغ معدل كل من : النمو القت�شادي والإدخار 
املحلي والإ�شتثمار املحلي، للمعدل املطلوب لفرتة زمنية طويلة من اأجل حتقيق منو م�شتدام.

الإ�شتثمارات  ن�شبة  اأن  القطاع )عام/خا�ص(، جند  املنفذة ح�شب  الإ�شتثمارات  وبتتبع تطور 
عن  ارتفعت  قد  املجتمعية)  واخلدم�ت  الأ�ش��شية  البنية  يف  ب�لإ�شتثم�ر  املنوطة  )وهي  الع�مة 
عام  منذ  الأخرى(  القت�شادية  القطاعات  يف  بالإ�شتثمار  املنوطة  )وهي  اخلا�شة  الإ�شتثمارات 
الإ�شتثم�رات  على  تتفوق  مل  اخل��شة  الإ�شتثم�رات  اأن  اإل   ،2001/2000 ع�م  وحتى   1988/87
% يف  الع�مة اإل يف ع�م 2006/2005 والتي بلغت ن�شبتها بالقطاع اخلا�ص 57،3 % مق�بل 42،7 
القطاع العام، والتي انطلقت متجهه نحو التزايد امل�شتمر عن ن�شبة القطاع العام يف كل من ال�شنوات 
والتي  العام )اخل�شخ�شة(  القطاع  بيع  لعمليات  ، كنتاًجا طبيعًيا   2008/2007  ،2007/2006
اأف�شحت املجال للقطاع اخلا�ص، حتى جاءت الأزمة املالية العاملية بتداعياتها عام 2009/2008 ، 
 % والذي نتج عنها انخفا�ص الإ�شتثمارات املنفذة من ِقبل القطاع اخلا�ص والتي بلغت نحو 48،4 
مق�بل 51،6  % بالقطاع العام، بعد اأن كان القطاع اخلا�ص ُمنفًذا ل�شتثمارات ُقدرت ن�شبتها بنحو 
%، 62،6  % من اإجم�يل الإ�شتثم�رات لكل من ال�شنوات2007/2006 ، 2008/2007 على   64،6
الرتتيب وهي اأعوام ما قبل الأزمة املالية العاملية مما يو�شح تاأثر القطاع اخلا�ص بتلك الأزمة، 
بينما اجته القطاع العام نحو تنفيذ املزيد من الإ�شتثمارات املتمثلة يف التو�شع يف الإنفاق العام 
ين�ير   25 ثورة  اندلعت  اأن  اإلى   )2009/2008( الع�ملية  امل�لية  الأزمة  تداعي�ت  من  جزء  لدرء 
 ،% 2011، والذي اجته بعدها �شلوك القطاع العام نحو تخفي�ص ن�شبة ا�شتثماراته والتي بلغت نحو 38،1 
اخلا�ص  القطاع  ِقبل  من  ُنفذت  ا�شتثمارات  مقابل   ،2011/2010 لع�م  الإ�شتثم�رات  جملة  من 
العقارية، حيث  الأن�شطة  اإلى  ُموجهة  الغالب  كانت يف  والتي   ،2011/2010 لع�م   %  61،9 بلغت 
تزايدت قيمة الإ�شتثمارات يف الأن�شطة العقارية يف هذه الفرتة، حتى بلغ تزايد قيمة الإ�شتثمارات 
 ،2010/2009 بع�م  2011/2010 مق�رنة  % ع�م   86 ن�شبة  العقارية  الأن�شطة  املُنفذة يف قطاع 
 ،%  98،5 %وحتي   94،5 العقارية يرتاوح بني  الأن�شطة  القطاع اخلا�ص من جملة  ولقد كان ن�شيب 
اخلا�ص  القطاع  م�شاهمة  تناق�شت  بينما   ،2011/2010 وحتى  الأعوام2008/2007  خالل 
وكذلك خالل ع�م  العاملية)2009/2008)  املالية  الأزمة  ال�شناعة خالل  قطاع  الإ�شتثمارية يف 
%ع�م   87،5 ك�نت  اأن  بعد  الرتتيب  %على   77،9  ،% بلغت69،1  حيث    ،2011/2010 الثورة 
2008/2007، ولقد اجته هيكل الإ�شتثم�رات املنفذة بعد ع�م 2011 نحو التق��شم وتب�دل الأدوار 

.695، )13) اإبراهيم العي�شوي،)2007)، مرجع �شبق ذكره، �ض �ض 693 
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القطاع  بلغت م�شاهمة  الإجمالية حتى  لالإ�شتثمارات  والقطاع اخلا�ص  العام  القطاع  بني كل من 
2018/2017 على الرتتيب، كم� بلغت   ،2017/2016 % لالأعوام   43،9  ،%  52،6 اخل��ض نحو 

% لنف�ض الأعوام على الرتتيب.  56،1 ،% م�شاهمة القطاع العام نحو 47،4 
وعليه ف�إن القطاع اخلا�ض، مل ي�شاهم امل�شاهمة املتوقعة منه يف قطاع ال�شناعة خا�شة بعد 
تطبيق اخل�شخ�شة وبيع القطاع العام ، بل كان توجهه نحو الأن�شطة التجارية والعقارية �شريعة 
الفائدة قليلة املخاطر ، مما يو�شح �شعف الإعتماد ب�شكل اأ�شا�شي على القطاع اخلا�ص يف عملية 
الرئي�شية،  الأن�شطة  يف  م�شاهمته  لنخفا�ص  منها،  الأويل  املراحل  يف  خا�شة  امل�شتدامة  التنمية 
خا�شة يف اأوقات الأزمات) مثل الأزمة املالية العاملية واندلع ثورة 25 ين�ير 2011)، والتى ك�نت 
م�شاهمته فى هذه الفرتات متناق�شة - متجًها ب�شكل متزايد خالل هذه الفرتة )2009/2008 
وحتى 2011/2010( نحو الإ�شتثمار يف قطاع البرتول ومنتجاته وكذلك الأن�شطة العقارية،  بينما 

ارتفعت م�شاهمة القطاع العام الإ�شتثمارية خالل هذه الأزمات(14).
ومبالحظة التوزيع القطاعي لالإ�شتخدامات الإ�شتثمارية لأهم القطاعات الرئي�شية طوال الـ 28 
ع�مً� للفرتة من 1990/1989وحتى 2018/2017 -  جند اأن ن�شيب الزراعة من الهيكل القطاعي 
%  ، 9،2 %) طوال الفرتة )1988/87 – 1998/1997(، ثم  لالإ�شتثم�ر املحلي تراوح بني )7،0 
بداأت يف التزايد اعتب�ًرا من ع�م 1999/1998، والتي بلغت فيه ن�شيب قطاع الزراعة من جملة 
% ولقد ظل ن�شيب الزراعة من جملة الهيكل القطاعي لالإ�شتثمار   13،1 الإ�شتثم�ر املحلي نحو 
يف  بداأ  ثم   )%  14،2  ،%  13،1( بني  يرتاوح   (2002/2001 وحتى   1999/1998( لل�شنوات 
%، 3،4 % لالأعوام   4،3،% التن�ق�ض امل�شتمر اعتب�ًرا من ع�م 2003/2002 حتى و�شل اإلى 3،0 

2011/2010، 2017/2016، 2018/2017 على الرتتيب.

 %  2،7  ،%  3،5 وهو ماتدعمه بيانات معدل منو قطاع الزراعة والذي قد حقق فيها نحو 
على   2018/2017،  2017/2016  ،  2011/2010  ،2010/2009 لالأعــوام   %  3،1  %  3،2،
الرتتيب، والذي انعك�ض على  ت�ش�ئل م�ش�همته يف معدل منو الن�جت املحلي الإجم�يل والتي بلغت 

% لنف�ض ال�شنوات علي الرتتيب.  0،4 ،%  0،4، %  0،36 ،%  0،46

معدالت من� قطاع الزراعة بدت �شعيفة، وكذلك �شعف م�ش�همته يف معدل  اأن  وعليه جند 
القت�شاد  الهام يف  ودوره  الزراعي  القطاع  اأهمية  من  الرغم  على  الإجمايل،  املحلي  الناجت  منو 
الفقر،  ثم تخفي�ص  العمل ومن  قوة  ثلث  لأكرث من  توفري فر�ص عمل  اأهمها  والتي من  امل�شري، 

وتوفري الأمن الغذائي امل�شري. 

)14) ملزيد من التفا�شيل اأنظر:  اينا�ص اجلعفراوي،« متطلبات التنمية امل�شتدامة يف القت�شاد امل�شري«،2010،�ض �ض22-20.
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اأم� قطاع ال�صناعة فلقد بلغ ن�شيبه من الهيكل القطاعي لالإ�شتثمار املحلي معدلت تراوحت 
%) خالل الفرتة )1988/1987 وحتى 1991/1990( ثم بداأ يف التناق�ص   21،6 ،% بني )25،4 
معدًل  بلغ  كما    2006/2005 ع�م   %  8،1 بلغ  متناق�شة حتى  معدلت  والتقلب يف ظل  امل�شتمر 
مرة  التن�ق�ض  يف  ا�شتمر  واأن  لبث  م�  اأنه  اإل   ،(2007/2006( عام  فقط   )24،6%( مرتفًع� 
%  لالأعوام )من 2008/2007 وحتى   12،% 9،1 ،%  9،7 ،%  12،0 ،% اأخرى حتى بلغ 17،7 
% لالأعوام )من 2016/2015 وحتى 2018/2017) على   7،6 ،%  9،3  ،%  12،(2011/2010
الرتتيب، وهو ما ينعك�ص على  انخفا�ص معدلت منو قطاع ال�شناعة بعد قيام ثورة 25 ين�ير2011 
وحتى 2018/2017حمقًقا معدًل للنمو �شالبًا بلغ نحو -0،9 % ع�م 2011/2010 )ع�م الثورة) 
مق�بل 5،1 % ع�م 2010/2009 )عام ما قبل الثورة مبا�شرًة(، كما بلغ نحو 2،1 %، 4،8 % للع�مني 
م�ش�همة  تن�ق�ض  �شكل  � يف  اأي�شً ذلك  انعك�ض  ولقد  الرتتيب،  على   2018/2017  ،2017/2016
 ،  2011/2010 لع�م  بلغت -0،15  والتي  الإجمايل  املحلي  الناجت  معدل منو  ال�شناعة يف  قطاع 
% ع�م 2010/2009، والذي �شاهم فيه قطاع ال�شناعة بُخم�ص الزيادة املتحققة يف  مق�بل 0،8 
  %  0.8 ،%  0،3 ،% الن�جت املحلي الإجم�يل، كم� بلغت م�ش�همته يف معدل منو الن�جت  نحو 0،1 

لالأعوام2016/2015، 2017/2016، 2018/2017 على الرتتيب.  
لي�شبح قطاًعا جاذًبا  التنمية  بقيادة عملية  املنوط  القطاع  ال�صناعة، وهو  قطاع  ف�إن  وعليه 
لالإ�شتثمار وم�شجًعا للتطور التكنولوجي ومولًدا لفر�ص العمل وحمفًزا لل�شادرات الوطنية وحمقًقا 
لالندم�ج الفع�ل يف الأ�شواق الدولية مبنتج�ت ذات جودة وتن�ف�شية ع�ملية - مل يحقق ذلك يف ظل 

معدلت منو منخف�شة للقطاع ال�شناعي. 
وعليه جند اأن دور كل من قطاع الزراعة وال�شناعة واإ�شهامهما يف الناجت املحلي الإجمايل يعد 

�شعيًفا باملقارنة بالدور املناط لكل منهما.
اأم� قطاع التعليم فلقد ك�ن ن�شيبه من اإجم�يل الإ�شتثم�ر الع�م متدنًي� على مدار الـ 28 ع�مً�  
 % للفرتة من 1990/1989وحتى 2018/2017 ، حيث مل يتعد الإ�شتثمار يف قطاع التعليم ن�شـبة الـ 5،6 
للع�مني   %  6،5 ،% للفرتة )1988/87 وحتى 2001/2000(، متجًها نحو الزيادة حتى بلغ نحو 6،3 
2002/2001، 2003/2002 على الرتتيب، اإل اأنه م� لبث اأن بداأ يف التن�ق�ض بعد ذلك حتى و�شل 
% ع�م 2009/2008 مع�وًدا الإنخف��ض مرة  % ع�م 2008/2007 ،ثم ارتفع اإلى 4،0  اإلى 3،2 
%، %3،2 لالأعوام 2010/2009، 2011/2010 على الرتتيب م�شتمًرا  اأخرى حتى و�شل اإلى 2،7 
نحو التناق�ص حتى بلغ 2،9 %، 3 %، 3،4 % لالأعوام 2016/2015، 2018/2017،2017/2016 
% للع�مني 2017/2016،   3،5 ،% على الرتتيب، وعليه فقد بلغت ن�شبة منو قطاع التعليم نحو 3،9 
2017،2018 على الرتتيب م�ش�هًم� يف الن�جت املحلي الإجم�يل بنحو 1،8  % فقط لنف�ص العامني 

على الرتتيب.
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وعليه فلم يتعدى ن�صيب التعليم من جملة االإ�صتثمار املحلي طوال الـ 28 ع�م امل��شية حوايل 
% واملحققة فقط يف عام 2002/،2003، والذي كان متقلًبا ب�شكل ل يتالءم مع اأهميته كقطاع   6،5
رائد يف اإحداث التنمية امل�شتدامة واإخراج مورد ب�شري فاعل ومالئم ملتطلبات التنمية امل�شتدامة 
يف عامل يتميز بالتغري والتطور التكنولوجي ب�شكل م�شطرد ، وهو ما انعك�ص بالأ�شا�ص على ت�شاوؤل 

م�ش�همته يف الن�جت املحلي الإجم�يل .
ولقد ك�ن قطاع ال�صحة اأقل ن�شيًب� يف حجم الإ�شتثم�رات املخ�ش�شة له من اإجم�يل الإ�شتثم�ر 
املحلي والتي تراوحت بني )1،2 % ، 3،8 %) طوال الـ28 عام )الفرتة حمل الدرا�شة( حتى بلغ نيبه 
% لالأعوام 2016/2015، 2018/2017،2017/2016   1،9 ،%  2 ،% من الإ�شتثم�رات نحو 1،9 
على الرتتيب ، وهو ما ُيعد موؤ�شًرا على تدين الإ�شتثمارات املوجة لهذا القطاع الهام والداعم لراأ�ص 
املال الب�شري واملطلوب لإحداث تنمية م�شتدامة، والذي يعك�ص تدين م�شاهمته يف الناجت املحلي 

% للع�مني 2018/2017،2017/2016. الإجم�يل بنحو 2،3 
وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق جند تاأثر  معدلت النمو القت�شادي بالأزمات وعدم امتالك القت�شاد 
احل�شانة الداعمة له واملنوطة بت�شحيح م�شار التنمية، وكذلك معدلت كل من الإدخار والإ�شتثمار 
والتي مل ت�شل ملا هو ماأمول لتحقيق ا�شتدامة النمو، اإ�شافة اإلى تدين ن�شيب القطاعات الرئي�شية 
النمو  يف  م�ش�همته�  ت�ش�ئل  على  انعك�ض  مم�  الإ�شتثم�رات  جملة  من  التنمية  بتحقيق  واملنوطة 
الرتكيب  ا�شطراب  يعني  مما  اجلارية،  الدرا�شة  فرتة  طوال  ومالزم  �شافر  ب�شكل  القت�شادي 
القطاعي والذي دائما ما يكون حمدًدا هاًما للنمو من حيث اأهميته يف الق�شاء على الفقر والأمية 
عملية  بقيادة  منوًطا  كونه  حيث  من  وكذلك  وال�شحة(  والتعليم  الزراعة  قطاع  واملر�ص)مثل: 

التنمية )مثل:قطاع ال�شناعة(.
اإلى عوامل  اإ�ش�فة  العاملية(15)  التناف�صية  م�ؤ�صر  ترتيب م�شر يف  ت�أخر  انعك�ض على  م�  وهو 
اأخرى والذي قد حققت فيه م�شر املركز 64 ع�م2012/2011 وهو عام ثورة يناير 2011 مرتاجًع� 
بعد ذلك حتى 2017/2016متجًه� نحو التح�شن بداية من 2017 وحتى 2019 حمقًق� املركز 93 
لع�م 2019، اإل اأن جزًءا من هذا التح�شن قد يرجع اإلى تزايد اإجم�لى ق�ئمة الدول من 135 اإلى 
2019 على الرتتيب جدول)3)، وعليه ومع ذلك ورغم هذا التح�شن   ،2017 141 دولة لالأعوام 
من  العديد  و�شعف  تراجع  على  دللة  ذات  مت�أخرة  مرتبة  يف  يزال  ل  امل�شري  القت�ش�د  اأن  اإل 

)15)  يعد تقرير التن�ف�شية الع�ملي موؤ�شًرا لالإنت�جية الكلية التي تتمتع به� الدول ، حيث يمَفرت�ض التقرير اأن القت�ش�د الذي يتمتع 
اأن الدول ذات القت�شاد الأكرث تناف�شية  اأعلى ملواطني تلك الدولة، كما  بتناف�شية عالية يكون قادًرا على توليد دخل كلي 
�شتكون مر�شحة لأن يكون النمو القت�شادي فيها ذو وترية مت�شارعة اأكرث من الدول الأقل تناف�شية:  املعهد العربي للتخطيط، 

.7 �ض   ،“World Economic Forum التن�ف�شية  تقرير  ”حتليل 
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املوؤ�شرات الفرعية التي يت�ألف منه� املوؤ�شر الع�م للتن�ف�شية الع�ملية مل�شر، وهو م� يوؤكده جدول)4) 
والذي ي�شري اإلى املوؤ�شرات الرئي�شية املكونة ملوؤ�شر التناف�شية والتي بالأ�شا�ص اأخذت نف�ص املنحى يف 
الرتاجع يف الرتتيب ل �شيم� بع�ض التح�شن يف الع�مني الآخريين 2017، 2018، وهو م� ي�شتدعي 
اإيجاد حمفزات لرفع الإنتاجية الكلية لالقت�شاد امل�شري، وهو ما �شوف ينعك�ص ب�شكل مبا�شر على 

حت�شن تن�ف�شية م�شر الع�ملية.
جدول)3( 

م�ؤ�صر التناف�صية العاملي مل�صر للفرتة )من 2010/ 2011 وحتى 2019(

ال�صنة
البيان

/2010
2011

/2011
2012

/2012
2013

/2014
2015

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

2017
***

2018
***

2019
***

43.93.73.63.63.73.953,253,654,5الدرجة*

8164107118116115100949493ترتيب م�شر**
136142144148144138137135140141اإجم�لى الدول

Source: The global competitiveness report, World economic forum , committed to improving the 
state of the world, Geneva ,Various reports, http://www3.weforum.org/docs .  

* الدرجة من )1) اإلى )7)، علًم� ب�أن الدرجة 1 هي الأ�شوء والدرجة 7 هي الأف�شل. 
** ارتف�ع الرتتيب )Rank) دللة على تدهور التن�ف�شية.

من   املوؤ�شر  قيمة  فيه  ترتاوح  والذي   ،2019 التن�ف�شية  تقرير  على   2019  ،2018  ،2017 ال�شنوات  يف  الإعتماد  ***  مت 
�شفر)الأ�شواأ) اإلى 100)الأف�شل)، كم� اأن تزايد رقم الرتتيب دللة على تراجع الرتتيب وتدهور التن�ف�شية.

جدول)4(
امل�ؤ�صرات الرئي�صية مل�ؤ�صر التناف�صية العاملي  مل�صر للفرتة) 2018/2017-2013/2012(

2012/ال�صنة
2013

/2013
2104

/2014
2015

/2015
2016

/2016
2017

/2017
2018

البيان

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

جة
در

ال

ب
رتتي

ال

3.91103.81183.71213.81153.81174106املتطلبات االأ�صا�صية

3.71013.61093.61063.61003.71003.987حمفزات الكفاءة

3.3963.31043.21133.21133.21113.4101ع�امل تط�ر االأعمال واالبتكار
Source: The global competitiveness report, World economic forum , committed to improving the 
state of the world, Geneva ,Various reports, http://www3.weforum.org/docs.  

* الدرجة من )1) اإلى )7)، علًم� ب�أن الدرجة 1 هي الأ�شوء والدرجة 7 هي الأف�شل. 
**ارتف�ع الرتتيب )Rank) دللة على تدهور التن�ف�شية.
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ومحدداتها الناتج  لدالة  النظري  الإطار   2-3

النظري لدالة الناتج التاأ�سيل   1  -  2-3
يف  الإنتاج  عوامل  لدالة  �شيوًعا  الأكرث  الأمثلة   من   »Cobb-Douglas« لـ  االإنتاج  دالة  ج�ءت 
النظرية الكال�شيكية احلديثة ب�شيغتها الأُ�شية  واملعروفة يف اأدبيات القت�شاد اجلزئي بال�شيغة 

الت�لية:
Y = A  K b     Lc  …………………………)1(

لعوامل  الكلية  الإنتاجية   اإلى  اإ�شافة  املال  وراأ�ص  العمل  يف  دالة  الناجت  كون  عن  ُتعرب  والتي 
الإنت�ج، حيث اأن:

Y: م�شتوى الإنت�ج.
A: املعرفة اأو التكنولوجي�.

K: راأ�ض امل�ل.
L: العم�لة.

b,c :ميثال مرونتي الن�جت ب�لن�شبة اإلى راأ�ض امل�ل والعمل على الرتتيب.
اأم� A فهي ل ترمز يف الواقع اإلى التكنولوجيا فقط – بينما ت�شتمل العديد من العنا�شر غري 
 ، لالأفراد  والتدريب  التعليم  وم�شتوى  امل�شتخدم،  التكنولوجيا  م�شتوى  مثل:  ب�شكل قطعي  املحددة 
الإ�شتثم�رات  جذب  على  ي�ش�عد  من�خ  تهيئة  على  ق�درة  جيدة  اقت�ش�دية  �شي��ش�ت  وجود  ومدى 
وغريه� من العوامل الأخرى التي ميكنه� اأن ت�ش�هم يف جممل عوامل الإنت�ج، وهو م�جعل الكثري من 
 .(16)(Total Factor productivity TFP) ب�أنه� معامل االإنتاجيةالكلية A القت�شاديني ُيعرف
ويتم تقدير دالة الناجت يف الدرا�صة اجلارية دون ا�شتخدام قيد عائد احلجم الثابت مبعنى 
اأن جمموع املرونات ل ُي�شرتط اأن ت�شاوي الواحد ال�شحيح، والتي تعرف باأنها ذات مرونة اإحاللية 
ع�مة )Generalized Elasticity of Substitution)، ويكون فيها معدل العائد على النطاق 
اأكرب من ال�شفر)Return to Scale Parameter) وب�لرمز اإليه بـ E، جند اأن دالة الناجت املقدرة 

قد تخ�شع لإحدى احلالت الثالث:

(16)   N. Gregory Mankin , David N. Weil,”A Contribution to the Empirics of economics growth” 
,May1992,pp.407-437.
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اإذا كانت:
E=1   ثبات العائد على النطاق.
E>1   زيادة العائد على النطاق.

E>1   تناق�ص العائد على النطاق.

وعليه وحل�شاب )TFP) كبواقي �شولو الن�جتة عن دالة اإنت�ج »Cobb-Douglas« يتم الرتكيز 
على موؤ�شرات اأو متغريات قد تعك�ص التغريات يف مكونات راأ�ص املال وقوة العمل مثل موؤ�شر احلوكمة 
القومي   الدخل  اإجم�يل  من  كن�شبة  التعليم  على  والإنف�ق  ال�شرف  و�شعر  والت�شخم  الر�شيدة، 
وامليزان اخل�رجي على ال�شلع واخلدم�ت كن�شبة من اإجم�يل الن�جت املحلي الإجم�يل، وهو م� يتوافق 
مع مادعت اإلية نظريات النمو  احلديثة (The New Growth Theories Endogenous) والتي ق�مت 
بتحديد بع�ض م�ش�در النمو(17)، واإن كان اأهمها هو ووجود وفورات خارجية مثل البحث والتطوير 
والذي يرتافق مع تكوين راأ�ص املال الب�شري ملنع الناجت احلدي لراأ�ص املال من الإنخفا�ص، مدعيني 

ب�أن هذا م� ي�شنع الفرق يف اأداء الإقت�ش�دات املختلفة بني متقدم ون�م. 
هذه  اأن  اإلى  ت�شري  والتي  امل�شري  املركزي  للبنك  الهامة  الدرا�شات  اإحدى  مع  يتوافق  كما 
املتغريات )بخالف راأ�ص املال والعمل( ُتفيد يف تف�شري التغريات الهيكلية التي قد يواجهها اقت�شاد 
% من النت�ئج، اأم� الن�شبة  م� يف حني اأنه من املتوقع اأن راأ�ض امل�ل والعمل يف�شران م� يقرب من 98 
%) فرتجع اإلى TFP (18)، والذي يرجع ب�لأ�ش��ض اإلى اأن هذه الدرا�شة قد  افرت�شت  املتبقية )2 

اأن دالة الناجت ذو عائد حجم ثابت مبعنى اأن جمموع املرونات يجب اأن ت�شاوي الواحد ال�شحيح.

القت�سادي النمو  محددات   1  -  2-3
النمو  عن  معربة  هي  والتي  دوجال�ض  لكوب  الن�جت  لدالة  النظري  الت�أ�شيل  على  وت�أ�شي�ًش� 
للنمو  املحفزة  املحددات  من  عدد  واإدراج  تو�شعته�  ميكن  ف�إنه  اجل�رية  الدرا�شة  يف  القت�ش�دي 

اإ�ش�فة اإلى املتغريات الأ�ش��شية يف الدالة )العمل وراأ�ض امل�ل) كم� يلي:

التقليدية: النمو  محددات   1  -  1  -  2-3
اأثار كل من: العمل وراأ�ص املال جدًل حول م�شاهمة كل منهم يف الإنتاج بني اأ�شحاب الأيدولوجيات 
املختلفة، فلقد جاء �شميث معتقًدا اأن النمو ل يزيد اإل براأ�ص املال املُولد من الأن�شطة ال�شناعية 

واأن الإ�شتثم�ر يعتمد على الربح  ويتن��شب معه طردًي�.

)17)  ملزيد من التف��شيل ، اأنظر:
Philippe Aghion and Peter Howitt ,”A Model of Growth Through Creative
Destruction”,March1992,pp.323-351, Gene M. (Grossman and Elhanan Helpman , Innovation and Growth in 
the Global Economy),1991.

)18)  ملزيد من التف�شيل اأنظر: البنك املركزي امل�شري،تقدير الن�جت املحتمل وفجوة الن�جت يف م�شر،2009-2010،�ض �ض 18-1.
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بينم� ج�ء كارل مارك�ض بكت�بة »راأ�ض امل�ل« متبنًي� فكرة توزيع الدخل بني العمل وراأ�ض امل�ل، 
اأن الربح هو جزء من قيمة ق�م ب�إنت�جه� العمل وا�شتولى عليه� راأ�ض امل�ل(19)، ومع هذا  معتقًدا 
اجلدل اإل اأن هناك اتفاق �شمني بني جميع القت�شاديني رغم اختالف اأيدولوجياتهم على اأهمية 

العمل وراأ�ض امل�ل ب�عتب�رهم متغريات اأ�ش��شية ورئي�شة للنمو.
والعمل  املال  راأ�ص  من:  وكل  الناجت  بني  طردية  عالقة  هناك  تكون  اأن  املفرت�ص  فمن  وعليه 

ب�عتب�رهم املتغريات الأ�ش��شية يف دالة الإنت�ج كم� ج�ء يف ت�أ�شيله� النظري.

2 المحددات  المحفزة للنمو:  -  1  -  2-3
يتم ح�ش�ب معامل االإنتاجية الكلية (Total Factor productivity (TFP)) كبواقي �شولو 
الواردة يف دالة اإنت�ج »Cobb-Douglas« من خالل الرتكيز على موؤ�شرات اأو حمددات قد تعك�ض 
و�شعر  والت�شخم  الر�شيدة،  احلوكمة  موؤ�شر  مثل:  العمل  وقوة  املال  راأ�ص  مكونات  يف  التغريات 
ال�شرف والإنف�ق على التعليم، وامليزان اخل�رجي على ال�شلع واخلدم�ت كن�شبة من اإجم�يل الن�جت 
املحلي الإجم�يل، وعليه فيمكن ا�شتبدال (TFP)  بالعديد من حمفزات اأو مثبطات الناجت املحلي 

الإجم�يل والت�يل عر�ض الإط�ر النظري املتعلق بكل منهم:

معدل الت�سخم:  (1
الت�شخم  وهو  الت�شخم  جوانب  من  واحد  جانب  على  ع�شر  التا�شع  القرن  يف  الرتكيز  كان 
للطلب عليها  بالن�شبة  النقود  زاد عر�ص  ما   اإذا  قيمتها يف حالة  تقل  النقود  اأن  النقدي، مبعني 
)ارتف�ع الأ�شع�ر) والعك�ض، اإلى اأن ج�ء كينز مهتًم� ب�لعوامل التي حتكم م�شتوى الدخل القومي 
النقدي مثل: امليل لالإ�شتهالك و�شعر الفائدة والكفاءة احلدية لراأ�ص املال – منتهًي� ب�أن الت�شخم 
للطاقة االإنتاجية ب�شكل  ينتج يف حالة وجود فائ�ص يف الطلب على ال�شلع يفوق امَلقِدرة احلالية 

م�شتمر)حجم الطلب الكلي اأكرب من حجم العر�ص احلقيقي(.
انتهت  التي  احلديثة  ال�شويدية  املدر�شة  ظهرت  الع�شرين  القرن  من  الثاين  الن�شف  ويف 
اأو  فقط  القومي  الإنفاق  على خطط  تتوقف  ل  الكلي  والعر�ص  الكلي  الطلب  بني  العالقة  اأن  اإلى 
الإدخار وخطط  العالقة بني خطط  بالأ�شا�ص على  تتوقف  ، بل  القومي فقط  الإنتاج  على خطط 
الإ�شتثم�ر )التوقع�ت)(20)- غري اأن هذا اجلدل مل يقف عند م�شببات الت�شخم فقط، بل اأثارت 

)19) ملزيد من التف��شيل اأنظر: ف�لح عبد اجلب�ر)مرتجم)،) ك�رل م�رك�ض . راأ�ض امل�ل)،2013.
)20) ملزيد من التف��شيل اأنظر:

Jalil Totonchi ،”Macroeconomic theories of inflation ”،2011،pp.14-، http://www.ipedr.com/
vol491-/F10116.pdf، Ceyda Oner،”Back to basics .What is inflation ?”  ،March 2010،pp.44،45، https://
www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/201003//pdf/basics.pdf، N. Gregory Mankin،” macroeconomics”، 
https://www2.bc.edu/robert-murphy/EC204/PPT/CHAP05.pdf ،

 معهد الدرا�ش�ت امل�شرفية،»الت�شخم القت�ش�دي«،�ض2،
 . http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_Oct_2012_402.pd
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ظاهرة الت�شخم جدًل وا�شًعا يف الأدبيات القت�شادية، فمنهم من اعتقد اأنه غري موؤثر على النمو 
القت�ش�دي، واآخرين منهم اعتربوا اأن الت�شخم ذو عالقة طردية مع النمو القت�ش�دي مبعنى اأن 
الت�شخم حمفًزا للنمو من خالل الرتاكم الراأ�شمايل، وفريق ثالث اعتقد اأن الت�شخم ذو عالقة 
املحلية،  العملة  قيمة  انخف��ض  النمو من خالل  بتكبيل  يقوم  القت�ش�دي حيث  النمو  مع  عك�شية 
مما يوؤدي اإلى انخفا�ص قيمة الر�شيد النقدي والعائد من راأ�ص املال، مما يوؤثر بدوره على النمو 
القت�شادي. اأما الفريق الرابع فيعتقد بوجود عالقة خطية بني معدل الت�شخم  والنمو  القت�شادي 
حتى نقطة حمددة ت�شمى بعتبة الت�شخم The threshold level of inflation معتقدين اأنه بعد 

هذه النقطة يبداأ فقط تاأثري الت�شخم ال�شلبي على النمو القت�شادي(21).
مرتبط   اإنه  بل  فح�شب  الأ�شعار  ارتفاع  فقط  يعني  ل  الت�صخم  اأن  جند  ما�شبق  على  وبناًء 
الداخلية  املتغريات  من  العديد  وكذلك  املحلية  العملة  قيمة  ب�نخف��ض  تب�دلية  �شببية  بعالق�ت 
القت�شادية  ال�شيا�شات  ثم  ومن  الفائدة احلقيقي،  و�شعر  الإ�شتثمار  ومعدلت  البطالة  كمعدلت 
الإنفتاح على  درجة  تتوقف على مدى  بعوامل خارجية  الت�شخم  يتاأثر  كما  الدولة،  تتخذها  التي 

الع�مل اخل�رجي.
وعليه فاإن الت�شخم قد يوؤثر على العديد من املتغريات الكلية مثل الإدخار والإ�شتثمار وذلك من 
خالل تاأثري الت�شخم على �شعر الفائدة احلقيقي)وهو عبارة عن �شعر الفائدة الإ�شمي بعد تنقيته 

من الت�شخم )، وذلك على النحو الت�يل:
أ -   اإذا كان �شعر الفائدة احلقيقي  اأكرب من الت�شخم  فاإنه �شيكون ذو قيمة موجبة مما يحفز 
معدلت  وزيادة  ثم حتفيز  ومن  لالإقرا�ص،  املتاحة  النقدية  الأر�شدة  من  وُيزيد  الإدخار 

الإ�شتثمار وماله من اأثر اإيجابي على النمو القت�شادي.
ب-  اأما اإذا كان �شعر الفائدة احلقيقي اأقل من الت�شخم فاإنه �شيكون ذو قيم �شالبة، مما يكون 

له اآثار �شلبية على النمو القت�شادي من خالل مايلي(22):

)21) ملزيد من التف��شيل اأنظر:
Robert A . Mundell ,”Growth stability and inflationary finance ”,April 1965, https://www.jstor.org/
stable/1829526?seq=1#page_scan_tab_contents.
Jose De Gregorio ,” Inflation ,growth and central banks: Theory and evidence”, February 1996, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/191111468765871182/pdf/multi0page.pdf.
 Stanley Fishcher,”The role of macroeconomic factors in economic growth”, December 1993, https://
www.nber.org/papers/w4565.pdf .
Miguel Sidrauski ,” Rational choice and patterns of growth in a monetary economy”,Mat 
1967,pp.534-544, https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/user-docs/Makrooekonomie/SS2013/MA_
MakroII/Sidrauski_1967_-_Rational_Choice_and_Patterns_of_Growth_in_a_Monetary_Economy.pdf 
)22)  حمرم احلداد،«نظم الإنذار املبكر وال�شتعداد والوقاية ملواجهة بع�ص الأزمات القت�شادية والجتماعية املختلفة«،�ص123.
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هروب روؤو�ص الأموال اإلى اخلارج)اأوانت�شار الدولرة(.  .i
اختالل العالقة الن�شبية بني راأ�ض امل�ل والعمل.  .ii

الإ�شتثمار  كفة  وترجيح  امل�شروعات  العديد من  املال يف  راأ�ص  اإلى  القرو�ص  ن�شبة  iii.  اختالل 
امل�يل.

حجب الإئتمان عن امل�شروعات الإ�شتثمارية ال�شغرية وزيادة تكلفة راأ�ص املال.  .iv
اأما الدرا�شات التطبيقية املُن�شبة على اأثر الت�شخم على النمو القت�شادي فلقد كانت نتائجها 
خمتلفة ح�شب كل دولة و�شي��ش�ته� النقدية وامل�لية(23)، اإ�شافة اإلى مرحلة النمو التي متر بها، مما 

ي�شيف جدًل اآخر حول الت�شخم وتاأثرية على كل دولة.
النمو القت�ش�دي  العالقة بني  �شكل  بتوقع  الدرا�شة اجل�رية  تقوم  لن  �شبق  وت�أ�شي�ًش� على م� 
والت�شخم ، والتي هي ب�لأ�ش��ض خمتلفة من اقت�ش�د لآخر ومن فرتة زمنية لأخرى لنف�ض الدولة ، 
اإ�شافة اإلى ارتباط الت�شخم الوثيق بالعديد من املتغريات الكلية والذي قد ينتج عن ت�شابكها نتائج 

خمتلفة ل ميكن تعميمه�، وهو م� قد يجعله موؤ�شًرا معرًبا عن الإ�شتقرار القت�ش�دي الداخلي.

�سعر ال�سرف:  (2
ُيعترب �صعر ال�صرف للعملة املحلية موؤ�شًرا قد ُيعربعلى مدى الإ�شتقرار القت�شادي اخلارجي 
للدولة مما يوؤثر على م�شرية النمو خا�شًة يف حالة تعومية وخو�ص مرحلة التحرير النقدي والتي 
ب�شكل مدار  ال�شرف  �شعر  والذي مت فيه حترير  امل�شري،  بالن�شبة لالقت�شاد  العهد  ُتعد حديثة 
يف 2003، كما مت حتريره يف عام 2016 (24)ب�شكل كامل، وهما فرتتني خمتلفتني من حيث نظام 

احلكم وال�شيا�شات القت�شادية املتبعة.
ولقد نتج عن هذا التعومي ارتف�ع �شعر ال�شرف وانخف��ض قيمة اجلنيه امل�شري والذي يتوقع 

اأن  يكون تاأثريه علي اأهم املتغريات الكلية كما يلي:
أ-  يوؤثر ارتفاع �شعر ال�شرف �شلبًيا على املتغريات الداخلية مثل الإدخار والإ�شتثمار، والذي 
يرجع لنخفا�ص قيمة اجلنيه نتيجة للتعومي، مما يقل�ص القيمة احلقيقية للرثوة ومن َثم 

الإدخ�ر وكذلك الإ�شتثم�ر.

(23(   Foluso Akinsola &Nickolas,”Inflation and Economic Growth: a Review of The International 
Literature”,January2017,https://www.researchgate.net/publication/319935091_Inflation_and_
Economic_Growth_a_Review_of_The_International_Literature. 

)24)  مت حترير �شعر �شرف اجلنيه امل�شري اعتباًرا من يناير 2003:البنك املركزي امل�شري،»التقرير ال�شنوي 2003/2002«، 
ال�شنوي  »التقرير  2016:البنك املركزي امل�شري،  �ض8، كما مت حترير �شعر �شرف اجلنيه امل�شري اعتباًرا من نوفمرب 

2016/2015«، �ض4.
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ب-  يوؤثر ارتفاع �شعر ال�شرف على ارتفاع الأ�شعار الداخلية والذي قد يرجع اإلى ارتفاع اأ�شعار 
تكلفة  من  يرفع  مما  الإنتاج،  يف  امل�شتخدمة  والو�شيطة  الراأ�شمالية  ال�شلع  من  الواردات 

ال�شلع ومن ثم ارتفاع اأ�شعارها.
ب�شكل  النمو  ثم  ومن  اخلارجي  القت�شادي  الإ�شتقرار  على  ال�شرف   �شعر  ارتفاع  ت-  يوؤثر 
تفوق  نتيجة  هيكلًيا  خلاًل  ُيحدث  ، مما  الورادات  مرونة  اإلى عدم  يرجع  والذي   ، �شلبي 
يعد  والذي  امل�شري  التج�ري  امليزان  ال�ش�درات حمققه عجز مزمن يف  الورادات على 

عبًئا ثقياًل على م�شرية النمو القت�شادي.
ث-  قد يوؤثر ارتفاع �شعر ال�شرف  ب�شكل اإيجابي على النمو يف حالة مرونة ال�شادرات حال 
وجود اإنت�ج ق�بل للت�شدير، حيث اأن اإنخف��ض قيمة العملة املحلية يرفع من �شعر املنتج�ت 
مم�  الدويل(25)،  لالإجت�ر  الق�بلة  غري  املنتج�ت  ل�شعر  ب�لن�شبة  الدويل  لالإجت�ر  الق�بلة 
القطاعات  ا�شتثمارات  من  ويثبط  الدولية  التجارة  قطاعات  يف  الإ�شتثمار  على  ي�شجع 

املحلية غري الق�بلة للتج�رة الدولية.
وتاأ�شي�ًشا على ما �شبق يتم ا�شتخدام متغري �شعر ال�شرف كمحدد ُيعربعن التحرير النقدي 
عك�شية  اأو  طردية  بعالقة  يرتبط  اأن  ُيفرت�ص  والذي  اخلارجي،  القت�شادي  الإ�شتقرار  وكذلك 
مع النمو القت�ش�دي والتي تتوقف على عوامل عديدة قد يكون اأهمه� مرونة ال�ش�درات ومرونة 

الواردات.

�سافي الميزان الخارجي لل�سلع والخدمات:    (3
والذي ي�ش�وي ال�ش�درات من ال�شلع واخلدم�ت خم�شوًم� منه� الواردات من ال�شلع واخلدم�ت، 
وتدل  اإ�ش�رته على مدى العجز اأو الف�ئ�ض ، فاحلجم املوجب ميثل اإ�شافة للنمو وذلك باعتباره 
مُيثل حقًنا يف دورة الن�شاط القت�شادي، بينما احلجم ال�شالب ذو اأثر �شلبي على النمو باعتباره 
ت�شرًبا من دورة الن�شاط القت�شادي، كما اأن حت�شن الإنخفا�ص يف العجز ُيعد اأثًرا اإيجابًيا على 

النمو والعك�ض.
هذا ومن اجلدير بالذكر ويف اإطار ما ي�شهده العامل من العوملة والتي هي بالأ�شا�ص انفتاح على 
الع�مل اخل�رجي والتي ميكن اأن ت�شتفيد منه� دول دون اأخرى، وذلك ح�شب مقدرة تلك الدول على 
الإ�شتفادة من الإنفتاح على العامل اخلارجي وجتنب الآثار ال�شلبية لهذا الإنفتاح، مما يجعل �شايف 

)25)   املعهد العربي للتخطيط بالكويت،«اقت�شاديات الإ�شتثمار:النظريات واملحددات«،)نوفمرب/ ت�شرين ثاين 2007)،�ض 13   
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/50/50_develop_bridge67.pdf
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امليزان اخل�رجي لل�شلع واخلدم�ت موؤ�شًرا معرًبا عن مدى تلك الإ�شتف�دة من عدمه� كم� يدل على 
وجود اأو عدم وجود البعد الع�ملي للتنمية امل�شتدامة للدولة.

القت�ش�دي  النمو  بني  عك�شية  عالقة  وجود  اجل�رية  الدرا�شة  تفرت�ض  ذلك  على  وت�أ�شي�ًش� 
والعجز يف امليزان اخل�رجي لل�شلع واخلدم�ت.

الحوكمة الر�سيدة:   (4
ال�شي��شي، حيث  الإ�شتقرار  على مدى  ب�لأ�ش��ض   ،  (WGI)(26)العاملية م�ؤ�صر احل�كمة  يعرب 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شلطة  ممار�شة  باأنه:   (Governance( احلوكمة  اأو  احلكم  ُيعرف 

والإدارية يف ت�شريف �شوؤون الدولة على جميع امل�شتوي�ت.
اأم� احل�كمة الر�صيدة)Good Governance)(27)فتعرف ب�أنه�: تن�ول توزيع املوارد واإدارته� 
اأبعاد  ل�شتة  كلية  موؤ�شرات  املوؤ�شرعلى  وُيوؤَ�ش�ص هذا   ، للم�شكالت اجلماعية  الإ�شتجابة  زاوية  من 
�شيادة  ال�شيا�شي-  الإ�شتقرار   - احلكومة  فعالية   - الف�شاد  على  ال�شيطرة  وهم:  للحكم  عري�شة 

القانون - جودة الت�شريعات - امل�شاركة وامل�شاءلة.
وت�شتند املوؤ�شرات ال�شتة الإجمالية على اأكرث من 30 م�شدر للبيانات الأ�شا�شية، والتي ُتعرب عن 

ت�شورات حوكمة عدد كبري من امل�شاركني يف امل�شح وتقييمات اخلرباء يف جميع اأنحاء العامل(28).
ويتم عر�ص موؤ�شر احلوكمة الر�شيدة على موقعه الإلكرتوين(29)بطريقتني:

الطريقة االأولى: ترتاوح قيمة موؤ�شر احلوكمة الر�شيدة بني )-2،5 لالأداء ال�شعيف، +2،5 
لالأداء الأقوى).

 ،www.govindicators.org املوقع  على  الأ�ش��شية  امل�شدر  وبي�ن�ت  الإجم�لية  املوؤ�شرات  اإلى  الك�مل  الو�شول  )26)  يتوفر 
اإ�شدار  فاإن  وبالتايل   ، ال�شابقة  لل�شنوات  للبيانات  ومراجعات  العاملية«،  احلوكمة  »موؤ�شرات  حتديث  فيه  يالحظ  والذي 

البي�ن�ت امل�شتخدمة يف الدرا�شة اجل�رية وامل�شتمدة من هذا امل�شدر حتل حمل البي�ن�ت من جميع الإ�شدارات ال�ش�بقة.
)27)   يعرب احلكم الر�شيد عن جمموعة بيانات بحثية ُتلخ�ص وجهات النظر حول جودة احلوكمة املقدمة من قبل عدد كبري من 
امل�شاركني يف ا�شتبيان املوؤ�ش�شات واملواطنني واخلرباء يف البلدان ال�شناعية والنامية، ويتم جمع هذه البيانات من عدد من 
معاهد امل�شح واملوؤ�ش�شات البحثية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية و�شركات القطاع اخلا�ص:UNDP)برن�مج 
الأمم املتحدة الإمنائي(،»اإدارة احلكم خلدمة التنمية الب�شرية امل�شتدامة«، وثيقة لل�شيا�شات العامة لربنامج الأمم املتحدة 

الإمن�ئي،ين�ير/ ك�نون الث�ين 1997.  
www.  ،2017-The Worldwide Governance Indicators،2018 Update، Aggregate Governance1996 ،
 .govindicators.org

)28) ملزيد من الإطالع علي تف��شيل م�ش�در البي�ن�ت الأ�ش��شية وطريقة جتميع وتف�شري موؤ�شرات  الـ )WGI) اأنظر:
 Daniel Kaufmann، Aart Kraay and Massimo Mastruzzi،«The Worldwide Governance Indicators: A
.Summary of Methodology، Data and Analytical Issues«، 2010
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
(29( www.govindicators.org
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وهو  بني)�شفر   (RANK( ُرتب  هيئة  يف  الر�شيد  احلكم  قيمة  ترتاوح  الثانية:  الطريقة 
اأدنى مرتبة :100 اأعلى مرتبة( وهو ترتيب الدولة بني جميع دول العامل مئوًيا ) اأو ترتيب للُرتبة 
كن�شبة مئوية بني جميع الدول( وهي الطريقة امل�شتخدمة يف الدرا�شة اجلارية، والذي مت اختيارها 

ل�شهولتها وو�شوحها عند ا�شتخدامها يف �شكل �شل�شلة زمنية مقارنة بالطريقة الأولى.
ومن اجلدير بالذكر اأن هذا املوؤ�شر قد اأثار جدًل ب�شاأن كونه ل يراعي الإختالفات ال�شيا�شية 
والقت�شادية بني الدول مما يوؤثر على دقته، وهو ما تناولته الأمم املتحدة يف اأحد تقاريرها منتهيه 
اإلى اأنه ل يوجد دولة بالعامل تطبق احلوكمة الر�شيدة ب�شكل مثايل مو�شحة اأن املبادئ املعتمدة 
لكل  والقت�ش�دية  وال�شي��شية  الأيدولوجية  والإختالف�ت  املرونة  تراعي  الر�شيدة  للحوكمة  دولًي� 

دولة(30).
وعليه فاإن احلوكمة الر�شيدة هي: عمليه تفاعلية بني الدولة مبوؤ�ش�شاتها والأفراد متمثلني يف 
املجتمع املدين وموؤ�ش�شاته والقطاع اخلا�ص يف اإدارة املوارد الكلية للدولة وفًقا لأ�ش�ص ُمتفق عليها 
بني  والقت�ش�دية  وال�شي��شية  الأيدولوجية  الإختالف�ت  ن�شبًي�  يراعي  املرونة  من  اإط�ر  يف  ع�ملًي� 

الدول.
احلوكمة  موؤ�شر  بني  طردية  عالقة  وجود  اجلارية  الدرا�شة  تفرت�ص  �شبق  ما  على  وتاأ�شي�ًشا 

الر�شيدة والنمو القت�ش�دي.

الإنفاق على التعليم:  (5
اتفق القت�ش�ديون على اأهمية التعليم واعتب�ره عن�شر من عن��شر راأ�ض امل�ل وداعم له بداية 
من �شميث يف نهاية القرن الثامن ع�شر وكذلك كل من مالتو�ص وكارل مارك�ص ومار�شال وغريهم 
بعد  ك�نت  التعليم  اقت�ش�دي�ت  بداية  اأن  اإل  والنمو،  التعليم  بني  عالقة  وجود  على  اأكدوا  ممن 
والتي اأخذت فيه� اقت�ش�دي�ت  احلرب العاملية الثانية على يد روبرت �شولو 1957 و�شولتز 1960 
التعليم َمنحى البحوث التطبيقية، والذي ا�شتنتج منها �شولو اأن هناك عامل ي�شمى بـ باقي  �شولو

نتج عنه  Residual factor  والذي يمَدعم عن�شري العمل وراأ�ض امل�ل يف العملية الإنت�جية مم� يمَ
تزايد يف الناجت، اأما �شولتز فلقد اعتقد باأهمية الإبتكار والتعليم ُموؤكًدا اأن الإ�شتثمار يف راأ�ص املال 

على  معتمدا  ال�شعودية«،�شيف-خريف2014،،�ض180،  العربية  حالة  الر�شيدة:درا�شة  الب�شام،»احلوكمة  اهلل  عبد  )30)  ب�شام 
امل�ش�در الت�لية:

Ali Farazmand , (Sound Governance: Policy and Administrative Innovation),2004, Eva Poluha and 
Mona Rosendahl ,”Contesting Good Governance: Crosscultural Perspectives on Representation, 
Accountability and public space”,2002.
UNESCAP ,“What is Governance?”,2009, http://www.unescap.org/pdd/prs/projectactivities/ongoing/
gg/governance.pdf.
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الب�شري هو م�شدر متجدد بخالف راأ�ص املال الطبيعي(31)، كم� ج�ء بيكر ب�أهمية التدريب كنوع 
من اأنواع الإ�شتثمار يف راأ�ص املال الب�شري(32).

ويف بداية ت�شعينات القرن الع�شرين َخُل�ص »دركر بيرت« ب�أن انت�جية املعرفة �شتكون  هي املحدد 
الرئي�شي للتن�ف�شية على امل�شتوى املوؤ�ش�شي والدويل م�شتقبال(33).

كم� قام يل وبارو بدرا�شة حمددات النمو القت�ش�دي للعديد من دول الع�مل للفرتة من 1969 
والنمو  التعليم  م�شتوى  ح�شب  ال�شك�ن  خ�ش�ئ�ض  بني  قوية  عالقة  بوجود  منتهني   1995 وحتى 
هو  الب�شري  املال  راأ�ص  اأن  املعا�شرة  الدرا�شات  من  العديد  اأعتربت  فقد  وعليه  القت�ش�دي(34). 

اأ�شل غري ملمو�ض لكنه يدعم الإنت�جية(35).
اأم� االإنفاق على التعليم فلقد ن�دي به وليم بيتي نظًرا لع�ئده القت�ش�دي ، كم� ج�ء كوزنتي�ض 
ال�شناعية يف اخلم�شينات  الدول  التي حدثت يف  النمو القت�شادي  الأكرب يف  الن�شبة  اأن  معتقًدا 
كانت نتيجة لالإ�شتثمار يف راأ�ص املال الب�شري(36)،علًما باأن اأول من ا�شتخدم م�شطلح راأ�ص املال 

الب�شري هو مين�شر(37).
الإن�شان مبا  الإنفاق على تطوير قدرات ومهارات  باأنه  الب�شري:  الإ�شتثمار  وعليه يتم تعريف 
مُيكنه من زيادة الإنتاجية(38)، وهو م� يتوافق مع مالحظة اأن متغري »الإنف�ق على التعليم كن�شبة 
من الدخل املحلي الإجمايل« يدخل يف ح�شاب العديد من املوؤ�شرات املركبة لراأ�ص املال الب�شري 
ومنها تقرير التناف�شية العربية، والذي يرجع بالأ�شا�ص اإلى اأن املورد الب�شري ُيعد م�شدر لالإبتكار، 

وهو اأ�ش��ض من اأ�ش�ض التن�ف�شية.

(31(  Antthony Philip Thirlwall,”Growth and development:with special reference to developing 
economies”,pp,115-118.

(32(  Gray .S.Becker,”Human capital:A Theoretical and Empirical analysis with special reference to 
education”,1994, https://www.nber.org/chapters/c11226.pdf 

(33(  Drucker Peter, (Poste- Capitalist Society1993,), http://vedpuriswar.org/Book_Review/General/
Post%20Capitalist%20Society.pdf 

(34(  Robert .J.Barro &Jong-Wha lee,”International Data on Educational Attainment:Update and 
Implications”,April 2000. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8194&
rep=rep1&type=pdf 

(35(  Black,S.E&Lynch,L.M,”Human capital investment and productivity”,1996,,pp 263-267, https://
www.jstor.org/stable/2118134?seq=1#page_scan_tab_contents 

)36) ملزيد من التف��شيل اأنظر:
اأ�شرف العربي، »التنمية الب�شرية يف م�شر«، الو�شع احلايل.اأ�شبابه وانعكا�شاته واإمكانية تطويره،1997، اأ�شرف العربي،»راأ�ض 
املال الب�شري يف م�شر: املفهوم – القي��ض –الو�شع الن�شبي«، �شيف 2007، علي عبد الق�در علي،»اأ�ش�ض العالقة بني التعليم 

و�شوق العمل وقيا�ص عوائد ال�شتثمار الب�شري«، اأكتوبر 2001.
(37)  Jacob Mincer,”Investment in Human capital and the personal Income Distribution”,Aug.1958, 

https://karollgomez.files.wordpress.com/2014/10/mincer1958.pdf 
)38) �شالح الدين الكبي�شي،»ادارة املعرفة«، 2005.



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

142

وت�أ�شي�ًش� على م� �شبق تقرتح الدرا�شة اجل�رية وجود عالقة طردية بني الإنف�ق على التعليم 
والنمو القت�ش�دي  كمحدد يعك�ص تراكم راأ�ص املال الب�شري(39). 

القت�سادي النمو  دالة  نموذج   3-3
عند  تتميز  التي   ،»Cobb-Douglas« لدالة  العام  ال�شكل  على  الإعتماد  خالل  ومن  وعليه 
تربيعية،  اأو  خطية  اإلى  حتويلها  ميكن  لوغاريتمية،  دالة  باأنها  الأخرى،  الإنتاج  بدوال  مقارنتها 
اإ�شافة اإلى قدرتها على ا�شتيعاب العديد من العوامل املحددة لدالة الإنتاج، الأمر الذي مُيكن من 

تو�شيع نطاق الدالة(40).
يتفق مع طبيعة  لـ»Cobb-Douglas« مب�  الن�جت  تو�شع يف حمددات دالة  ب�قرتاح  ويتم ذلك 
الدالة وما ميكن اأن ت�شمله من متغريات قادرة على تف�شري التغري يف الناجت املحلي، على اأن يتم 
اختب�ر وقي��ض اأهم حمددات دالة الن�جت املحلي الإجم�يل ، وحتديد الأهمية الن�شبية لكل حمدد ، 

ومدى كونه موؤثر  وذو عالقة �شببية  بحجم النمو يف الناجت املحلي الإجمايل.
وبتعديل املع�دلة )1) من �شكلها الأ�شي اإلى ال�شكل اللوغاريتمي كما يف املعادلة )2):
Ln Y = a + b LnX1+ c Ln X2 + d Ln X3 + €……………(2

ُتراعي  الزمنية الطويلة حتتاج لأ�شاليب حتليل  الفرتات  الزمنية ذو  ال�شال�شل  اأن  اإلى  ونظًرا 
الزمنية  لل�شل�شة  الديناميكي  الأثر  ب�شبب  وذلك  م�شتوياتها  يف  �شاكنة  غري  املتغريات  معظم  اأن 
مم� يجعل من�ذج الإنحدار املتعددة التقليدية والتي تفرت�ض اأن املتغريات �ش�كنة اأو م�شتقرة غري 
اأ�شاليب  اإ�شتخدام  الذي يتطلب  نتائج زائفة، وهو  منا�شبة وذلك لظهور انحدار زائف ينتج عنه 
قيا�شية متقدمة مثل اأ�شلوب التكامل امل�شرتك للفرتات طويلة الأجل، والذي �شيتم ا�شتخدامه يف 

الدرا�شة اجلارية من خالل اخلطوات التالية:
1 ت��صيف النم�ذج  -3  -  3

وت�أ�شي�ًش� على م��شبق من ت�أ�شيل نظري لدالة Cobb-Douglas والتي مت اختيارها كاأ�شا�ص 
للنموذج املقرتح يف الدرا�شة اجلارية، فاإنه �شيتم اقرتاح اإدراج العديد من املحددات ذات التاأثري 
اأ�ش��شه� النظري يف اجلزء  املب��شر وغري املب��شر على حجم الن�جت يف م�شر والتي �شبق عر�ض 

)39)  مع العلم اأن ال�شحة وموؤ�شرات اأخرى عديدة تعك�ص الإ�شتثمار يف راأ�ص املال الب�شري اإل اأنه لن يتم ا�شتخدامها يف الدرا�شة 
اجل�رية كمحدد حمفز للنمو، نظًرا ل�شعف م�ش�همة ال�شحة يف منو الن�جت املحلي الإجم�يل امل�شري كم� تو�شلت له الدرا�شة 
على  ال�شحة  اآثار  باأن  معلله  اللالتينية  اأمريكا  عن  درا�شة  مع  يتفق  ما  وهو  اجلارية،  الدرا�شة  من  الأول  اجلزء  يف  اجلارية 
الإنتاجية ومنو الدخل �شعيفة اإ�شافة اإلى �شعوبة قيا�شها واآثارها ب�شكل دقيق،: نان�شي بريد�شال وخوان لوي�ص لوندونينو،ترجمة 

�شمري كرمي، عدم امل�شاواة وتراكم راأ�ص املال الب�شري يف امريكا الالتينية)مع بع�ص الدرو�ص امل�شتفادة مل�شر(،�ص 7.
)40) �ش�مل يون�ض النعيمي،»الت�شحر والأمن الغذائي العربي متغريان متن�ف�ش�ن«،)]د.ت[)، 

http://agriculture.uomosul.edu.iq/files/news_8035839.ppt
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ال�شابق من الدرا�شة اجلارية، والتي  قد تكون الأهم والأكرث تاأثرًيا وفًقا للفرتة الزمنية )1990- 
2018)، وعليه تكون دالة النمو كم� يلي)املع�دلة 3): 

:(3

Y = f(,x1,,x2,x3,x4,x5, c7, c8)........................................... (3)
حيث اأن:

Y    ن�شيب الفرد من اإجم�يل الن�جت املحلي الإجم�يل)ب�لأ�شع�ر الث�بتة للعملة املحلية)، والذي 
ُيعرب عن النموالقت�شادي يف الدرا�شة اجلارية. 

X1  راأ�ض امل�ل الث�بت )ب�لأ�شع�ر الث�بتة للعملة املحلية).

X2  الت�شخم، الأ�شع�ر التي يدفعه� امل�شتهلكون )% �شنوي�).

X3  �شعر �شرف اجلنيه امل�شري. 

X4  العم�لة.

X5  امليزان اخل�رجي على ال�شلع واخلدم�ت كن�شبة من اإجم�يل الن�جت املحلي.

C7  احلوكمة الر�شيدة.

C8  الإنف�ق على التعليم.

جدول)3(
 االإح�صاءات ال��صفية  ملتغريات النم�ذج

 LN_Y LN_X1 LN_X2 LN_X3 LN_X4 LN_X5 LN_C7 LN_C8
Mean 27.79 2.91 2.14 1.62 4.49 1.74 3.07 22.33
Median 27.76 2.90 2.31 1.71 4.49 1.75 3.30 22.19
Maximum 28.32 3.36 3.38 2.88 4.52 2.10 3.86 23.40
Minimum 27.21 2.61 0.82 0.44 4.46 1.13 1.89 20.94
.Std. Dev 0.36 0.16 0.66 0.51 0.02 0.24 0.67 0.78
Skewness -0.08 0.36 -0.42 0.58 -0.17 -0.81 -0.68 -0.11
Kurtosis 1.65 3.45 2.35 4.04 1.64 3.16 1.91 1.92
Jarque-Bera 2.22 0.86 1.34 2.93 2.37 3.24 3.65 1.47
Probability 0.33 0.65 0.51 0.23 0.31 0.20 0.16 0.48

- ملحق( امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

144

ي�شري اإختبار Jarque-Bera اأن جميع متغريات  النموذج والواردة ب�جلدول )3) ت�أخذ �شكل 
التوزيع الطبيعي حتت تباين ثابت وتغاير م�شاوي لل�شفر، كما ت�شري م�شفوفة الإرتباط )جدول 
4( اإلى وجود ارتباط بني املتغري التابع واملتغريات التف�شريية الواردة بالنموذج، حيث اأن Y )النمو 
القت�شادي( يرتبط بكل من:  X1  راأ�ض امل�ل ،X2 الت�شخم،X3  �شعر �شرف اجلنيه امل�شري، 
  C8 الر�شيدة،  C7احلوكمة  واخلدم�ت،  ال�شلع  على  اخل�رجي  امليزان  عجز    X5 العم�لة،   X4

الإنف�ق على التعليم.
جدول)4(

معامالت االإرتباط ملتغريات النموذج

Correlation  LN_Y  LN_X1  LN_X2  LN_X3  LN_X4  LN_X5  LN_C7  LN_C8

 LN_Y 1        

 LN_X1 -0.700589 1       

 LN_X2 0.212246 0.015886 1      

 LN_X3 0.871958 -0.73029 0.329357 1     

 LN_X4 -0.660926 0.74758 -0.37203 -0.70641 1    

 LN_X5 0.181252 0.043687 0.210825 0.086784 -0.11509 1   

 LN_C7 -0.826418 0.714574 -0.3972 -0.72279 0.815207 -0.26844 1  

 LN_C8 0.97695 -0.71815 0.12866 0.821808 -0.63109 0.302109 -0.8153 1

bservations 29 29 29 29 29 29 29 29

- ملحق(. امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 
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3- 3- 2 اختبار جذر الوحدة
يتم ا�شتخدام اختب�ر جذر الوحدة على طريقة  Dickey – Fuller (ADF) ، وذلك ملعرفة 
ا�شتقرار ال�شال�شل الزمنية  ملتغريات النموذج  (Unit Root Test) وحتديد امل�شتوى الذي يتحقق 
واللذان  �شكل )1)  و  تك�مله�، وذلك من خالل جدول )5)  رتبة  الإ�شتقرار، وكذلك معرفة  فيه 
يوؤكدان على عدم وجود ا�شتقرار ملعظم املتغريات عند امل�شتوى at Level )يف �شورتهم الأ�شلية)، 
وذلك عند م�شتوى معنوية 1 % ، 5 % ، بينم� يتحقق الإ�شتقرار بعد اإجراء الفرق الأول له� حتى 
م�شتوى معنوية 5 % ، وذلك فى ظل وجود ثابت الدالة وبالتالى تكون املتغريات تكاملها من الرتبة 

.Integrated of order (1(الأولى
وعليه ف�إن ال�صال�صل الزمنية للمتغريات الداخلة يف النم�ذج يكون تك�مله� من الرتبة الأولى فى ظل 
وجود ثابت الدالة ومع عدم وجود اإجت�ه ع�م (Trend) ، كم� ل توجد متغريات رتبة تك�مله� من الدرجة 
الث�نية اأو الأعلى – وت�أ�شي�ًش� على ذلك ووفقً� لهذه النت�ئج ميكن لالإ�شتمرار واإجراء اختب�رات التك�مل 

. JML (Johansen Maximum Likelelihood procedure).امل�شرتك من خالل حتليل

)Co-integration Tests( 3- 3- 3 اختبارات التكامل الم�سترك
منهجية التكامل امل�صرتك ملعرفة طبيعة العالقة التوازنيه بني املتغريات فى املدى  ت�شتخدم 
لكنها  الإختبار غري م�شتقرة مب�شتواها  لهذا  املتغريات اخلا�شعة  تكون  اأن  يتطلب  والذى  الطويل 
تتمتع بنف�ض درجة الإ�شتقرار، اأى اأنه� ت�شبح م�شتقره بعد اأخذ الفرق الأول اأو الث�نى ويتم ا�شتخدام 
طريقة الإمك�ن الأعظم Maximum Likelihood procedure اأو م� يعرف ب�ختب�ر جوه�ن�شن 
حيث ُي�شتدل على اأن ال�شال�شل الزمنية متحركة مًعا عرب الزمن واأن   (JML) للتكامل امل�شرتك 
هناك فرتة زمنية طويلة الأجل ُتعَرف باإنحدار التكامل امل�شرتك، واأن العالقة الديناميكة فى املدى 

الق�شري لتقل اأهمية عنها فى املدى الطويل.
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جدول )5( 
نتائج اختبار )Unit Root Test( ال�صتقرار متغريات االنم�ذج

Augmented Dickey-Fuller اختبار

املتغري عند الفرق االأول املتغري عند امل�صت�ى

م�صت�ى املعن�ية t-Statistic م�صت�ى املعن�ية t-Statistic املتغري

0.0074 -3.84249 0.6575 -1.20569 LN__Y

0.0044 -4.04792 0.0399 -3.07801 LN_X1

0 -6.02762 0.3607 -1.82625 LN_X2

0 -5.92643 0.8172 -0.75163 LN_X3

0.0005 -4.91795 0.5225 -1.49269 LN_X4

0.0001 -5.51656 0.1584 -2.3717 LN_X5

0.0006 -4.83763 0.854 -0.60564 LN_C7

0.0261 -3.27882 0.2599 -2.06366 LN_C8

امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 - ملحق(

وعليه مت الك�شف عن التك�مل امل�شرتك لتحديد اإذا م� ك�ن هناك عالقة طويلة الأجل بني 
متغريات النموذج اأم ل، وذلك ب��شتخدام حتليل جوه�ن�شون (JML) ، من خالل اختب�رين هم�:

(Max-Eigen Test) (Trace Test)   جدول)6)، حيث يتم اختب�ر فر�ض العدم بعدم وجود 
حد اأق�شى من عالقات التكامل امل�شرتك بني متغريات النموذج عددها )n) من عالق�ت التك�مل 
ت�ش�وي �شفر يف ح�لة عدم وجود عالقة تك�مل   (n( باأن النموذج، علًما  امل�شرتك بني متغريات 
 (K( حيث ،(K 1-( م�شرتك بني متغريات النموذج اأو ت�شاوي واحد، اثنني، ثالثة ،....،...اإلى

هي عدد متغريات النموذج. 
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�صكل رقم )1( 
)At Level(ال�صال�صل  الزمنية ملتغريات النم�ذج عند امل�صت�ى

امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 - ملحق(.    

جدول رقم )6(
)JML(اختبارين التكامل امل�صرتك جل�هان�ص�ن

عدد عالقات 
التكامل بني 

املتغريات

 

Trace test Max-Eigen test

Trace

Statistic

0.05

 Critical
Value

 

Prob**.

Max-Eigen

Statistic

0.05

 Critical
Value

 

Prob.**

None * 334.16 159.53 0.00 121.07 52.36 0.00
At most 1 * 213.10 125.62 0.00 64.10 46.23 0.00
At most 2 * 149.00 95.75 0.00 50.81 40.08 0.00
At most 3 * 98.19 69.82 0.00 39.93 33.88 0.01
At most 4 * 58.26 47.86 0.00 27.43 27.58 0.05

امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 - ملحق(
* اإ�صارة اإلى فر�ض العدم عند م�صت�ى معن�ية 0.05.      
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ومبالحظة جدول )6( يتم ا�صتنتاج النتائج التالية:
بني  التوزان  حتقق  عالقات  وجود  يعنى  وهذا  النموذج  متغريات  بني  م�شرتك  تكامل  وجود 
القيمة  اأكرب من   (Trace statistic( قيمة  اأن  الطويل حيث جند  الأجل  النموذج على  متغريات 
احلرجة (Critical value)، وهو ما يدل على وجود تكامل م�شرتك بني متغريات النموذج وذلك 
وفًقا لنتائج الإختبارين، مما يعني وجود عالقات حتقق التوازن يف الأجل الطويل واأي�شا ما يظهره 

القيمة الحتم�لية prob حيث ك�ن جميعه� اأقل من 0.05 وهى متثل م�شتوى املعنوية
وبهذا يتم رف�ص الفر�ص العدم بوجود عالقتني تكامل م�شرتك يف مواجهة الفر�ص البديل بوجود 
 ،0.05 م�شتوى معنوية  لالإختبارين عند  وفًقا  النموذج  تكامل م�شرتك بني متغريات  اأربع عالقات 
  ،( Max-Eigen test( ،(Trace test( وحتى  خم�ص عالقات  تكامل م�شرتك وفًقا لالإختبارين 

مما ي�شمح بقيا�ص عالقات التوازن بني متغريات النموذج يف الأجل الطويل.

3- 3- 4 تقدير العالقات بين متغيرات النموذج
حتليل  خالل  من  النموذج  متغريات  بني  امل�شرتك  التك�مل  خ��شية  وجود  من  الت�أكد  بعد 
من  الأجل  طويلة  العالق�ت  قي��ض  يتم  ف�إنه �شوف  ال�ش�بقة،  اخلطوة  جوه�ن�شون )JML) يف 

خالل اأ�شلوب )FMOLS( Fully modified Ordinary Least Squares  جدول)7):
جدول)7(

)FMOLS( تقديرات معلمات النم�ذج با�صتخدام ا�صل�ب 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob
LN_X1 0.41 0.08 5.12 0.00
LN_X2 0.01 0.01 0.59 0.56
LN_X3 0.12 0.02 4.69 0.00
LN_X4 -0.49 0.58 -0.85 0.41
LN_X5 -0.24 0.03 -8.97 0.00
LN_C7 -0.06 0.03 -2.13 0.05
LN_C8 0.43 0.02 21.60 0.00

C 19.60 2.41 8.13 0.00

R-squared 0.987622
Adjusted R-squared 0.983289
S.E. of regression  0.045661
Long-run variance  0.000747

امل�صدر:مت اإعدادة من ِقبل الباحثة باالإعتماد على بيانات اجلدول)1 - ملحق(
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وب��شتخدام نت�ئج  جدول )7) تكون دالة النمو املقدرة ك�لت�يل )مع�دلة 4):
LN_Y = 0.41*LN_X1 + 0.01*LN_X2 + 0.12*LN_X3 - 0.24*LN_
X5 - 0.06*LN_C7 + 0.43*LN_C8 + 19.59 …….(4).

وعليه ومن خالل جدول )7) واملع�دلة )4) يت�شح م� يلي:
i.  توجد عالقة بني النمو القت�ش�دي ) املتغري الت�بع) واملتغريات امل�شتقلة الواردة ب�جلدول 
وجود  على  يدل  م�  وهو   ،(R2=0.98( بـ  املتعدد  الإرتباط  معامل  ُقدر  حيث   ،)7( رقم 
ارتباط بني املتغري التابع واملتغريات امل�شتقلة الأمر الذي يدل على اأن تلك املتغريات امل�شتقلة 

ت�شرح وتف�شر 98 % من التغريات يف النمو القت�ش�دي.
ومن اجلدير ب�لذكر اأنه ل يوجد فرق بني مع�مل التحديد Adjusted R2 ،R2  ، الأمر الذي 

يدل على عدم وجود ارتباط خطي بني املتغريات امل�شتقلة وبع�شها.
الزمنية  لل�شال�شل  الزمن  عرب  تك�مل  وجود  اإلى   Long-run variance ي�شري  كما     .ii

للمتغريات الواردة ب�لنموذج وهي متغرية مًع� على مدى فرتتني من الزمن.
� اأهمية وم�صاهمة املتغريات التف�صريية املختلفة الواردة ب�لنموذج يف تف�شري  كم� يت�شح اأي�شً

التغري يف املتغري الت�بع كم� يلي على الرتتيب: 
  ( y( يوؤدي اإلى زي�دة النمو % ) اأ )  التغري يف الإنف�ق على التعليم  (C8)ب�لزي�دة مبقدار 100 
% يف ظل وجود املتغريات الأخرى امل�شتقلة )عالقة طردية)، كم� اأنه� ذات  مبقدار 43 
دللة اإح�شائية،  وهو ما يتفق مع املنطق القت�شادي، كما يوؤكد على اأهمية الإنفاق على 
التعليم والذي احتل املركز الأول بني املتغريات التف�شريية يف  التاأثريعلى النمو والذي هو 

.% تاأثري موجب بالأ�شا�ص، حيث ُي�شاهم  يف التغري يف النمو مبقدار 43 
% يوؤدي اإلى زي�دة النمو )y)  مبقدار  )ب)  التغري يف راأ�ض امل�ل  (X1)ب�لزي�دة مبقدار 100 
اأنه� ذات دللة  امل�شتقلة )عالقة طردية)، كم�  الأخرى  املتغريات  % يف ظل وجود   41
املال  راأ�ص  اأهمية دور  يوؤكد على  املنطق القت�شادي، كما  يتفق مع  اإح�شائية،  وهو ما 
والذي احتل املركز الثاين بني املتغريات التف�شريية يف  التاأثريعلى النمو والذي هو تاأثري 

.% موجب بالأ�شا�ص، حيث ُي�شاهم  يف التغري يف النمو مبقدار 41 
)جـ)  التغري يف �ش�يف امليزان اخل�رجي (X5) {والذي هو �ش�لب طوال فرتة الدرا�شة ويعرب عن 
% يوؤدي اإلى انخف��ض  عجز امليزان اخل�رجي) جدول)1- ملحق){  ب�لزي�دة مبقدار 100 
عك�شية)،  )عالقة  امل�شتقلة  الأخرى  املتغريات  وجود  ظل  يف   %  24 مبقدار    (y( النمو 
كما اأنها ذات دللة اإح�شائية،  وهو ما يتفق مع املنطق القت�شادي، كما يوؤكد على اأهمية 
املتغريات  بني  الث�لث  املركز  احتل  والذي  التج�ري  العجز  ملع�جلة  ب�ل�ش�درات  الإهتم�م 
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التف�شريية يف  التاأثريعلى النمو والذي هو تاأثري �شالب بالأ�شا�ص، حيث ُي�شاهم  يف التغري يف 
النمو مبقدار 24 %، والذي يدل على الأثر ال�شلبي  للعجز  املزمن للميزان اخلارجي لل�شلع 
واخلدم�ت على النمو والن�جم عن �شعف ال�ش�درات وزي�دة الواردات ، كم� يدل على عدم 
ا�شتفادة م�شر من انفتاحها على العامل اخلارجي من خالل ال�شراكات العاملية وغريها من 

و�شائل الإنفتاح مما ُي�شفر عن غياب البعد العاملي يف عملية التنمية امل�شتدامة (41).
)د)  التغري يف �شعر ال�شرف )X3) ب�لزي�دة مبقدار 100 % يوؤدي اإلى زي�دة النمو )y) مبقدار 
دللة  ذات  اأنه�  كم�  طردية)،  )عالقة  امل�شتقلة  الأخرى  املتغريات  وجود  ظل  يف   %  12
لل�شادرات، خا�شة  املنطق القت�شادي يف حالة وجود مرونة  يتفق مع  اإح�شائية، وهو ما 
واأن اإنخف��ض قيمة العملة املحلية قد يرفع قيمة ال�شلع املعدة  للت�شدير مق�رنة بقيمة ال�شلع 
املعدة لالإنت�ج املحلي)وذلك عند تقيمهم ب�لعملة املحلية) ، وعليه ف�إن متغري �شعر ال�شرف 
يحتل املرتبة الرابعة بني  املتغريات التف�شريية الواردة بالنموذج املقرتح  من حيث تاأثريه 

.% على النمو ، حيث ي�ش�هم متغري �شعر ال�شرف يف التغري يف النمو مبقدار 12 
انخف��ض  اإلى   يوؤدي   %  100 ب�لزي�دة مبقدار   (C7( الر�شيدة )هـ)  التغري يف موؤ�شر احلوكمة 
%  يف ظل وجود املتغريات الأخرى امل�شتقلة )عالقة عك�شية)، كم� اأنه  النمو )y)  مبقدار 6 
ذات دللة اإح�شائية. كما يحتل متغري احلوكمة  املرتبة اخلام�شة بني  املتغريات التف�شريية 
الواردة بالنموذج املقرتح  من حيث تاأثريه  ال�شلبي على النمو ، حيث ي�شاهم متغري احلوكمة 
حيث  القت�شادي،  املنطق  مع  يتفق  ل  ما  وهو   .%  6 مبقدار  النمو  يف  التغري  يف  الر�شيدة 
امل�شاريع  ترعي   - لالإ�شتثمارات  جاذبة  متكينية  بيئة  خلق  هو  الر�شيد  احلكم  �شمات  اأن 
ب��شتخدام القوانني وال�شي��ش�ت امل�لية والنقدية املالئمة والإ�شرتاتيجي�ت الإمن�ئية امل�شتقرة 
طويلة الأجل(42)، والتي يت�أ�ش�ض عليه� اأن يكون من املفرت�ض وجود عالقة طردية مبعنى اأن 
زيادة موؤ�شر احلوكمة يوؤثر على النمو ب�شكل طردي، اإل اأنه ونتيجة لظروف احلكم يف م�شر 
يف الفرتات ال�شابقة وما اعرتاها من ف�شاد وتخبط يف ال�شيا�شات وعدم ا�شتقرار اقت�شادي 
و�شيا�شي والذي اأودى مب�شر اإلى ثورة 25 ين�ير 2011 وم� بعده� من فرتات انتق�لية  جعل 
ج�ذب  من�خ  يكون  قد  والذي  امل�شري  لالقت�ش�د  متالزمة  ال�شي��شي  الإ�شتقرار  عدم  من 
لبع�ض الإ�شتثم�رات غري النظ�مية امل�شتفيدة من عدم الإ�شتقرار ال�شي��شي. وهو م� يتوافق 
مع تراجع موؤ�شر احلوكمة )جدول 1- ملحق(. والذي ي�شري اإلى اأن قيمة املوؤ�شر ترتاجع حتى 
اأنه� بلغت نحو44،1 ع�م 1998 اآخذه يف الرتاجع امل�شطرد حتى بلغت 19،4 ع�م 2010 ، 

)41) ملزيد من التف��شيل حول البعد الع�ملي للتنمية امل�شتدامة اأنظر:
-ابراهيم العي�شوي، ين�ير 2011،مرجع �شبق ذكره،�ض �ض 243-225.  

-اين��ض اجلعفراوي،2010،مرجع �شبق ذكره،�ض �ض35-25.  
)42) برن�مج الأمم املتحدة)UNDP)،ك�نون الث�ين/ين�ير1997،مرجع �شبق ذكره،�ض22.
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ثم اتخذت منحى �شديد الرتاجع بداية من عام 2011 وحتى 2018 حتى بلغت قيمة موؤ�شر 
يرجع  قد  والذي  الرتتيب،  على   2018  ،2011 للع�مني   8،8  ،  6،6 نحو  الر�شيدة  احلوكمة 
بالأ�شا�ص اإلى تداعيات ثورة 25 ين�ير2011 وم� بعده� من فرتات انتق�لية.    كم� يتوافق مع 
للتنمية امل�شتدامة يف  اإلى غي�ب البعد املوؤ�ش�شي وال�شي��شي  بع�ض الدرا�ش�ت والتي خل�شت 
م�شر مما ي�شتوجب �شرورة النهو�ص مبوؤ�شرات الف�شاد واحلوكمة من اأجل النمو امل�شتدام 
اإلى العديد من املظ�هر القت�ش�دية  والتى منه� على  اأ�شندت �شعف تلك املوؤ�شرات  ، كم� 
�شبيل املثال: التحيز نحو ال�شركات اخلا�شة واملح�شوبية وممارا�شات الف�شاد العديدة والتي 
ي�شتفيد منها طبقة رجال الأعمال نتيجة لنفوذهم يف احلياة ال�شيا�شية(43)، والتي و�شفته� 
اإحدى الدرا�شات الهامة »بالف�شاد املعمم« التي رعاها النظام ال�شابق على ثورة يناير2011، 
والذي َعرفه بالف�شاد الذي قد ي�شتفيد منه اجلميع بطريقة حلظية ـ والذي يجب ا�شتبدالة 
بنظام جديد قائم على التوزيع املن�شف للدخول والرثوات بني كافة الأفراد واجلماعات(44). 
وعليه فاإن التاأثري ال�شلبي  لتح�شن موؤ�شر احلوكمة على النمو القت�شادي وفًقا للدرا�شة 
اجلارية - هو تاأثري  موؤقت  على النمو القت�شادي بينما من املفرت�ص اأن يكون له تاأثري 

موجب على ا�شتدامة هذا النمو يف ح�لة حت�شنه.
  (y( ب�لزي�دة مبقدار 100 % يوؤدي اإلى انخف��ض النمو(X2)  و)  التغري يف معدل الت�شخم(
مبقدار1 % يف ظل وجود املتغريات الأخرى امل�شتقلة )عالقة طردية)، كم� اأنه� ذات دللة 
اإح�شائية وهو ما قد يتفق مع بع�ص الدرا�شات التطبيقية يف هذا ال�شاأن والتي تو�شلت اإلى 
عدم وجود اأثر �شلبي للت�شخم خا�شة يف حالة عدم تخطيه عتبة الت�شخم كما �شبق تو�شيحة 
متغري  ف�إن  وعليه  اجل�رية،  الدرا�شة  يف  امل�شتخدمة  املتغريات  بت�أ�شيل  اخل��ض  اجلزء  يف 
املقرتح  من  ب�لنموذج  الواردة  التف�شريية  املتغريات  الأخرية بني   املرتبة  يحتل  الت�شخم  
%، وهي  حيث تاأثريه على النمو، حيث ي�شاهم متغري الت�شخم يف التغري يف النمو مبقدار 1 

ن�شبة قد تو�شف بال�شعيفة والأقل تاأثري.
)ز)  اأم� متغري العم�لة)X4( فلقد ثبت اأن تاأثريه غري معنوي، اإ�شافة اإلى تاأثريه العك�شي على 
النمو  يف ظل وجود املتغريات الأخرى ، وهو ما ل يتفق مع املنطق القت�شادي، مما يدل 
على اأن عن�شر العمل امل�شارك يف العملية الإنتاجية قد يكون غري مهياأ للتاأثري على النمو 
القت�ش�دي ب�لإيج�ب لأ�شب�ب قد تتعلق ب�شعف امله�رات الالزمة لالإنت�ج اأو زي�دة حجم 

العمل عما هو مطلوب مما ميثل عبًئا على م�شرية النمو. 

)43) ملزيد من التف��شيل اأنظر:
           - ابراهيم العي�شوي،«، ، ين�ير 2011، مرجع �شبق ذكره ،�ض �ض 243-225.

           - اين��ض اجلعفراوي،«،2010، مرجع �شبق ذكره،�ض �ض55-49.
)44) حممد عبد ال�شفيع عي�شى،«نظرة اإلى القيم الإجتماعية يف م�شر يف �شوء نقد مفهوم »التحديث«، يونيو2013،�ض 10.
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اأنه�  الواحد ال�شحيح )E>1 )مم� يعني  اأكرب من   )ح)  جمموع مرون�ت املتغريات امل�شتقلة 

دالة ذات غلة حجم متزايدة)زيادة العائد على النطاق).

عالقات ال�سببية بن معدل النمو ومحدداته تقدير   5-3-3
بعد حتديد فرتتني ابطاء لكل متغري ، مت اختبار عالقات ال�شببية بني معدل النمو القت�شادي 

وحمدداته بطريقة Granger Causality Tests  جدول )8)، الذي يت�شح منه م� يلي:
اإلى راأ�ض امل�ل، وهو م� يتوافق  اأح�دية تتجه من النمو القت�ش�دي  ) اأ )  توجد عالقة �شببية 
مع نظرية املعجل والذي ين�ص على اأن الإ�شتثمار ل يتاأثر مب�شتوى الدخل بقدر ما يتاأثر 
مبعدل التغري يف الدخل، مما ُيوجد عالقة طردية بني معدل منو الناجت والإ�شتثمار(45) 
،وهو ما يتوافق مع وجهة نظر اإحدى املوؤ�ش�شات الدولية والتي ُتوؤكد على اأنه كلما ينخف�ص 
الناجت املحلي الإجمايل كلما ترتاجع الإ�شتثمارات ب�شكل عام وخا�شة تراجع الإ�شتثمارات 
للنمو  امل�شتقبلية  والتوقعات  النمو  على  بال�شلب  يوؤثر  مما  الت�شنيع  عملية  نحو  املوجهة 
ا اإلى عالقة طردية �شببية من النمو القت�شادي اإلى الإ�شتثمار((46). )وهو ما ي�شري اأي�شً

جدول)8( 
 Granger Causality Tests عالقات ال�صببية بني معدل النم� وحمدداته بطريقة

العالقة ال�صببية عند F-Statistic.Probo.o5فر�ض العدمF-Statistic.Probفر�ض العدم

Y→X16.294840.0069Y←X10.485220.622عالقة اأحادية
Y→X1)النم�←راأ�ض املال(

Y→X21.768370.194Y←X20.1940.4789ال ت�جد عالقة �صببية

Y→X31.333930.2839Y←X33.422780.0508عالقة اأحادية
Y←X3)�صعر ال�صرف←النم�(

Y→X45.167920.0145Y←X40.546840.5864عالقة اأحادية
Y→X4)النم�←العمالة(

Y→X52.471440.1076Y←X52.646680.09330.1 ت�جد عالقة اأحادية �صببية عند 
Y←X5)عجز امليزان اخلارجي←النم�(

Y→C74.830420.0182Y←C70.137870.872عالقة اأحادية
Y→C7)النم�←احل�كمة(

Y→C83.477630.0487Y←C80.415390.6652عالقة اأحادية
Y→C8)النم�←االنفاق على التعليم(

امل�صدر:مت القيام به من قبل الباحثة باالإعتماد على جدول)1 - ملحق(.

)45) اأ�شامة بن حممد باخ�شيل،)مقدمة يف القت�شاد الكلي(،�ص 107.
)46) منظمة الأمم املتحدة للتنمية )UNIDO(،»دور التكنولوجيا والإبتكار يف التنمية ال�شناعية ال�شاملة وامل�شتدامة«،�ص 6، 
www.unido.org
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اأم� عدم وج�د عالقة �صببية من راأ�ض املال اإلى النم� االقت�صادي ف�إنه قد يرجع اإلى وجود 
فجوة متويلية ناجتة عن نق�ص معدل الإدخار املحلي عن معدل الإ�شتثمار املحلي اإ�شافة اإلى عدم 
بلوغ كل منهم ملا هو ماأمول لتحقيق منو اقت�شادي م�شتدام اأ�شوة بالدول التي حققت منو م�شتدام، 
الدرا�شة  من  الأول  اجلزء  يف  تو�شيحه  مت  كما  طويلة)  لفرتة  منهم   كل  ا�شتقرار  لعدم  اإ�شافة 
اجلارية( ، وهو ما قد ُيف�شر عدم وجود عالقة �شببية من راأ�ص املال)الإ�شتثمار املحلي( اإلى النمو.

وهو م� يتوافق مع تراجع وت�أخر ترتيب موؤ�شر الفجوة الإئتم�نية(47) لتقرير التن�ف�شية الع�ملية 
2019 على الرتتيب،   ،2018  ،2017 124 لالأعوام   ،130  ،100 املراكز  والتي حققت فيه م�شر 
لتحقيق  الإجم�يل  املحلي  الإ�شتثم�ر  معدل  عن  املحلية  الإدخ�ر  معدلت  انخف��ض  عن  والن�جت 

التنمية القت�ش�دية. 
كم� ميكن اأن ترجع عدم وجود �شببية من راأ�ض امل�ل اإلى النمو اإلى م� اأ�ش�ر اإليه �شندوق النقد الدويل 

باأن زيادة الإنفاق الإ�شتثماري يختلف اأثره على زيادة الناجت من دولة لأخرى والذي يتوقف على:
i.  مدى الإ�شتقرار القت�ش�دي وال�شي��ش�ت النقدية.

ii. كف�ءة الإ�شتثم�ر الع�م.
اأنه  يف حال متويل الإ�شتثمار من الدين  قد توؤدي  اإلى و�شيلة متويل الإ�شتثمار)موؤكًدا  iii.  اإ�شافة 

اإلى زي�دة ن�شبة الدين اإلى الن�جت دون اأن تق�بله� زي�دة يف كمية اأو جودة الأ�شول الع�مة(48)).
يف  الت�شخم  موؤ�شر  ترتيب  تراجع  مع  يتفق  اأنه  جند  امل�شري  الواقع  مع  هذا  ومبطابقة 
موؤ�شر  احتل  كم�   ،2019 ع�م   136 الـ  الرتتيب  م�شر  فيه  احتلت  والذي  الع�ملية  التن�ف�شية  موؤ�شر 
الإ�شتقرارالقت�ش�د الكلي امل�شري يف موؤ�شر التن�ف�شية الع�ملية املراكز الـ 127، 135، 135 لل�شنوات 
2019 على الرتتيب وهو ما يدل على  تراجع الرتتيب عاملًيا مما يوؤثر على املوؤ�شر   ،2018  ،2017
العام للتناف�شية كما يوؤثر على معدلت النمو(49)، اأم� ن�شبة الدين من الن�جت املحلي الإجم�يل  فلقد 
%  لل�شنوات يونيو 2014، يونيو 2015، يونيو   83،3 ، %  91،1 ، %  96 ، %  86،6 ، % بلغت نحو90.9 
2016، يونيو 2017، يونيو 2018 على الرتتيب، مم� يدل على تف�قم الدين املحلي وهو م� قد يكون 

ع�ئًق� اأم�م ف�علية زي�دة الإنف�ق الإ�شتثم�ري كم� اأ�ش�ر �شندوق النقد الدويل.
)ب)  توجد عالقة �شببية اأح�دية تتجه من النمو القت�ش�دي اإلى العمل وهو م� قد يتوافق مع 
لرتف�ع  يرجع   %  1 بن�شبة  البطالة  معدل  انخفا�ص  اأن  على  اأوكن  قانون  عليه  ن�ص  ما 

)47) الفجوة الإئتم�نية = معدل الإدخ�ر املحلي الإجم�يل- معدل الإ�شتثم�ر املحلي الإجم�يل.
)48) اأمل زكري�،«كف�ءة الإ�شتثم�ر الع�م)املحددات والفر�ض واإمك�ني�ت التح�شني)«، �شبتمرب 2016،�ض10، م�أخوذ من :

Abdul Abiad Aseel Almansour,Davide Furceri ,Carlos Mulas Granados&Petia Topalova,”Is it time for 
infrastructure push? The macroeconomic effects of public investment”,October 2014,pp.78-86. 
(49( The global competitiveness report, World economic forum ,2019 report, http://www3.weforum.org/docs .  
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% والعك�ض(50)، اأم� عدم وجود عالقة �شببية  الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي مبعدل 3 
من  عن�شر العمل اإلى النمو فاإنه قد يعك�ص م�شكالت �شوق العمل املتمثلة يف زيادة عدد 
العاملني بالقطاع احلكومي وما يرتتب عليه من عبء اأجورهم على موازنة الدولة والتي 
 ،2015/2014 لالأعوام  امل�شروف�ت  جملة  من   %  23،4  ،%  26،1  ،% نحو27  تبلغ 
النمو  عملية  على  عبًئ�  ميثل  قد  مم�  الرتتيب(51)،  على   2017/2016  ،2016/2015
القت�شادي، هذا اإلى جانب هيكل �شوق العمل وما ي�شمله من عمالة القطاع غري الر�شمي 
والذي ت�شري العديد من الدرا�شات اإلى اأن معظم العمالة به تت�شم بانخفا�ص انتاجيتها 

وا�شفه اياها بـ»العمالة اله�شه«(52).
ومبالحظة موؤ�شر كف�ءة �شوق العمل امل�شري(53)يف موؤ�شر التن�ف�شية الع�ملية وجد اأنه  قد حقق 
 49،5  ،46،4  ،43،9 126 بدرج�ت   ،130  ،132 حت�شًن�  طفيًف� يف الرتتيب حيث حقق املركز الـ 
اأنه  اإل  الرتتيب  يعرب عن حت�شن يف  ك�ن  واإن  وهو  الرتتيب،  2019 على   ،2018  ،2017 لالأعوام 
موؤ�شر  والأجور يف  الإنت�جية  موؤ�شر  الع�مل، وذلك رغم حت�شن  دول  مت�أخًرا بني  الرتتيب  يزال  ل 
التن�ف�شية الع�ملية لنف�ض الأعوام والذي حققت فيه م�شر املراكز 101، 70، 58 على الرتتيب(54)، 
مما يوؤكد اأنه ل زال هناك العديد من مظاهر اخللل داخل �شوق العمل امل�شري ، وهو ما قد يف�شر 
م�نتج عن النموذج املقرتح من الدرا�شة اجل�رية بعدم معنوية متغري العمل رغم اأنه من املحددات 

الرئي�شة يف دالة الإنتاج والذي قد يرجع لعدم تاأثريعن�شر العمل على النمو.
)جـ)  ل يوجد خالف بني القت�ش�ديني ب�ختالف اأيدوجلي�تهم حول العالقة القوية الإيج�بية 
عالقة  تكون  اأن  املفرت�ض  من  ك�ن  والتي  التعليم  على  والإنف�ق  القت�ش�دي  النمو  بني 
اأحادية من  نتج عنه وجود عالقة  للدرا�شة اجلارية قد  النموذج املقرتح  اأن  اإل  ثنائية، 

النمو  القت�شادي اإلى الإنفاق على التعليم فقط.
وعليه فاإن وجود عالقة �شببية من النمو )والذي ميثله متو�شط ن�شيب الفرد من الناجت املحلي 

(50)  Arthur M. Okun  ,”Potential GNP: Its measurement and significance” ,1962,pp 1-7, https://
milescorak.files.wordpress.com/2016/01/okun-potential-gnp-its-measurement-and-
significance-p0190.pdf 

   .http//www.capmas.gov.eg،2018 51) اجله�ز املركزي للتعبئة الع�مة والح�ش�ء، م�شر يف اأرق�م 2018،م�ر�ض(
)52) ملزيد من التف��شيل اأنظر:

Somaya.Abdelmowla,”Vulnerable Employment in Egypt”,The Egyptian Center For Economi.
)53)  يعك�ص موؤ�شر كفاءة �شوق العمل: فاعلية القوة العاملة ومدى توفر املدراء ذوي اخلربة والكفاءة وُيقيم اأثر هجرة الكفاءات 
اإلى اخل�رج على اقت�ش�د الدولة املحلي، كم� اأن هذا املوؤ�شر يقي�ض مرونة �شوق العمل يف توجيه وتوزيع هذه القوى على ك�فة 
»حتليل  للتخطيط،  العربي  املعهد  ممكنة:  انتاجية  اأق�شى  ت�شمن  التي  وبالطريقة  الأمثل  بال�شكل  القت�شادية  القطاعات 

تقرير التن�ف�شية World Economic Forum«،مرجع �شبق ذكره، �ض 22.
(54)  The global competitiveness report, World economic forum,op.cit ,2019 report, http://www3.

weforum.org/docs .
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الإجمايل يف الدرا�شة اجلارية( اإلى الإنفاق على التعليم - يتوافق متاًما  مع »جبلر« والذي يعتقد  
م�شتوى  من  ُيزيد  الدخل  اأن  اعترب  حيث  الفرد،  دخل  ومتو�شط  التعليم  بني  قوية  عالقة  بوجود 

التعليم لأن الدخل هو م�شدر تك�ليف التعليم(55). 
اأم� عدم وج�د عالقة �صببية من االإنفاق على التعليم اإلى النم� ف�إنه  يدل على �شعف مردود 
العملية التعليمية يف التاأثري املبا�شر على النمو والذي يت�شح من خالل هيكل البطالة ح�شب امل�شتوى 
 % التعليمي والذي ُي�شري اإلى اأن املتعطلني ح�شب احلالة التعليمية لعام 2016 قد بلغوا نحو  31،4 
 %  9،5 املتو�شط،  الفني  املوؤهل  % من حملة   44 وفوق اجل�معي،   التعليم اجل�معي  من خريجي 
% يقراأ  % ثانوي عام واأزهري، 4  % فوق املتو�شط واأقل من اجلامعي، 1،4  اأقل من املتو�شط، 4،7 
% من الع�طلني من املتعلمني، مم� يتيح  % اأمي(56)، مما ي�شري اإلى اأن اأكرث من 90  ويكتب، 4،9 
للعم�لة غري املتعلمة مك�ًن� ف�شيًح� له� يف �شوق العمل بينم� يعجز ال�شوق عن ا�شتيع�ب القدر املن��شب 
من ذوي املوؤهالت، وهو دللة على م�شتويات اإنتاجية منخف�شة، كما ي�شري اإلى عدم ا�شتغالل نواجت 
التعليم  كمدخالت للعملية الإنتاجية، كما ُيج�شد عدم ارتباط خمرجات التعليم املدر�شي واجلامعي 
ب�حتي�ج�ت �شوق العمل، مم� ي�شعف من املردود القت�ش�دي على التعليم ك��شتثم�ر يف تنمية راأ�ض 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التعليم  قطاع  م�شاهمة  ت�شائل  مع  يتوافق  ما  وهو  الب�شري(57)،  املال 

% للع�مني 2017/2016، 2017/ 2018. مق�رنة ب�أهميته، والتي بلغت نحو 1،8 
الع�ملية،  التن�ف�شية  تقرير  والتدريب(58)ح�شب  التعليم  موؤ�شر  نت�ئج  مع   � اأي�شً يتوافق  م�  وهو 
والذي حققت فيه م�شر املراكز 101، 99، 99 لالأعوام 2017، 2018، 2019 على  الرتتيب، وهو 
م� يدل ب�لأ�ش��ض على اأن تقييم جودة ونوعية التعليم وخمرج�ته من وجهة نظر بيئة الأعم�ل يف 
� مع ت�أخر ترتيب كل من : موؤ�شر مه�رات اخلريجني وموؤ�شر  الدولة – متدنية، وهو م� يتوافق اأي�شً
جودة التدريب املهني والتفكري النقدي يف التدري�ض املراكز 133، 129، 123 على الرتتيب لع�م 
2019، علًما باأن هناك تقدم يف الرتتيب لبع�ص املوؤ�شرات املتعلقة بالتعليم مثل موؤ�شر املهارات 

الرقمية بني ال�شكان الن�شطني والذي بلغ 44 لع�م 2019. 
اإلى زي�دة دخل  �شيوؤدي  والذي  الفرد  اإنت�جية  بزي�دة  املعني   التعليم  الإنف�ق على  ف�إن  وعليه 

الفرد هو ال�شبيل اإلى التاأثري الإيجابي على النمو امل�شتدام.  

التنمية«،1995،�ض  م�شطفى،»اقت�شاديات  حممد  العظيم  عبد  من�شور،  اهلل  عبد  طه  واآخرون،تعريب  جبلز  )55)  مالكومل 
�ض362-359.

)56) اجله�ز املركزي للتعبئة الع�مة والح�ش�ء، »م�شر يف اأرق�م 2018«، م�ر�ض 2018،مرجع �شبق ذكره،
http//www.capmas.gov.eg 

)57)  وزارة التخطيط واملتابعة والإ�شالح الداري، »تقرير متابعة الأداء القت�شادي والجتماعي خالل الربع الرابع والعام املايل 
2017/2016«، 18 دي�شمرب 2017، �ض 46.

)58)  ويعرف موؤ�شر التعليم وامله�رات: ب�أنه احتي�ج الدولة اإلى قوة ع�ملة متعلمة ومدربة وق�درة على التكيف ال�شريع مع البيئة 
تقييم جودة  اإلى  ب�لإ�ش�فة  الث�نوية  التعليمية  ب�ملرحلة  اللتح�ق  معدلت  املوؤ�شر  هذا  ويقي�ض  والعوملة  املتغرية  القت�ش�دية 
 World ونوعية التعليم وخمرجاته من وجهة نظر بيئة الأعمال يف الدولة:املعهد العربي للتخطيط، »حتليل تقرير التناف�شية

Economic Forum«،مرجع �شبق ذكره، �ض 21.
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موؤ�شر  اإلى  القت�ش�دي  النمو  من  تتجه  اأح�دية  �شببية  عالقة  توجد  الر�صيدة:  )د)  احل�كمة 
احلوكمة الر�شيدة مما يدل على اأن حت�شن موؤ�شر احلوكمة مرهون بزيادة النمو القت�شادي، 
كما قد يرجع عدم وجود عالقة �شببية من احلوكمة اإلى النمو القت�شادي بالأ�شا�ص اإلى 
% من قيمة  ت�ش�وؤل قيمة املوؤ�شر وتراجعه عرب فرتة الدرا�شة اإ�ش�فة لكونه مل يتعدى 50 

املوؤ�شر حتى اأن اأعلى قيمة قد و�شل له� ك�نت 47،6 ع�م 2000.
ومن  القت�ش�دي،  النمو  اإلى  ال�صرف  �صعر  من  تتجه  اأح�دية  �شببية  عالقة  توجد  )هـ)  بينم� 
عجز امليزان اخلارجي)العجز) اإلى النمو القت�ش�دي، مم� يدل على اأن التغري يف �شعر 
ال�شرف وعجز امليزان اخل�رجي �شيوؤدي�ن اإلى التغري يف النمو القت�ش�دي، وهو م� يتوافق 

مع املنطق القت�شادي.
)و)  كم� اأنه ل توجد عالق�ت �شببية بني النمو والت�صخم والعك�ص والذي قد يرجع اإلى تاأثري 
% فقط  يف الدرا�شة اجلارية . الت�شخم ال�شعيف على النمو القت�شادي والذي بلغ نحو 1 

)Forecasting( النمو  بدالة  التنبوؤ   4-3
اخلطا  ن�شبة  مربعات  متو�شط  جذر  ومب�شاهدة  العينة،  فرتة  غ�شون  يف  التنبوؤ  يتم 
Root Mean Squqre (RMSE) ، والذي ترتاوح قيمته بني )0,1) ، والذي كلم� اقرتبت قيمته 
 ،=RMSE 0.038  من ال�شفر كان دلياًل على جودة النموذج، ومبالحظة ال�شكل )4( جند اأن
لقيم  الفعلية  القيم  تك�د تقرتب من    ،(4 النمو )املع�دلة  لدالة  املقدرة  القيم  اأن  مم� يدل على 
ا من ال�شكلني)2 ،3( وال�شكل )4)، مم� يدل على  الن�جت جدول )1- ملحق(، والذي يت�شح اأي�شً

جودة النموذج املقرتح من الدرا�شة اجل�رية.
�صكل رقم )2(

دالة النم� املقدرة

امل�صدر:مت القيام به من قبل الباحثة باالإعتماد على بيانات جدول)1 - ملحق(
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�صكل رقم )3( 
دالة النم� الفعلية

امل�صدر:مت القيام به من قبل الباحثة باالإعتماد على بيانات جدول)1 - ملحق(

�صكل رقم )4(

 امل�صدر:مت القيام به من قبل الباحثة باالإعتماد على بيانات جدول)1 - ملحق(

اأهم النتائج والتو�سيات والدرا�سات الم�ستقبلية

اأهم النتائج :

% على الأقل ولفرتة  1 -  مل يحقق القت�شاد امل�شري معدلت للنمو عند امل�شتوى املطلوب للتنمية )7 
عام متوا�شلة على الأقل( وهوما ُيعرف بعدم تراكمية النم� على مدى زمني طويل.  25
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-   وجود فج�ة مت�يلية والتي ترجع اإلى اأن معدل الإدخ�ر املحلي ك�نت دائمً� اأقل من معدل  2
الإ�شتثم�ر املحلي طوال فرتة الدرا�شة. 

-  مل يحقق القت�ش�د امل�شري املعدلت امل�أمولة لكل من معدلت الإدخ�ر والإ�شتثم�ر املحليني   3
وملدة 25 �شنة على الأقل لتحقيق منو اقت�ش�دي م�شتدام.

-  وجود تدين يف ن�شيب القطاعات الرئي�شية واملنوطة بتحقيق التنمية من جملة الإ�شتثمارات   4
مما انعك�ص على ت�شائل م�شاهمتها يف النمو القت�شادي ب�شكل �شافر ومالزم طوال فرتة 

الدرا�شة اجلارية، وهو ما يعرف بـ )ا�شطراب الرتكيب القطاعي(.
5 -  وجود تراجع يف موؤ�شر التن�ف�شية الع�ملية مل�شر وهو م� يدل على تراجع  موؤ�شر الإنت�جية الكلية.

الأول  املراكز  والت�شخم  ال�شرف  و�شعر  امل�ل  وراأ�ض  التعليم   على  الإنف�ق  من  كل  -  يحتل   6
النمو  التاأثريعلى  يف   التف�شريية  املتغريات  بني  الرتتيب  على  وال�شاد�ص  والرابع  والثاين 
القت�شادي والذي هو تاأثري موجب، حيث �شاهموا  يف التغري يف النمو القت�شادي مبقدار 

% على الرتتيب.  1 ، %  12 ،%  41 ،%  43

الثالث  املركزين  الر�شيدة  واحلوكمة  واخلدمات  ال�شلع  ميزان  يف  العجز  من  كل  -  يحتل   7
واخلام�ص على الرتتيب بني املتغريات التف�شريية يف التاأثري على النمو القت�شادي والذي 

% على الرتتيب.  6 ،% هو تاأثري �شالب حيث �شاهما يف التغري يف النمو مبقدار 24 
-  ثبتت عدم معنوية متغري العمالة، مما يدل على عدم تاأثريه على النمو القت�شادي.  8

-  جمموع مرون�ت املتغريات امل�شتقلة اأكرب من الواحد ال�شحيح (E>1 )مم� يعني اأنه� دالة   9
النمو ذات غلة حجم متزايدة) زيادة العائد على النطاق(

اأح�دية بني النمو القت�ش�دي ب�جت�ه كل من :الإنف�ق على التعليم  -  توجد عالقة �شببية   10
وراأ�ص املال والعمالة واحلوكمة الر�شيدة، بينما توجد عالقة �شببية اأحادية بني كل من 
العجز يف ميزان ال�شلع واخلدم�ت و�شعر ال�شرف ب�جت�ه النمو القت�ش�دي، كم� ل توجد 

عالقة �شببية بني كل من النمو القت�ش�دي والت�شخم.

التو�سيات:
ل�شتدامة  �شروري  ك�شرط  لالإ�شتثمار  )املحلي(  الذاتي  التمويل  على  الإعتماد  -  يجب 
الإدخ�ر ولفرتة متوا�شلة وممتدة زمنًي�  النموالقت�ش�دي من خالل م�شتوي�ت مرتفعة من 

مب� ل يقل عن 25 ع�م  لدعم النفق�ت اجل�رية ودعم الإ�شتثم�ر.
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-  يعد الرتكيب القطاعي حمدًدا هاًما للنمو من حيث اأهميته يف الق�شاء على الفقر والأمية 
واملر�ص)مثل: قطاع الزراعة والتعليم وال�شحة( وكذلك من حيث كونه منوًطا بقيادة عملية 
التنمية )مثل:قطاع ال�شناعة(، والذي يتطلب اإيجاد توازن بني خم�ش�شات الإ�شتثمار لهذه 

القطاعات، ملا لها من اأثر فاعل على متو�شط دخل الفرد ومن ثم النمو امل�شتدام.
-  يجب النهو�ص مبوؤ�شراحلوكمة الر�شيدة ملا له من اأثر على اإدارة املوارد الكلية للدولة ب�شكل كفء.
-  يجب الإهتم�م مبع�جلة العجز  املزمن للميزان اخل�رجي لل�شلع واخلدم�ت على النمو، من 
خالل دعم ال�شادرات القائم على جهاز انتاجي موجه لهذا الغر�ص والذي �شيكون له اأثر 
مبا�شر على حتقيق البعد العاملي ل�شتدامة النمو، خا�شة يف ظل ال�شراكات العديدة واملتنوعة 

مل�شر مع تكتالت الع�مل اخل�رجي، وكذلك يف ظل تعومي �شعر ال�شرف للجنيه امل�شري.
باملهارات  تهيئته  خالل  من  الإنتاجية  العملية  يف  امل�شارك  العمل  بعن�شر  الإهتمام  -  يجب 

الالزمة لالإنتاج من خالل م�شروع قومي هدفه الإنتاج املَُميز بعمالة ُمتميزة. 
-  يجب ا�شتغالل نواجت التعليم  كمدخالت للعملية الإنت�جية، من خالل رفع انت�جيتهم ب�لتدريب 
من  العمل  �شوق  باحتياجات  واجلامعي  املدر�شي  التعليم  خمرجات  ربط  وكذلك  اجلربي 
التعليم كا�شتثمار يف تنمية راأ�ص املال  خالل خطة قومية، لزيادة املردود القت�شادي على 

الب�شري وو�شيلة لتخفي�ص الهدر القت�شادي الناجت عن بطالة املتعلمني.
-  اإعادة ترتيب هيكل الإنفاق على التعليم مبا يحقق مهارات اأعلى للمتعلمني، والذي �شيكون له اأثر 
اإيجابي على اإنتاجيتهم وبالتايل زيادة دخل الفرد وما لذلك من تاأثري مبا�شر على النمو امل�شتدام. 

الدرا�سات الم�ستقبلية:
من خالل م� �شبق ميكن اقرتاح بحوث م�شتقبلية تتعلق مبج�ل النمو القت�ش�دي  يف م�شر منه� 

على �شبيل املث�ل:
-  قي��ض فجوة الن�جت لالقت�ش�د امل�شري واأ�شب�به.

-  قيا�ص اأثر ال�شدمات والأزمات على الإنتاجية الكلية وموؤ�شر التناف�شية العاملي )م�شر ودول املقارنة(.
الراأ�شمالية )درا�شة حالة  التكاليف  ارتفاع  الإنتاجية من خالل  زيادة  الت�شخم على  -  اأثر 

لأحد القطاعات(.
-  قيا�ص العالقة التبادلية بني �شعر ال�شرف والت�شخم واأثرهم على امليزان التجاري امل�شري.

-  قيا�ص ن�شبة العمالة اله�شة بالقت�شاد القومي.
-  قيا�ص الهدر القت�شادي لبطالة اخلريجني واأثره على النمو القت�شادي.  

-  درا�شة مق�رنة ملن�خ اقت�ش�دي�ت التعليم يف عدد من الدول )م�شر ودول املق�رنة).
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ملحق: جدول رقم )1( 
اأهم حمددات النم� االقت�صادي امل�صري امل�صتخدمة يف الدرا�صة اجلارية للفرتة)2018-1990(

امل�صدر: ttps://data.albankaldawli.org/indicator م�ؤ�صرات التنمية العاملية باالإعتماد على امل�صادر التالية:
وبيانات  الدويل,  للبنك  الق�مية  احل�صابات  ]بيانات  املحلية(  للعملة  الثابتة  )باالأ�صعار  الثابت  املال  راأ�ض  تك�ين  اإجمايل  املال(:  X1  )راأ�ض 

احل�صابات الق�مية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي[. 
X2)الت�صخم كما يقي�صه م�ؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلكني)59(( ] بيانات �صندوق النقد الدويل, االإح�صاءات املالية الدولية, وملفات  البيانات[

X3) �صعر ال�صرف الر�صمي( :]�صندوق النقد الدويل, قاعدة بيانات االإح�صاءات املالية الدولية[.
X4)العمالة(: معدل امل�صاركة يف الق�ى العاملة] منظمة العمل الدولية, قاعدة بيانات امل�ؤ�صرات الرئي�صية ل�ص�ق العمل[.

X5 )امليزان اخلارجي على ال�صلع واخلدمات من�صبة من اإجمايل الناجت املحلي(: ]بيانات احل�صابات الق�مية للبنك الدويل, 
وبيانات احل�صابات الق�مية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي[.

:)C7(م�صدر متغري احل�كمة الر�صيدة
The Worldwide Governance Indicators,Aggregate Governance Indicators 1996-2017 Update, 
2018,www.govindicators.org 
كما مت توليد البيانات بال�شنوات )1990-1995(من خالل معادلة انحدار من الدرجة الرابعة امل�شدر: علي عبد الوهاب جنا،»اأثر عدم ال�شتقرار 
-72 اقت�ش�دية،العددان  بحوث  قي��شية«جملة  حتليلية  درا�شة   (2012-1990( الفرتة  خالل  م�شر  يف  القت�ش�دي  النمو  يف  وال�شي��شي  القت�ش�دي 

73،خريف -2015 �شت�ء 2016 ال�شنت�ن 22-23، مركز درا�ش�ت الوحدة العربية واجلمعية العربية للبحوث القت�ش�دية،الق�هرة.
C8)االإنفاق علي التعليم(:]تقديرات خرباء البنك الدويل با�صتخدام بيانات الكتاب االإح�صائي ال�صن�ي اخلا�ض ب�صعبة ال�صكان باالأمم 

املتحدة, وقاعدة البيانات االإلكرتونية ملعهد الي�ن�صك� لالإح�صاء[.

)59) يعد مقيا�ص الت�شخم الإ�شتهالكي هو الأكرث والأو�شع ا�شتخداًما
Ceyda Oner,”Back to basics .What is inflation ?”,Finance& Development ,March 2010,p.44,, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/03/pdf/basics.pdf .
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