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ملخ�س:

تبحث هذه الورقة يف دور النمو يف الإنتاجية يف احلد من العجز يف امليزان التجاري امل�شري 
املذكورة،  للفرتة  زمنية  �شل�شلة  ا�شتخدام  خالل  من  وذلك   ،(2018  -1990( الفرتة  خالل 
لتقدير  �شولو  منوذج  وا�شتخدام  ال�شغرى،  املربعات  وطريقة  القت�شادية  احلزمة  وبا�شتخدام 
اإنت�جية عوامل النت�ج )العمل، راأ�ض امل�ل) والإنت�جية الكلية، كم� ت�شتخدم منوذج جولد�شت�ين – 

خان لتقدير اأهم العوامل املوؤثرة على امليزان التجاري امل�شري خالل الفرتة املذكورة.
النظرية  للدرا�شات  طبقا  التجاري  امليزان  على  املوؤثرة  العوامل  باختبار  الورقة  قامت  وقد 
اإلى  وخل�شت  امل�شتخدم،  التقدير  لنموذج  طبقا  املعنوية  غري  العوامل  ا�شتبعاد  ومت  والتطبيقية، 
ال�شرف  �شعر  الدرا�شة هي:  امل�شري خالل فرتة  التجاري  امليزان  املوؤثرة على  العوامل  اأهم  اأن 
احلقيقي الفعال، الرقم القيا�شي لقيمة وحدة ال�شادرات/ الرقم القيا�شي لقيمة وحدة الواردات 
تاأثري الإنتاجية  تاأثري �شعر ال�شرف احلقيقي الفعال قد بلغ �شعف  واإنتاجية عن�شر العمل. واأن 

الكلية لعن��شر النت�ج خالل الفرتة. 

دور نمو االإنتاجية فى الحد من 

)2018  - خالل الفترة )1990 
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The role of productivity growth to reducing the deficit in the 
Egyptian trade balance during the period )1990-2018(.
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Abstract
 This paper examines the role of productivity growth to reducing the defi-

cit in the Egyptian trade balance during the period (1990-2018). In this study, 
the Ordinary Least Square method (OLS) under the E-View software has 
been used for the econometric analysis to test the relationship between pro-
ductivity growth and trade balance. The Solow model is used to estimate 
factor productivity (labor, capital), and the Goldstein-Khan model is used 
to estimate the most important factors affecting the Egyptian trade balance 
during the period.

The study examined the factors affecting the trade balance according to theo-
retical and applied studies. Non-significant factors were excluded according to 
the estimation model used. It concluded that the most important factors affecting 
the Egyptian trade balance during the study period are: effective real exchange 
rate, index of export unit value/ Index of import unit value and the productivity 
of labor. The effect of the effective real exchange rate was twice the total factor 
productivity during the period.

مقدمة:  -  1
يع�ين القت�ش�د امل�شري مم� يعرف ب�لعجز التج�ري الكال�شيكي امل�شتمر، ويرجع ذلك اإلى الفجوة 
بني ح�شيلة ال�ش�درات واملدفوع�ت عن الواردات. وعلى الرغم من اأن امليزان التج�ري لي�ض اإل جزءًا 
ر�شيده  ذا دللة كبرية يف  يعد  اأنه  اإل  والأموال،  ي�شمل �شفقات اخلدمات  ول  املدفوعات  من ميزان 
التجاري قد  امليزان  العجز يف  اأن  اإلى  العاملية  التجارة  اإح�شاءات منظمة  وال�شلبي. وت�شري  الإيجابي 
و�شل اإلى 44.4 ملي�ر دور ع�م 2018. ويرتتب على العجز امل�شتمر يف امليزان التجاري العديد من الآثار 
القت�ش�دية ال�شلبية منه�: اأن العجز املزمن يف امليزان التج�ري ي�شتنزف الحتي�طي�ت من العمالت 
الأجنبية، وال�شغط الدائم على قيمة العملة املحلية لتخفي�شها، وارتفاع امل�شتوى العام لالأ�شعار وارتفاع 

�شعر الف�ئدة، ويوؤدي اإلى ال�شتدانة مم� يحدث اأزم�ت اقت�ش�دية واجتم�عية.
م�سكلة البحث:

 متثل م�شكلة العجز امل�شتمر يف امليزان التجاري اإحدى امل�شكالت الرئي�شة التي تواجه القت�شاد 
امل�شري، فقد تف�قم العجز يف امليزان التج�ري منذ �شبعيني�ت القرن امل��شي وحتى الآن، وا�شتن�دا 
اإلى بي�ن�ت منظمة التج�رة الع�ملية، فقد ارتفع العجز يف امليزان التج�ري امل�شري من 6.6 ملي�ر 
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دولر ع�م 1990 اإلى 44.4 ملي�ر دولر ع�م 2018. كم� ارتفع العجز التج�ري كن�شبة من الن�جت 
% ع�م 2018. % ع�م 1990 اإلى 17  املحلي الإجم�يل من 15 

املنتج�ت  اأم�م  املحلية  املنتج�ت  تن�ف�شية  �شعف  على  دليال  التج�ري  امليزان  يف  العجز  ويعد 
الطاقات  ويعرب عن ق�شور  القومي،  القت�شاد  الهيكلي يف  ويك�شف عن مواطن اخللل  الأجنبية، 
الإنتاجية عن تلبية حاجات اأفراده، الأمر الذي ي�شطره اإلى ال�شترياد لتلبية هذه احلاجات، كما 
اأن نوعية ال�شلع امل�شتوردة تف�شح عن طبيعة الهيكل الإنت�جي، ف��شترياد املواد الغذائية ينم عن 
اإنتاج الغذاء فيه عن توفري متطلبات الأمن الغذائي، وا�شترياد الآلت والتجهيزات يوؤ�شر  ق�شور 

على ق�شور �شن�عة الآلت والتجهيزات.

للحد من  والتدابري  ال�شيا�شات  املا�شية جمموعة من  الثالثة عقود  اتخذت م�شر خالل  وقد 
العجز يف امليزان التج�ري، ك�ن من اأبرزه� تخفي�ض قيمة عملته� الوطنية - خ�شو�ش� بعد توقيعه� 
اأمال يف   -  2016 نوفمرب  اآخره� يف  الدويل يف فرتات خمتلفة  النقد  اتف�قي�ت مع �شندوق  عدة 
التج�ري،  امليزان  اإلى  بع�ض التوازن  اإع�دة  اأجل  من  ال�ش�درات،  وحتفيز  الواردات  جم�ح  كبح 
واآخره� قي�مه� يف نه�ية 2016 بعدة اإجراءات اإ�شالحية بداأت بقرار حترير �شعر ال�شرف، ف�شال 
عن قرارات وزارة التجارة وال�شناعة؛ ومنها قرار احلد من ع�شوائية عمليات ال�شترياد وفر�ص 
ر�شوم جمركية مرتفعة على معظم ال�شلع، وقيام البنك املركزي بت�شجيع املنتجات املحلية وطرح 
مبادرات لإحياء بع�ص ال�شناعات، بالإ�شافة اإلى مبادرة متويل امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة 

ب�شعر ف�ئدة منخف�ض.

اإلى  توؤدى  حيث  اأحي�ن�،  املخ�طر  من  تخلو  ل  املحلية  العملة  قيمة  تخفي�ض  �شي��شة  لكن 
والتجهيزات  الأولية  املواد  اأ�شع�ر  ارتف�ع  ب�شبب  ال�ش�درات  حجم  رفع  من  التمكن  الت�شخم دون 
ركود ت�شخمي  يف  الدخول  اإلى  بذلك  القت�شاد  وُيدفع  الإنتاج.  عملية  يف  تدخل  التي  امل�شتوردة 

تتجلى مظاهره يف ارتفاع الأ�شعار م�شحوبا بركود يف الإنتاج ومعدلت بطالة مرتفعة.

كما جلاأت م�شر اإلى رفع اأ�شعار الفائدة اأكرث من مرة خالل الفرتة املا�شية، ورفع ال�شرائب 
)�شيا�شة ال�شتيعاب اأو خف�ص الطلب( وقد اأدى ذلك اإلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخف�ص القدرة 
الع�م  يف  واآخره�  الواردات  تقييد  �شي��ش�ت  اإلى  ب�لإ�ش�فة  هذا  امل�شرية،  لل�ش�درات  التن�ف�شية 
2016، والتي اأدت اإلى انخفا�ص الواردات عاما واحدا، ثم ما لبثت اأن عادت الواردات اإلى اأعلى 

من م�شتواه� بداية من الع�م الت�يل. 

القومي  القت�ش�د  بنية  الهيكلي يف  والختالل  امل�شتمر  التج�ري  العجز  مل� يرتتب على  ونظرا 
امليزان  العجز يف  لإدارة  �شرورة  هناك  ت�شبح  و�شيا�شية،  واجتماعية  اقت�شادية  �شلبية  اآثار  من 
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التج�ري واخلف�ض التدريجي ب�تب�ع �شي��ش�ت تركز على ج�نب العر�ض الذي يدعم الإنت�جية، من 
خالل زيادة الإنفاق على اأن�شطة البحث والتطوير وراأ�ص املال الجتماعي، وغريها من ال�شيا�شات 

الداعمة لالإنت�جية. 
وقد تناولت العديد من النظريات القت�شادية والدرا�شات التطبيقية حمددات العجز يف امليزان 
التجاري، والتي ركزت فيها على �شعر ال�شرف احلقيقي، والدخل املحلي احلقيقي والدخل العاملي 
النقدي،  املعرو�ص  الأخرى  الدرا�شات  بع�ص  اأ�شافت  حني  يف  الدولية،  والحتياطيات  احلقيقي، 
القت�شادية  النظريات  اإلى  بالإ�شافة  هذا  املبا�شر.  الأجنبي  وال�شتثمار  احلكومي،  والإنفاق 
الدرا�شات  والقليل جدا من  الإنتاج،  لعوامل  الكلية  الإنتاجية  در�شت  التي  التطبيقية  والدرا�شات 

التي اأجريت يف اأمريكا وبريطانيا حول عالقة الإنتاجية الكلية بامليزان التجاري.
ومن ثم فاإن هناك فجوة يف الدرا�شات التي تركز على دور الإنتاجية يف احلد من العجز يف 
الت�شدي له، حيث يح�ول درا�شة مدى  البحث  التج�ري امل�شري، وهذا م� �شوف يح�ول  امليزان 
العمل  اإنت�جية  يف  ف�لنمو  التج�ري.  امليزان  حمددات  من  كمحدد  الإنت�جية  يف  النمو  م�ش�همة 
يت�شمن الكف�ءة يف الإنت�ج، وزي�دة الن�جت عند نف�ض امل�شتوى من العم�لة، مم� يوؤدي اإلى انخف��ض 
القدرة  الزي�دة يف  وهذه  التن�ف�شية،  القدرة  زي�دة  اإلى  يوؤدي  الذي  الأمر  املنتجة،  الوحدة  تكلفة 
ذاته  الوقت  الأجنبي، ويف  النقد  وارتف�ع ح�شيلة  ال�ش�درات  زي�دة  اإلى  بدوره�  توؤدى  التن�ف�شية 
اأكرث تناف�شية للواردات، الأمر الذي يقلل من الطلب على الواردات ويحدث  جتعل ال�شلع املحلية 

حت�شن� يف امليزان التج�ري.
 هذا ب�لإ�ش�فة اإلى اأن النمو امل�شتمر يف الإنت�جية ي�شمن عدم زي�دة معدل الت�شخم، وعدم 
ارتفاع الأجور، ويعمل علي احلفاظ على قيمة العملة املحلية، حتقيق معدلت اأعلى من التوظف، 
عالج العجز يف امليزان التج�ري، ا�شتقرار اأ�شع�ر الف�ئدة، توفري املوارد من النقد الأجنبي الالزم 

ل�شترياد ال�شلع الراأ�شم�لية الالزمة لتحقيق معدلت ع�لية وم�شتدامة من النمو القت�ش�دي.

اأهمية البحث:

تنبع اأهمية البحث من اأهمية امل�شكلة التي يت�شدى لها، وملا كانت م�شكلة العجز امل�شتمر يف 
ملا يرتتب عليها من  امل�شري،  القت�شاد  تواجه  التي  امل�شكالت  اأهم  اإحدى  تعد  التجاري  امليزان 
تاأثريات على قيمة العملة املحلية، وامل�شتوى العام لالأ�شعار املحلية، وزيادة القرتا�ص اخلارجي، 
ال�شيا�شات  واقرتاح  درا�شتها  ال�شروري  من  اأ�شبح  فقد  البطالة،  من  مرتفعة  مب�شتويات  القبول 
والتدابري الالزمة للحد منه�، الأمر الذي ينعك�ض ب�لإيج�ب على امليزان التج�ري ب�شفة خ��شة 

والقت�ش�د امل�شري ب�شفة ع�مة.
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فر�سية البحث:

يقوم البحث على فر�ص رئي�ص موؤداه اأن منو الإنتاجية مل يلعب دورا مهما يف احلد من العجز 
يف امليزان التج�ري امل�شري خالل فرتة الدرا�شة، واأن رفع معدلت منو الإنت�جية – ب�لإ�ش�فة اإلى 
ال�شيا�شات املواتية الأخرى - من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى احلد من العجز امل�شتمر يف امليزان التجاري. 

وينبثق من الفر�ض الرئي�ض الفرو�ض الفرعية الت�لية:
1 -  ال�شيا�شات املتبعة خالل العقود الثالثة املا�شية مل توؤد اإلى خف�ص العجز يف امليزان التجاري.

-  تت�شف الإنت�جية ب�لنخف��ض وعدم ال�شتقرار يف القت�ش�د امل�شري خالل فرتة الدرا�شة.  2

-  العديد من العوامل املوؤثرة على امليزان التجاري والواردة يف الدرا�شات النظرية والتطبيقية   3
ل ميكن تطبيقها على القت�شاد امل�شري.

منهجية البحث:

ترتبط  التي  املعقدة  امل�شكالت  من  امل�شري  التجاري  امليزان  يف  امل�شتمر  العجز  م�شكلة  تعد 
بالعديد من املتغريات القت�شادية تاأثرا وتاأثريا، لذلك حتتاج لأكرث من منهج لدرا�شتها واقرتاح 

ال�شي��ش�ت والتدابري الالزمة للحد منه�، وي�شتخدم البحث:
1 -  املنهج الو�شفي التحليلي يف عر�ض اجلوانب النظرية املتعلقة ب�مليزان التج�ري والإنت�جية 
وعالقته� ب�مليزان التج�ري، وذلك ب�لرجوع اإلى املتوفر من مراجع علمية ودوري�ت وتق�رير 

ودرا�شات وبحوث وموؤمترات علمية متعلقة مبو�شوع البحث.
2 -  املنهج القي��شي من خالل ا�شتخدام النم�ذج القي��شية لتقدير منو اإنت�جية العمل، واإنت�جية 
راأ�ض امل�ل، والإنت�جية الكلية لعوامل الإنت�ج، وا�شتخدام الإنت�جية ك�أحد حمددات امليزان 
 – التج�ري، وذلك ب��شتخدام منوذج )�شولو– �شوان) وا�شتخدام منوذج )جولد�شت�ين 

خ�ن) لقي��ض حمددات امليزان التج�ري.

اأهداف وحدود البحث: 

يتمثل الهدف الرئي�ص للبحث يف درا�شة مدى م�شاهمة منو الإنتاجية يف احلد من العجز يف 
الفرعية  الأهداف  من  جمموعة  للبحث  الرئي�ض  الهدف  من  ويتفرع  امل�شري،  التج�ري  امليزان 

نورده� يف الت�يل:
-  درا�شة تطور العجز يف امليزان التجاري امل�شري خالل الفرتة )2018-1990).  1

-  قي��ض اإنت�جية عوامل الإنت�ج )العمل، راأ�ض امل�ل) والإنت�جية الكلية للعوامل خالل الفرتة.  2
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-  حتليل املحددات الرئي�شة املوؤثرة على امليزان التجاري امل�شري خالل الفرتة.  3

للحد من  الإنت�جية  رفع معدلت منو  تعمل على  التي  والتدابري  ال�شي��ش�ت  بع�ض  -  اقرتاح   4
العجز يف امليزان التج�ري امل�شري.

الزمان:  امل�شري، ومن حيث  القت�شاد  املكان:  �شتكون من حيث  البحث  فاإن حدود  ثم  ومن 
1990-2018، ومن حيث املو�شوع: دور منو الإنتاجية يف احلد من العجز يف امليزان  الفرتة من 

التج�ري ال�شلعي. 
 اأجزاء البحث:

مت تق�شيم الورقة البحثية اإلى �شتة اأجزاء رئي�شة �شاملة املقدمة على النحو التايل:
وحدوده  وهدفه  امل�شتخدمة  واملنهجية  واأهميته  البحث  م�شكلة  وت�شمل  اجلزء االأول:  املقدمة 

واأجزاءه الرئي�شة.
اجلزء الثاين: الدرا�ش�ت النظرية والتطبيقية لدرا�شة العالقة بني الإنتاجية وامليزان التجاري. 

اجلزء الثالث: درا�شة تطور العجز يف امليزان التجاري امل�شري خالل الفرتة )2018-1990).  

امل�ل)  راأ�ض  )العمل،  الإنت�ج  عن��شر  لإنت�جية  ال�شنوي  النمو  معدلت  اجلزء الرابع:  قي��ض 
والإنت�جية الكلية TFP خالل الفرتة.

اجلزء اخلام�ض: حمددات امليزان التج�ري امل�شري خالل الفرتة.

لتعزيز  املقرتحة  والتدابري  النت�ئج  واأهم  البحث  خال�شة  اجلزء ال�صاد�ض :  )اخلامتة(: 
الإنت�جية للحد من العجز يف امليزان التج�ري امل�شري.

وامليزان  الإنتاجية  بني  العالقة  لدرا�سة  والتطبيقية  النظرية  -  الدرا�سات   2
بني  العالقة  التطبيقية  والدرا�شات  القت�شادية  النظريات  من  العديد  تناول  التجاري 

الإنت�جية وامليزان التج�ري، نورد اأهمه� فيم� يلي:
اإلى  اأ�ش�ر  القت�ش�دية،  ال�شرتاتيجية  معهد  يف   ،1998  Robert, E. Scott درا�شة  -  وفى 
منو  وهو  للتناف�شية  املدمرة  والآثار  التجاري  امليزان  يف  العجز  وراء  مهما  �شببا  هناك  اأن 
زي�دة  من  فالبد  التج�ري  العجز  على  الق�ش�ء  يتم  لكي  اأنه  موري�ض  وجد  فقد  الإنت�جية، 
% من الن�جت املحلي الإجم�يل، وهذ �شيوؤدي  الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير بن�شبة 3 

% �شنوي�)1). اإلى زي�دة الإنت�جية بن�شبة 5– 6 

(1)  Robert E. Scott, “ U.S Trade Deficits: Causes, Consequences, and Policy Implication” Economic 
policy Institute, 1998, on line https://www.epi.org/publication/trade-deficits-consequences-policy-
implications/
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-  وفى دراسة Matthieu Bussière وأخرون 2005، طبقت هذه الدرا�شة على 21 دولة 
املوازنة احلكومية  كل من  دور  واأكدت على  والتنمية،  القت�شادي  التعاون  دول منظمة  من 
و�شدمات الإنتاجية يف التاأثري على احل�شاب اجلاري، وقد تو�شلت اإلى اأن املوازنة احلكومية 
كان لها دور حمدود اأو تاأثري �شعيف يف احل�شاب اجلاري، يف حني كان ل�شدمات الإنتاجية 
الدور الأهم يف التاأثري على احل�شاب اجلاري)2). وقد طور الب�حثون يف هذه الدرا�شة منوذج� 
�ش�مال لتحليل دور توازن املوازنة و�شدمة الإنت�جية كمحددات للح�ش�ب اجل�ري، حيث يعد 

احل�شاب اجلاري دالة يف املوازنة احلكومية و�شدمات الإنتاجية. 
-  ويف درا�شة Pietro Cova واآخرون 2005، تن�ولت الدور الذي تلعبه الإنت�جية الكلية للعوامل 
TFP يف القطاعات الداخلة يف التجارة، والقطاعات غري الداخلة يف التجارة يف الوليات 
الدولية.  التجارية  الختاللت  وتطور  واليابان يف ظهور  اليورو  ومنطقة  الأمريكية  املتحدة 
وت�شري نتائج منوذج التوازن العام الديناميكي لالقت�شاد العاملي الذي ا�شتخدمته الدرا�شة 
يقف خلف  للعوامل  الكلية  الإنتاجية  تطور  اأن  اإلى  الأوروبي  الحتاد  بيانات  على  بالعتماد 
يف  التج�رية  الفوائ�ض  وتف�شري   .1998 منذ  الأمريكي  التج�ري  امليزان  يف  التدهور  تف�شري 
الرتكيز على  الدرا�شة يف  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  اأهمية  وتربز  واليابان،  اليورو  منطقة 
تطورات الإنتاجية الكلية للعوامل يف القطاعات غري الداخلة يف التجارة يف فهم تطور امليزان 

التج�ري واأ�شع�ر ال�شرف يف اقت�ش�دات الدول الكربى)3). 
-  ويف درا�شة Diego Valderrama يف 2007، حول الإنت�جية والعجز يف امليزان اجل�ري يف 
العجز  اأثر على  الإنتاجية قد  ت�شارع  اأن  اإلى  الدرا�شة  الأمريكية، خل�شت  املتحدة  الوليات 
يف امليزان اجلاري من خالل تاأثريه على الدخار وال�شتثمار، واأنه من املهم لالقت�شاديني 
ووا�شعي ال�شي��ش�ت درا�شة الإنت�جية للح�شول على فهم اأف�شل للو�شع الراهن وكيفية عودة 

امليزان اجل�ري اإلى ح�لة التوازن)4).
امليزان  على  املوؤثرة  الرئي�شة  العوامل  اأهم  اأحد  اأن  اأو�شحت   ،2008  Mary Hall -  درا�شة 
التجاري للدول هو ما متتلكه هذه الدول من موارد طبيعية مثل العمل وراأ�ص املال والأر�ص، 

(2)   Matthieu Bussière, Marcel Fratzscher, and Gernot J.Müller,» Productivity Shocks, Budget 
Deficits, And The Current Account», European Central Bank, Working Paper Series No. 509 / 
August,2005,pp17-21.

 (3)  Pietro Cova, Massimiliano Pisani, Nicoletta Batini, and Alessandro Rebucci,” Productivity and 
Global Imbalances: The Role of Nontradable Total Factor Productivity in Advanced Economies”, 
International Monetary Fund, Staff Papers Vol. 55, No. 2. (2008)pp314-318.

(4(  Diego Vlderrama, «The U.S Productivity Acceleration And The Current Deficit»,(2007)  on line 
https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2007/march/us-productivi-
ty-acceleration-account-deficit 
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وي�شف العمل اخل�شائ�ص الرئي�شة للقوى العاملة، اأما الأر�ص فت�شري اإلى املوارد الطبيعية 
الإنتاجية)5).  والطاقة  التحتية  البنية  اإلى  املال  راأ�ص  وي�شري  واملعادن،  البرتول  املتاحة مثل 
املوارد،  الدول فيما متتلكه من هذه  ويركز منوذج )هك�صر- اولني( على الختالفات بني 
فتتخ�ش�ض كل دولة يف اإنت�ج وت�شدير ال�شلع التي تتميز فيه� بوفرة ن�شبية، حيث توؤدى هذه 

الوفرة اإلى اإنتاج ال�شلع بتكلفة اأقل، ومن ثم ت�شبح لديها ميزة ن�شبية يف اإنتاج هذه ال�شلع.
التجاري  امليزان  على  التاأثري  يف  الطبيعية  املوارد  توافر  من  الأهم  اأن  على   HALL واأكدت 
للدولة هو اإنتاجية هذه العوامل، فالدولة التي لديها عمالة ماهرة، واإنتاجية اأعلى لالأر�ص ت�شتطيع 
اأن تنتج كميات اأكرث من الدولة التي لديها عمالة غري ماهرة، واإنتاجية اأقل لالأر�ص. ومن ثم فاإن 
الدولة الأولى يكون لديه� ميزة ن�شبية اأكرب من الدولة الث�نية. وعلى ذلك تتجه الدولة الأولى اإلى 
اإنت�ج ال�شلع  اإنت�ج ال�شلع الإلكرتونية املعقدة مرتفعة الثمن، يف حني تتخ�ش�ض الدولة الث�نية يف 

الب�شيطة، واملواد الأولية منخف�شة الثمن، الأمر الذي يوؤثر على امليزان التجاري يف نهاية الأمر.
-  ويف درا�شة Gilbert Cette واآخرون 2009 التي ق�مت بتحليل النمو القت�ش�دي من خالل 
مق�رنة اإنت�جية اإجم�يل عوامل الإنت�ج )TFP) يف فرن�ش� والي�ب�ن واململكة املتحدة والولي�ت 
املتحدة على املدى الطويل )منذ 1890( وعلى املدى املتو�شط   )منذ 1980) خالل القرن 
الع�ملي  القت�ش�د  واأ�شبحت  املتحدة  اململكة  على  املتحدة  الولي�ت  تفوقت  حيث  امل��شي، 
تطورات  ا  اأي�شً الإنتاجية  منو  وعرف  املا�شية،  والع�شرين  اخلم�ص  ال�شنوات  خالل  الرائد 
تكنولوجيا  ا�شتثمارات  يف  املتكافئ  غري  النمو  نتيجة  �شيما  ل  الأربعة،  البلدان  يف  متباينة 
املعلوم�ت والت�ش�لت. واأظهرت الدرا�شة اأن ال�شنوات الـ 120 امل��شية ات�شمت مب� يلي: )1) 
النمو القت�ش�دي ال�شريع واملك��شب الكبرية يف الإنت�جية يف البلدان الأربعة؛ )2) انخف��ض 
فرن�ش�  اإلى  ب�لن�شبة  اأقل  حد  واإلى  املتحدة،  للولي�ت  ب�لن�شبة  املتحدة  اململكة  يف  الإنت�جية 
ب�شكل  بالركب  اللحاق   )3( لها؛  الالحقة  والعودة  الثانية،  العاملية  احلرب  حتى  واليابان 
ملحوظ للوليات املتحدة من قبل فرن�شا واليابان بعد احلرب العاملية الثانية، والتي انقطعت 
يف حالة اليابان خالل الت�شعينيات. اإذ اإن م�شاهمة تعميق راأ�ص املال متثل ح�شة كبرية من 
والت�ش�لت  املعلوم�ت  تكنولوجي�  م�ل  راأ�ض  من  متزايدة  مع ح�شة  املختلفة،  الفروق  هذه 
يف ال�شنوات الـ 25 امل��شية. وتتب�ين هذه امل�ش�همة تب�ين� كبرًيا مبرور الوقت وعرب البلدان 
الأربعة، وهي دائًم� م� تكون اأقل اأهمية، ب��شتثن�ء الي�ب�ن، ومن العوامل غري الك�منة وراء 
TFP، مهارات العمل والتغيريات الفنية والتنظيمية والكت�شافات املعرفية. ويف عام 2006، 

 (5)  Mary Hall,” Which Factors Can Influnce A Country’s Balance Of Trade?” (2008)on line
https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/which-factors-can-influence-countrys-balance-
trade.asp 
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قبل الأزمة الع�ملية، ك�نت م�شتوي�ت اإنت�جية العمل يف ال�ش�عة اأعلى قلياًل يف فرن�ش� عنه� يف 
اليابان  واأكرث يف   )%  10 تق�رب  املتحدة )بن�شبة  اململكة  واأقل بكثري يف  املتحدة،  الولي�ت 
املتحدة،  والولي�ت  املتحدة  واململكة  فرن�ش�  يف  جًدا  قريبة   TFP م�شتوي�ت  بينم�   (%30(

ولكنه� اأقل بكثري )40 %) يف الي�ب�ن)6).
الهندي  التج�ري  امليزان  حمددات  تن�ولت  التي   ،Sarbapriya Ray2012 درا�شة  ويف     -
املحلي،  وال�شتهالك  ال�شرف احلقيقي،  �شعر  �شملت  والتي  والطويل،  الق�شري  الأجلني  يف 
وال�شتثم�ر الأجنبي املب��شر، قد تو�شلت اإلى اأن ال�شتثم�ر الأجنبي املب��شر والدخل الأجنبي 
كان لهما تاأثري اإيجابي على امليزان التجاري الهندي، يف حني اأن ال�شتهالك املحلي و�شعر 

ال�شرف احلقيقي كان لهما تاأثري �شلبي على امليزان التجاري الهندي)7). 
-  ويف درا�شة Rasha Qutb 2017 مت التاأكيد ب�شكل كبري على م�شاألة حت�شني منو الإنتاجية يف 
البلدان الن�مية والبلدان الأقل منوًا التي تواجه تدهورًا اقت�ش�ديً� واجتم�عيً� �شديدًا ب�شبب 
�شوء ا�شتخدام املوارد الب�شرية واملادية املتاحة. ويلعب التعليم، باعتباره مكوًنا رئي�ًشا يف راأ�ص 
املال الب�شري، دوًرا رائًدا يتجاوز دور راأ�ص املال املادي يف دفع منو الإنتاجية الكلية للعوامل 
من خالل اآثاره غري املبا�شرة املحتملة على التغيري التقني وحت�شني الكفاءة. وبالتايل، فاإن 
اعتبار جودة التعليم املت�شمنة يف راأ�ص املال الب�شري الذي يعزى اإلى ارتفاع التح�شيل العلمي 
للقوى العاملة ميثل اأولوية. وقد ركزت الدرا�شة على تاأثري جودة التعليم على املدى الطويل 
على منو TFP يف م�شر خالل الفرتة )1980-2014)، وقد خل�شت اإلى اأن التعليم الع�يل 

قد لعب دورا حموري� يف حت�شني الإنت�جية الكلية خالل فرتة الدرا�شة)8).
-  وفى درا�شة عن م�شاكل ميزان املدفوعات الربيطاين خالل الفرتة )2017-2008)، 2018، 
اأو�شحت اأن اأحد الأ�شباب وراء العجز التجاري هو �شعف الإنتاجية، فالقت�شاد الربيطاين 
ل ينتج الكمية الك�فية من املوارد الن�درة املت�حة، وتلعب اإنت�جية عن�شر العمل دورا مهم� يف 
التناف�شية والأداء التجاري للدولة. واأن اأحد اأ�شباب م�شاكل ميزان املدفوعات اإمنا يرجع اإلى 

الفجوة الإنت�جية الق�ئمة بني اململكة املتحدة واملن�ف�شني التج�ريني الب�رزين)9).

(6)   Gilbert Cette, Yusuf Kocoglu and Jacques Mairesse, «Comparing Labour and Total Factor Produc-
tivity Growth and Level in France, Japan, the United Kingdom and the United States over the Past 
Century and in Recent Years”, Journal The Open Economics,v. 2, 2009 pp45-60.

 (7)  Sarbapriya Ray,” An Analysis of Determinants of Balance of Trade in India”, Research Jour-
nal of Finance and Accounting, Vol 3, No, 1, (2012),pp73-83.

(8(  Rasha Qutb,” How Education does at all Levels Influence Total Factors Productivity Growth”, 
International Research Journal of Finance and Economics , Issue 159, 2017. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2971623

(9)  Balance of Payment Problems. Economic on line https://www.economicsonline.co.uk/Global_
economics/Balance_of_payments_problems-and-policies.html
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3 - تطور العجز يف امليزان التجاري امل�سري خالل الفرتة )2018-1990(

هناك اأكرث من موؤ�شر للتعبري عن العجز يف امليزان التجاري، فالبع�ص ُيعرب عنه بالفرق بني 
اإلى  ال�ش�درات  بن�شبة  عنه  التعبري  يتم  كم�  – الواردات)،  )ال�ش�درات  والواردات  ال�ش�درات 
الواردات )ال�ش�درات/الواردات)، كم� ين�شب العجز اأحي�نً� اإلى الن�جت املحلي الإجم�يل )العجز/
الن�جت املحلي الإجم�يل)(10). ويحدث العجز يف امليزان التج�ري عندم� تزيد مدفوع�ت الواردات 
والواردات  ال�ش�درات  بني  ب�لفرق  التج�ري  امليزان  يف  العجز  ويق��ض  ال�ش�درات،  اإيرادات  عن 
من  احل�شيلة  زادت  اإذا  التجاري  امليزان  يف  فائ�شًا  حتقق  فالدولة  – الواردات(،  )ال�ش�درات 

ال�ش�درات عن املدفوع�ت عن الواردات. 
) 3 /1( م�ؤ�صر ) ال�صادرات – ال�اردات(

وطبق� لإح�ش�ءات منظمة التج�رة الع�ملية (11)، فقد ارتفع العجز يف امليزان التج�ري من 6،6 
ملي�ر دولر ع�م 1990 اإلى 44،4 ملي�ر دولر يف ع�م 2018، وذلك نتيجة ات�ش�ع الفجوة بني ح�شيلة 
ال�ش�درات واملدفوع�ت عن الواردات. فح�شيلة ال�ش�درات قد ارتفعت من 2،7 ملي�ر دولر يف ع�م 
1990 اإلى 27،6 دولر يف ع�م 2018، يف الوقت الذي ارتفعت فيه املدفوع�ت عن الواردات من 9،2 
ملي�ر دولر ع�م 1990 اإلى 72 ملي�ر دولر ع�م 2018 خملفة عجزا يف امليزان التج�ري قدره 44،4 

ملي�ر دولر، �شكل رقم )1).

(10)  Falk. M, “Determinants of the Trade Balance in Industrialized Countries”, Austrian Institute of 
Economic Research , Fiw Research Report N° 013 / Foreign Direct Investment, (2008)p5.

(11)  World Trade Organization, online , https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.MRCH.
CD.WT?locations=EG&view=chart 
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�صكل رقم )1( تط�ر ال�صادرات وال�اردات وامليزان التجاري خالل الفرتة )2018-1990(

https://data.worldbank.org  :امل�صدر

واإذا ك�ن العجز يف امليزان التج�ري امل�شري قد اأخذ اجت�ه� �ش�عدا خالل الفرتة اإل اأنه قد 
�شهد تقلب�ت كبرية، ففي ع�م 2008 – ع�م بداية الأزمة امل�لية الع�ملية – حقق امليزان التج�ري 
عجزًا قدره 22،2 ملي�ر دولر، حيث ارتفعت قيمة املدفوع�ت عن الواردات من 37،1 ملي�ر دولر 
ع�م 2007 اإلى 48،4 ملي�ر دولر ع�م 2008، ونتيجة انكم��ض حركة التج�رة الع�ملية، فقد ارتفعت 

ال�ش�درات امل�شرية من 19،2 ملي�ر دولر ع�م 2007 اإلى 26،2 ملي�ر دولر يف ع�م 2008 )12).
وقد بداأ العجز يتزايد ب�شورة كبرية من الع�م 2012، حيث حتول امليزان البرتويل من حتقيق 
ف�ئ�ض اإلى حتقيق عجز منذ ذلك الع�م، حيث ات�شعت الفجوة بني ال�ش�درات والواردات البرتولية، 

وبلغ العجز يف امليزان البرتويل 5،5 ملي�ر دولر ع�م 2018، �شكل رقم )2).

)12)   وزارة التخطيط واملتابعة والإ�شالح الإداري ، تقريرمتابعة الأداء 2008/2007، العام الثاين من اخلطة 2008/2007- 
2012/2011، �ض 45.
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�صكل رقم )2( تط�ر العجز يف امليزان البرتويل وغري البرتويل خالل الفرتة )2018-1990(

 https://data.worldbank.org :امل�صدر

ففي عام 2011 حتقق ف�ئ�ض قدره 654 مليون دولر، وحتول اإلى عجز قدره 3،7 ملي�ر دولر 
يف ع�م 2012.

وقد تاأثرت التجارة اخلارجية ب�لأحداث ال�شي��شية والقت�ش�دية التي مرت به� البالد يف ع�م 
2011، وك�ن من اأهمه�:

1 - تباطوؤ الن�شاط القت�شادي تاأثرًا با�شطرابات الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية.

لل�شلع  التمويل  يف  الأولوية  واإعطاء  الأجنبية  بالعملة  الكافية  ال�شيولة  توافر  -  عدم   2
ال�شرتاتيجية.

3 - زيادة الطلب املحلي على املنتجات البرتولية وخا�شة ال�شولر والبنزين.

اأم� عام 2016 فقد �شهد انخف��ش� يف العجز يف امليزان التج�ري اإلى 30،3 ملي�ر دولر بدًل من 
42،3 ملي�ر دولر يف الع�م ال�ش�بق، حيث انخف�شت الواردات من 63،6 ملي�ر دولر يف ع�م 2015 
اإلى 55،8 ملي�ر دولر يف ع�م 2016، ويرجع ذلك اإلى اتخاذ الدولة جمموعة من ال�شوابط ملعاجلة 

اخللل يف امليزان التج�ري، ك�ن من اأهمه�:
-  قرار يف 31 يناير 2016 ب�شاأن زيادة التعريفة اجلمركية على بع�ص ال�شلع التي تعترب وارداتها 

.% % بدًل من 30-10  غري �شرورية لترتاوح م� بني 40-30 
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-  اإعالن وزارة التجارة وال�صناعة اأنه بدءاً من فرباير 2016، لبد من ت�شجيل 23 فئة من 
ال�شلع النه�ئية امل�شدرة اإلى م�شر يف الهيئة الع�مة للرق�بة على ال�ش�درات والواردات.

اإلى  330 �شلعة خمتلفة لت�شل  2016، بزي�دة التعريفة اجلمركية على  3 دي�صمرب  -  قرار يف 
% بهدف خف�ص الواردات وحماية القطاع ال�شناعي املحلي. ن�شب ترتاوح م� بني 60-40 

كما ت�شري اإح�شاءات منظمة التجارة العاملية اإلى اأن معدل من� ال�صادرات خالل الفرتة قد بلغ 
 % %، اأم� معدل من� ال�اردات فقد بلغ 228،98  % مبتو�شط معدل منو �شنوي قدره 7،9   189،97
% يف املتو�شط، يف حني بلغ معدل من� العجز التجاري خالل  لنف�ض الفرتة مبعدل منو �شنوي 6،5 

%، �شكل رقم )3). % مبتو�شط معدل منو �شنوي قدره 7،9  نف�ض الفرتة 228،06 
�صكل رقم )3( معدل من� ال�صادرات وال�اردات وامليزان التجاري خالل الفرتة )2018-1990(

https://data.worldbank.org  :امل�صدر

2/3 موؤ�سر )ال�سادرات / الواردات(

ن�شبة  يف  كبرية  تقلبات  هناك  اأن  نالحظ  ال�اردات  اإلى  ال�صادرات  م�ؤ�صر  وب��شتخدام 
)ال�ش�درات/الواردات) خالل الفرتة )1990-2018)، فقد بلغت اأعلى ن�شبة له� يف ع�م 2006، 
%، حيث بلغت قيمة ال�صادرات 16،7 ملي�ر دولر،  اإذ بلغت ن�شبة تغطية ال�شادرات للواردات 61 
تغطية  ن�شبة  و�شلت  فقد   ،1998 ع�م  يف  اأم�  دولر.  ملي�ر   27،3 ال�اردات  قيمة  بلغت  حني  يف 
للواردات خالل  ن�شبة تغطية ال�شادرات  اأما متو�شط   ،%  19 له�  اأقل قيمة  للواردات  ال�ش�درات 
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%، وهى ن�شبة تعك�ص النخفا�ص يف تغطية ال�شادرات للواردات اإلى اأقل من  الفرتة فقد بلغت 41 
الن�شف �شكل رقم )4).

�صكل رقم )4( امليزان التجاري )ال�صادرات/ال�اردات( خالل الفرتة )2018-1990(

https://data.worldbank.org :امل�صدر

الإجمالي المحلي  الناتج  من  كن�سبة  التجاري  العجز   3/3
املحلي  الن�جت  اإلى  بن�شبته  التج�ري  العجز  التعبري عن  القت�ش�ديني  املحللني  بع�ض  ي�شتخدم 
% ع�م 1990 اإلى  الإجمايل، ونالحظ اأن ن�شبة العجز يف امليزان التجاري قد ارتفعت من 15،4 
17،69 % يف ع�م 2018، وت�شري البيانات اإلى وجود تقلبات كبرية يف ن�شبة العجز التجاري اإلى 
% من  الن�جت املحلي الإجم�يل. فقد بلغت الن�شبة اأدنى قيمة له� يف ع�م 2003، حيث ك�نت 9،68 
% من  الن�جت املحلي الإجم�يل، واأعلى قيمة له� يف ع�م 2018، حيث و�شلت الن�شبة اإلى 17،69 

الن�جت املحلي الإجم�يل.
فقد ارتفع العجز من 36 ملي�ر دولر ع�م 2017 اإلى 44،3 ملي�ر دولر ع�م 2018 بقيمة 8 ملي�ر 
%. يف الوقت الذي ارتفع فيه الن�جت املحلي الإجم�يل من 235  دولر وبن�شبة زي�دة قدره� 23،2 
%، الأمر الذي اأدى  ملي�ر دولر ع�م 2017 اإلى 251 ملي�ر دولر يف ع�م 2018 مبعدل منو قدره 6 

%، �شكل رقم )5). اإلى ارتف�ع ن�شبة العجز التج�ري/الن�جت املحلي الإجم�يل اإلى 17،96 
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�صكل رقم )5( عجز امليزان التجاري كن�صبة من الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة )2018-1990(

https://data.worldbank.org  :امل�صدر

قيا�س الإنتاجية  -  4
النمو يف  اأن  ق�صية قيا�ض االإنتاجية وحمدداتها من الق�ش�ي� القت�ش�دية املهمة، ذلك  تعد 
متو�شط اإنتاجية العامل يرتتب عليه زيادة يف الناجت القومي )منو الناجت القومي(، ومن ثم ارتفاع 
امل�شتوى  على  �شواء  التناف�شية  القدرة  زيادة  اإلى  توؤدى  الإنتاجية  زيادة  اأن  كما  املعي�شة،  م�شتوى 

القومي اأو على م�شتوى ال�شركات.
اإنتاجية  يف  التطور  معرفة  اأهمها  الأهداف  من  العديد  اإلى  االإنتاجية  قيا�ض  عملية  وتهدف 
العامل، ومن ثم التطور يف الدخل وم�شتوى املعي�شة، كما تهدف اأي�شا اإلى معرفة التقدم القت�شادي 
الذي حدث نتيجة التقدم التكنولوجي والكف�ءة يف ا�شتخدام املوارد وخف�ض التك�ليف. ويف هذا اجلزء 

�شيتم قيا�ص متو�شط اإنتاجية العامل على امل�شتوى القومي بجانب قيا�ص الإنتاجية الكلية للعوامل.

العمل عن�سر  اإنتاجية   1/4
اإنتاجية العمل املوؤ�شر الرئي�ص وذا الدللة الأهم عند درا�شة تطور الإنتاجية وتاأثريها  متثل 
اإلى  ب�لإ�ش�فة  امل�ل،  وراأ�ض  العمل  كمية  على  يعتمد  القت�ش�دي  ف�لنمو  القت�ش�دي،  النمو  على 
كف�ءة واإنت�جية هذين العن�شرين وغريهم� من عن��شر الإنت�ج الأخرى، اأي اأن النمو القت�ش�دي ل 
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يعتمد فقط على حجم عنا�شر الإنتاج واإمنا على اإنتاجيتها التي تعتمد بدورها على م�شتوى التقدم 
العلمي والتكنولوجي يف القت�ش�د)13).

تخرج من  الذي  الع�مل  اإنت�جية  اأكرب من  الع�مة  الث�نوية  تخرج من  الذي  العامل  فاإنتاجية 
املرحلة البتدائية، واإنتاجية امل�ظف الذي لديه خربة طويلة وتدريب م�شتمر يف جم�ل عمله لي�شت 
ك�إنت�جية املوظف الذي مل يتدرب وخربته قليلة يف ميدان عمله، ولذلك فعندم� نتحدث عن عن�شر 
العمل ف�إنن� نعنى ق�ة العمل التي جتمع ما بني التعليم والتدريب واخلربة. وقد اأثبتت الدرا�شات 
% يف الع�م، وتقفر هذه الن�شبة اإلى  اأن اإنت�جية الع�مل الأمي ترتفع نتيجة التدريب من 16-12 
ال�شعف بعد التعليم الثانوي واجلامعي، كما اأن تكاليف التعليم للطالب يتم ا�شرتدادها 9 اأ�شع�ف 

خالل 5 �شنوات من تخرجه)14). 
اإ�ش�فة اإلى ذلك ف�إن بيئة العمل وتقليل الت�ص�هات االقت�صادية ك�ل�شرائب والقيود ب�أ�شك�له� 
اأي زي�دة الكمية املنتجة من وحدة  اإنت�جية العمل وراأ�ض امل�ل،  تعد كله� عوامل ت�ش�عد على رفع 
والدول  ال�شن�عية  الدول  من  كثري  يف  التطبيقية  الدرا�صات  وت�شري  املال.  راأ�ص  وحدة  اأو  العمل 
ب�شفة  العمل  عن�شر  واإنت�جية  ع�مة  ب�شفة  الإنت�ج  عن��شر  اإنت�جية  يف  التف�وت  اأن  اإلى  الن�مية 

خا�شة اأكرث اأهمية من زيادة حجم املوارد الب�شرية واملادية.
كم� اأن التفاوت يف هذه االإنتاجية يعد اأهم اأ�شب�ب الفجوة يف دخل الفرد ويف معدلت النمو 
بني الدول املتقدمة والدول الن�مية، وهناك العديد من االأ�صباب التي تكمن وراء تفاوت االإنتاجية 
االبتكار  الكلية لعنا�صر االإنتاج بني الدول ال�صناعية والدول النامية، واأهم هذه الأ�شب�ب هو 
واالخرتاع، فالفجوة يف م�شتويات املعي�شة بني الدول املتقدمة والدول النامية تاأتي من كون الدول 
املتقدمة متتلك كمية اأكرب من راأ�ص املال الطبيعي، ومتتلك كمية اأكرب من العمالة املتعلمة واملدربة، 

كم� اأن اإنت�جية اقت�ش�داته� اأكرب من اإنت�جية القت�ش�دات الفقرية)15).
الدخل بني  التف�وت يف م�شتوى  % من   50 اأكرث من  اأن  اإلى  الدرا�صات  العديد من  ي�صري  بل 
الدول املتقدمة والدول الن�مية اإمن� يرجع اإلى الفرق يف الإنت�جية، واأن هذا التف�وت يف الإنت�جية 
% من التف�وت يف معدلت النمو القت�ش�دي، وهذه الأهمية لالإنت�جية دفعت الكثري  يف�شر نحو 50 

من الب�حثني اإلى حم�ولة فهم العوامل التي حتدده� وترفع من م�شتواه�.

التخطيط  ق�شايا  �شل�شلة  امل�شري(،  القت�شاد  يف  الإنتاجية  ق�شايا  لبع�ص  تطبيقية  )درا�شات  القومي،  التخطيط  معهد     (13(
والتنمية رقم )56)، نوفمرب 1990، �ض 14.

)14)   منظمة العمل العربية، »الإنتاجية ودورها يف حت�شني الإنتاجية والنمو القت�شادي«، موؤمتر العمل العربي، الدورة اخلام�شة 
والأربعون، الق�هرة 2018.

)15) يو�شف خليفة اليو�شف،»لغز النمو القت�ش�دي« مت�ح على الإنرتنت على املوقع:
www.siironline.org/alabwab/arweqat_alketab(20)/230.htm 
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تقدير اإنتاجية العامل على الم�ستوى القومي   2-/4
يق��ض مت��صط اإنتاجية العامل على امل�صت�ى الق�مي ك�لآتي:

متو�شط اإنتاجية العامل = الن�جت املحلي الإجم�يل )الأ�شع�ر الث�بتة)
عدد الع�ملني      

بي�ن�ت  من  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  بي�ن�ت  توجد  حيث  ح�ش�به  ب�شهولة  القي��ض  هذا  ويتميز 
احل�شابات القومية، وكذلك توجد بيانات العاملني خالل �شل�شلة طويلة من ال�شنوات.

تطور اإنتاجية العامل خالل الفترة )2018-1990(   1/2/4
ب�لأ�شع�ر   (2018-1990( ع�م  من  الفرتة  خالل  م�صر  يف  العامل  اإنتاجية  مت��صط  ارتفع 
الث�بتة لع�م 2010 من 6620 دولر يف ع�م 1990 اإلى 11221 دولر يف ع�م 2018، وهذا يعنى اأن 
مت��صط اإنتاجية العامل قد ت�ش�عف 1،7 مرة خالل الفرتة اأي خالل 28 ع�م. هذا ب�لإ�ش�فة اإلى 
% يف �شنة الأ�ش��ض وهى ع�م 1990  اأن الرقم القيا�شي ملتو�شط اإنتاجية العامل قد ارتفع من 100 

% يف �شنة املق�رنة وهى ع�م 2018، �شكل رقم )6). اإلى 169 
�صكل رقم )6( تط�ر مت��صط اإنتاجية العامل خالل الفرتة )2018-1990(

امل�صدر: حم�ص�ب من بيانات البنك الدويل, اإبريل 2019, متاح على امل�قع:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EG&view=map&year=2018 
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ولكن اإذا نظرن� اإلى الأهم وهو معدل النم� يف مت��صط اإنتاجية العامل فنالحظ اأن متو�شط 
% �شنويً�، وقد �شهدت الفرتة تقلب�ت �شديدة يف معدلت النمو  معدل النمو خالل الفرتة قد بلغ 2 
ال�شنوية ملتو�شط اإنتاجية العامل على امل�شتوى القومي. وهذا يعنى عدم ال�شتقرار يف معدلت منو 

متو�شط الإنتاجية طويل الأجل، هذا بالإ�شافة اإلى انخفا�ص م�شتويات الإنتاجية �شكل رقم )7).

�سكل رقم )7( تطور معدل نمو اإنتاجية العامل خالل الفترة )2018-1990(

امل�صدر: حم�ص�ب من بيانات البنك الدويل, اإبريل 2019, متاح على امل�قع:

 https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EG&view=map&year=2018

وتتحدد اإنت�جية الع�مل مبجموعة من العوامل)16)؛ ف�لع�مل الأول الذي يحدد اإنت�جية العمل 
هو راأ�ص املال الب�شري؛ وراأ�ص املال الب�شري هو املعرفة املرتاكمة )من التعليم واخلربة( واملهارات 
واخلربات التي ميتلكه� الع�مل الع�دي يف القت�ش�د. والع�مل الث�ين الذي يحدد اإنت�جية العمل هو 
التغيري التكنولوجي؛ والتغيري التكنولوجي هو مزيج من الخرتاع - التقدم يف املعرفة - والبتك�ر، 
اإنت�جية العمل هو  الث�لث الذي يحدد  اأم� الع�مل  اأو خدمة جديدة.  اأي منتج  والذي ي�شتخدم يف 

وفورات احلجم وهي مزايا التكلفة التي حت�شل عليها ال�شناعات ب�شبب احلجم. 

(16(  productivity-and-economic، online، https://opentextbc.ca/principlesofeconomics/.../20-2-labor-
productivity-and-economic-growth/ 



جملة بـحـوث اقتـ�سـاديـة عربـيـة

102

على  العامل  اإنتاجية  متو�سط  ونمو  القت�سادي  النمو  بين  العالقة   2/2/4
الم�ستوى القومي

النمو  معدل  حتديد  يف  مهم�  دورًا  يلعب  العامل  اإنتاجية  مت��صط  ف�إن  �ش�بقً�،  ذكر  كم� 
القت�شادي. وملعرفة ذلك فقط مت قيا�ض اأثر النم� يف مت��صط اإنتاجية العامل على النم� على 
تابع  كمتغري  القت�شادي  النمو  بني  الب�شيط  النحدار  تقدير  وذلك من خالل  الق�مي,  امل�صت�ى 
ومنو متو�شط اإنتاجية العامل كمتغري م�شتقل، واأظهرت النتائج اأن العالقة بني معدل منو متو�شط 
النمو  واأن  % تقريبً� وهى عالقة طردية وقوية،   68 بلغت  والنمو القت�ش�دي قد  الع�مل  اإنت�جية 
% من النمو القت�ش�دي على امل�شتوى القومي، وقد اأخذت  يف متو�شط اإنتاجية العامل يف�شر 60 

مع�دلة النحدار ال�شورة الت�لية:
g GDP = A + BL + E

حيث:   
تعرب عن منو الن�جت املحلي الإجم�يل ب�لأ�شع�ر الث�بتة  gGDP

ثابت   A
معدل منو متو�شط اإنتاجية العامل   B

عدد العم�ل   L
اخلطاأ الع�شوائي   E

وقد اأخذت مع�دلة التقدير ال�شيغة الت�لية:  
 gGDP = 7207+ 0.84 L

% يرتتب عليه� زي�دة يف النمو  وهذا معناه اأن الزيادة يف متو�شط اإنتاجية العامل بن�شبة 10 
.% القت�ش�دي مقداره� 8،4 

للعوامل الكلية  الإنتاجية  قيا�س   3/4
منو  يف  والتطوير  البحث  م�شاهمة  تدر�ص  التي  االقت�صادية  الدرا�صات  ملعظم  البداية  نقطة 

الإنت�جية تعتمد على دالة االإنتاج )لكوب دوجال�ص(، والتي ميكن اأن تاأخذ ال�شكل التايل:
 

t ت�شري اإلى الزمن، ومتثل اأي  L اإلى العمل،  K اإلى راأ�ض امل�ل،  Y اإلى الن�جت،  حيث ت�شري 



103

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

انتقالت يف دالة الإنتاج عرب الزمن، ومن ثم فاإنها تو�شح اأثر التقدم التكنولوجي على الناجت، ومن 
ثم فاإن دالة الإنتاج ميكن اإعادة كتابتها على ال�شورة التالية:

),()( ttt LKFtA=Υ

حيث تقي�ض )A (t الأثر الرتاكمي لنتقالت دالة الإنتاج عرب الزمن، وهى متغري الآن لأنها 
وباأخذ التفا�شل بالن�شبة للزمن نح�شل على ال�شكل  تتغري مع الزمن ب�شبب التغري التكنولوجي، 

الت�يل:

ويو�شح  بنقطة فالدالة تاأخذ ال�شكل التايل:
L

L
fAK

k
fAfA

Y
Y

∂
∂+

∂
∂+⋅=

.

 

وبق�شمة الطرفني على Y نح�شل على املع�دلة:
      

الن�شبي  الن�شيب  فيكون  احلدية،  اإنتاجيته   = عائد  على  يح�شل  عن�شر  كل  اأن  وبافرتا�ص 
   × لعن�شر العمل                       وب�شرب الطرفني 

                    )1(

والن�شيب الن�شبي لراأ�ض امل�ل   

وبو�شع  وو�شع 

ف�إن )2)             
حيث: 

L
YW

∂
∂=Y

L
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= معدل منو الن�جت   Y
Y
⋅

TFP معدل النمو يف الإنت�جية الكلية للعوامل =   A
A⋅

= معدل منو راأ�ض امل�ل  K
K ⋅

= معدل منو العمل  L
L
⋅

وميكن احل�شول على الإنتاجية الكلية للعوامل كف�شلة كما يلى:
             (3( 

وم�سادرها الم�ستخدمة  البيانات   1/3/4
ق�م الب�حث مبح�ولة تقدير م�ش�همة التقدم التكنولوجي يف النمو القت�ش�دي والإنت�جية، وقد 
اعتمد على اأ�صل�ب دالة االإنتاج ومن�ذج �ص�ل� والذى يح�ول قي��ض التقدم التكنولوجي ب�لإنت�جية 

الكلية لعوامل الإنت�ج وهى TFP لتقدير العالقة بني النمو القت�ش�دي والتقدم التكنولوجي.
ويف هذا الإطار مت العتماد على بيانات احل�شابات القومية للبنك الدويل، وبيانات احل�شابات 
القومية ملنظمة التع�ون القت�ش�دي والتنمية، �شل�شلة بي�ن�ت من ع�م 1990 حتى ع�م 2018 للن�جت 
املحلي احلقيقي باأ�شعار عام 2010، وكذلك ب�لن�شبة لال�شتثم�ر، اأم� �شل�شلة بي�ن�ت عدد الع�ملني 
لنف�ص الفرتة، فقد مت احل�شول عليها من بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�شاء، اأما 
 M. Berlemann , J.-E. Wesselhöft فيما يتعلق براأ�ص املال فقد مت تقديره با�شتخدام طريقة

لتقدير راأ�ص املال يف ال�شنة الأولى، ومن ثم ال�شنوات التالية كما يلى )17):
ميكن تقدير راأ�ض امل�ل لل�شنة البتدائية ك�لآتي:

(17(  Berlemann M. ، Wesselhöft J. E.، » Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual 
Inventory Method”، Review of Economics،v. 65. (2014( pp. 1–34، ISSN 09485139-، on line: 

https://www.degruyter.com/view/j/roe.2014.65.issue-1/roe-20140102-/roe-20140102-.xml  
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حيث:
K0: ر�شيد راأ�ض امل�ل يف ال�شنة البتدائية 

gk: متو�شط معدل منو راأ�ص املال خالل فرتة الدرا�شة
I1: ال�شتثم�ر الث�بت يف ال�شنة الت�لية  

σ: معدل اإهالك راأ�ص املال، ويكون راأ�ض امل�ل يف ال�شنوات الت�لية 
Kt = It+Kt-1(1- σ)
ال�شغرى  املربعات  منوذج  ا�شتخدم  مت  الزمنية  لل�شل�شلة  املال  راأ�ص  ر�شيد  ح�شاب  وبعد 
با�شتخدام احلزمة القت�شادية EVIEWS لتقدير مع�دلة النحدار بني الن�جت املحلي الإجم�يل 

وراأ�ص املال بعد اإجراء الختبارات املطلوبة للنموذج، وكانت النتائج على النحو التايل: 
جدول رقم )1( نتائج تقدير عالقة االنحدار لل�صل�صلة الزمنية )2018-1990(

Dependent Variable: LOGY
Method: Least Squares
Date: 08/22/19 Time: 13:05
Sample: 1989 2018
Included observations: 30

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  .Prob

C 2.562448 0.120749 21.22133 0.000
LOGX2 0.759961 0.009768 77.80092 0.000

R-squared 0.995395 Mean dependent var 11.94903
Adjusted R-squared 0.995231 S.D. dependent var 0.389543
S.E. of regression 0.026901 Akaike info criterion -4.32897
Sum squared resid 0.020263 Schwarz criterion -4.235557
Log likelihood 66.93455 .Hannan-Quinn criter -4.299086
F-statistic 6052.984 Durbin-Watson stat 0.206015
Prob(F-statistic) 0.000

امل�صدر: خمرجات التحليل االإح�صائي.
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وتكون الدالة املقدرة ك�لت�يل:          
وهن� تكون ح�شة راأ�ض امل�ل من الإنت�ج =SK 0.759961 وح�شة عن�شر العمل ح�شب منوذج 

�شولو هي      
النمو  معدل  يف  امل�ل)  راأ�ض  )العمل،  الإنت�ج  عن��شر  من  عن�شر  كل  ح�شة  وب�شرب 
)60.0،30.0) على التوايل، نح�شل على التوزيع الن�شبي ملعدل منو الن�جت على عن��شر الإنت�ج 

فتكون  )0.01، 0.03) لكل من العمل وراأ�ض امل�ل، ونح�شل على الإنت�جية الكلية TFP كم� يلى:
الإنت�جية الكلية =0.05– )0.01+0.03) = 0.01 

النموذج تقدير  نتائج   2/3/4
اأ- تط�ر معدل من� الناجت املحلي االإجمايل وراأ�ض املال والعمالة خالل الفرتة )2018-1990(

% خالل الفرتة املذكورة اأي مبعدل منو  حقق الناجت املحلي االإجمايل منوًا حقيقيً� قدره 127 
% خالل الفرتة  % يف املتو�شط، اأما راأ�ص املال فقد حقق منوًا حقيقيً� قدره 168  �شنوي قدره 5 
% خالل  % يف املتو�شط. وفيما يتعلق بنم� العمالة فقد حققت منوًا قدره 73  مبعدل منو �شنوي 6 

% يف املتو�شط، �شكل رقم )8). الفرتة مبعدل منو �شنوي قدره 3 
�صكل رقم )8( تط�ر معدل من� الناجت املحلي االإجمايل وراأ�ض املال والعمالة خالل الفرتة )2018-1990(

امل�صدر: امل�صدر: حم�ص�ب من بيانات البنك الدويل, اإبريل 2019, متاح على امل�قع: 
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EG&view=map&year=2018

وبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء, الكتاب ال�صن�ي االإح�صائي- العمل, �صن�ات خمتلفة.
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ب- ن�صبة م�صاهمة ع�امل االإنتاج يف النم� االقت�صادي

�شبق التعرف على اأن النمو القت�ش�دي يرجع اإلى ن�عني من الع�امل وهم�:
- م�ش�همة عوامل الإنت�ج )العمل وراأ�ض امل�ل)

- م�ش�همة الإنت�جية الكلية لعوامل الإنت�ج 
اأمكن  فقد  الإنتاج  دالة  على  رئي�ص  ب�شكل  تبنى  والتي  النم�  ح�صابات  منهجية  وب��شتخدام 
ح�ش�ب م�ش�همة كل من عوامل الإنت�ج وم�ش�همة الإنت�جية الكلية يف معدل النمو كم� يف اجلدول 

رقم )2) الت�يل. 
جدول رقم )2( م�صاهمة ع�امل االإنتاج واالإنتاجية الكلية يف من� الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة 

)2018-1990(

البيان
معدل 
النم�

املرونة )ن�صيب العن�صر 
من االإنتاج(

ت�زيع ن�صب النم� 
على ع�امل االإنتاج

الن�صبة املئ�ية مل�صاهمة 
عنا�صر االإنتاج

0.05الن�جت املحلي

0.030.240.010.20العمل

0.060.760.030.60راأ�ض امل�ل

 TFP0.010.010.20الإنت�جية الكلية

م�صاهمة  % يف حني بلغت   80 م�صاهمة ع�امل االإنتاج خالل الفرتة )2018-1990)  بلغت 
راأ�ض  يف  النم�  و�صاهم  امل�ل،  وراأ�ض  العمل  بني  امل�ش�همة  توزعت  وقد   ،%  20 الكلية  االإنتاجية 
%، وبلغت  % من النمو يف الن�جت املحلي الإجم�يل، و�صاهم من� العمل بن�شبةـ 20  املال بن�شبة 60 

%، جدول رقم )2) و�شكل رقم )9). م�ش�همة منو الإنت�جية الكلية 20 
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�صكل رقم )9( م�صاهمة ع�مل االإنتاج واالإنتاجية الكلية يف من� الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة 
)2018-1990(

امل�صدر: حم�ص�ب من بيانات البنك الدويل, اإبريل 2019, متاح على امل�قع
: https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=EG&view=map&year=2018

وبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�صاء, الكتاب ال�صن�ي االإح�صائي- العمل, �صن�ات خمتلفة.

5- محددات الميزان التجاري )1990 -2018(

التجاري  امليزان  على  املوؤثرة  الرئي�شة  العوامل  تطبيقي  ب�شكل  البحث  من  اجلزء  هذ  يتناول 
العامل  يف  احلقيقي  الفرد  دخل  متو�شط  احلقيقي،  ال�شرف  �شعر  يف  تتمثل  والتي  امل�شري 
الأ�شا�ص  �شنة  بالدولر،  م�شر  يف  احلقيقي  الفرد  دخل  متو�شط   ،2010 الأ�ش��ض  �شنة  ب�لدولر، 
2010، متو�شط اإنتاجية العامل، الحتياطيات الدولية بالدولر،  RPالرقم القي��شي لقيمة وحدة 
اإلى الدرا�ش�ت  2000. ا�شتن�دا  ال�ش�درات/الرقم الق��شي لقيمة وحدة الواردات، �شنة الأ�ش��ض 
من  م�أخوذة   ،2018 ع�م  حتى  عام1990  من  بيانات  �شل�شلة  وا�شتخدام  والتطبيقية،  النظرية 
بيانات البنك الدويل، وبيانات احل�شابات القومية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي 
وا�شتخدام منوذج املربعات ال�شغرى با�شتخدام برنامج احلزمة القت�شادية EVIEWS لقدير 

مع�دلة النحدار بني املتغري الت�بع واملتغريات امل�شتقلة.
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1/5 النموذج الم�ستخدم ومتغيراته)18(:

الع�مل�ن  ا�شتخدمه  الذي  النظري  النموذج  من  التج�ري  امليزان  مع�دلة  ا�شتخدام  ميكن 
)Goldstein- Khan) على النحو الت�يل:

LOG (X/M) = a + b1 LOG (y1)

+ b2 LOG (y2)+ b3 LOG (RE)+ b4 LOG (IR)+ b5 LOG (RP) + ε

 b1        ،     b3 ،b2 ،b4 ،b5      املقدار الثابت كما متثل كل من a حيث متثل
مع�مالت املتغريات امل�شتقلة يف النموذج y1، متو�شط دخل الفرد احلقيقي على م�شتوى العامل، 
y2 متو�شط دخل الفرد احلقيقي يف م�شر، RE �شعر ال�شرف احلقيقي، IR الحتي�طي�ت الدولية، 

RP الرقم القي��شي لقيمة وحدة ال�ش�درات/الرقم الق��شي لقيمة وحدة الواردات، ε معامل اخلطاأ.

1- الدخل المحلي الحقيقي

توؤدى  اإذ  والواردات،  احلقيقي  الدخل  بني  موجبة  عالقة  توجد  االقت�صادية  للنظرية  طبق� 
زيادة الدخل احلقيقي اإلى زيادة الطلب على الواردات ب�شقيها ال�شتهالكي وال�شتثماري. فزيادة 
الطلب اال�صتهالكي تتطلب زيادة ال�شتثمار يف امل�شتقبل لتلبية الطلب ال�شتهالكي فيزيد الطلب 
على مدخالت الإنتاج من ال�شلع الو�شيطة والراأ�شمالية، وخا�شة يف حالة عدم توفرها يف ال�شوق 
املحلي اأو وجودها ولكن لي�ص باجلودة وال�شعر املنا�شبني، ويتوقف التاأثري املوجب للدخل احلقيقي 
على الواردات على مرونة الطلب على الواردات، فاإذا كانت مرونة الطلب على الواردات مرتفعة 
اإذا كانت  اأما  التجاري،  امليزان  �شلبيا على  يوؤثر  ثم  الواردات، ومن  اإلى زيادة  �شيوؤدي  فاإن ذلك 
الزيادة يف الدخل ناجتة عن اإنتاج ال�شلع التي متثل اإحالًل للواردات فاإن ذلك من �شاأنه اأن يوؤثر 

اإيج�بيً� على امليزان التج�ري.

2- الدخل العالمي الحقيقي

زي�دة  اأدت  ف�إذا  التج�ري،  ب�مليزان  �ش�لبة  اأو  بعالقة موجبة  احلقيقي  العاملي  الدخل  يرتبط 
اإيجابية على  اآثار  اإلى وجود  اأدى ذلك  اإلى العامل اخلارجي  اإلى زيادة ال�شادرات  الدخل العاملي 
متثل  �شلع  اإنتاج  عن  ناجتة  احلقيقي  العاملي  الدخل  يف  الزيادة  كانت  اإذا  اأما  التجاري،  امليزان 
اآثار �شلبية على امليزان التجاري، ويتوقف الأثر الإيجابي  اإلى  اإحالًل للواردات فاإن ذلك �شيوؤدي 
)مرونة  املحلي  الإنتاج  هيكل  مرونة  على  التجاري  امليزان  على  احلقيقي  العاملي  املحلي  الدخل 

عر�ض ال�ش�درات).

(18) Falk, M ,”Determinants of the Trade Balance in Industrialized Countries”.(2008), op. cit. P3.
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الحقيقي ال�سرف  �سعر   -  3
اأمكن ح�شاب �شعر ال�شرف احلقيقي من املعادلة التالية:

RE = E (P * /P)

حيث:
= �شعر ال�شرف احلقيقي    RE

= �شعر ال�شرف الإ�شمي    E
P*/P الرقم القي��شي لأ�شع�ر امل�شتهلك يف اأمريك� وم�شر على التوايل

�شعر ال�شرف احلقيقي = �شعر ال�شرف الإ�شمي × الرقم القي��شي لأ�شع�ر امل�شتهلك للع�مل
                الرقم القي��شي لأ�شع�ر امل�شتهلك يف م�شر

العملة  قيمة  )انخفا�ص  احلقيقي  ال�شرف  �شعر  ارتفاع  فاإن  االقت�صادية،  النظرية  وح�شب 
الوطنية) من �ش�أنه اأن يجعل ال�ش�درات املحلية اأقل �شعرًا، ويوؤدي اإلى زي�دة ال�ش�درات ويحدث 
الواردات،  اأ�شعار  اإلى ارتفاع  يوؤدي ارتفاع �شعر ال�شرف احلقيقي  اإذ  للواردات،  بالن�شبة  العك�ص 
امليزان  على  ال�شرف  �شعر  تغيري  اأثر  ويتوقف  التجاري.  امليزان  موقف  اإلى حت�شني  ذلك  ويوؤدي 
التج�ري على )مرون�ت ال�ش�درات والواردات) ف�إذا ك�نت مرونة ال�ش�درات والواردات �شعيفة، 

فاإن الأثر على امليزان التجاري �شوف يكون حمدودًا.

النتاجية الكلية لعوامل النتاج:  -  4
املحلى  الن�جت  يف  النمو  معدل  ارتف�ع  الى  النت�ج  لعوامل  الكلية  النت�جية  يف  النمو  يوؤدي 
الجم�يل، المر الذي يوؤدى الى زي�دة ال�ش�درات وتخفي�ض الواردات مم� ينعك�ض ب�لإيج�ب على 

امليزان التج�ري.  

الحتياطيات الدولية:  -  5
توجد عالقة موجبة بني امليزان التج�ري والحتي�طي�ت الدولية، فللمن�ف�شه بفع�لية يف الأ�شواق 
الدولية، يتعني على اأي دولة ت�أمني احتي�ج�ته� من الآلت واملعدات امل�شتوردة التي تعزز الإنت�جية 
وتزيد من تن�ف�شية �ش�دراته� يف الأ�شواق الدولية، والتي قد تكون �شعبة اإذا ك�نت احتي�طي�ت هذه 

الدولة غري ك�فية.
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الرقم القيا�سي لقيمة وحدة ال�سادرات/الرقم القا�سي لقيمة وحدة الواردات:  -  6
توجد عالقة موجبة بني الن�شبة بني الرقم القي��شي لقيمة وحدة ال�ش�درات والرقم القي��شي 

لقيمة وحدة الواردات وبني امليزان التج�ري.

النموذج: تقدير  نتائج   2/5
بعد قي�م الب�حث بعمل م�شح للعوامل املحددة للميزان التج�ري التي وردت يف الدرا�ش�ت النظرية 
 ،(2018  -1990( الفرتة  خالل  امل�شري  التجاري  امليزان  على  تاأثريها  مدى  واختبار  والتطبيقية، 
قام الباحث با�شتبعاد العوامل التي لي�ص لها تاأثري معنوي والعوامل ذات التاأثري ال�شعيف على امليزان 
التج�ري مثل: ال�شتثم�ر الأجنبي املب��شر، وعجز املوازنة الع�مة وعر�ض النقود ب�ملعنى الوا�شع، واقت�شر 
على العوامل املعنوية والأكرث تاأثريا على امليزان التجاري امل�شري خالل فرتة الدرا�شة، وكانت نتائج 
 ،EVIEWS التحليل الإح�شائي با�شتخدام طريقة املربعات ال�شغرى با�شتخدام احلزمة القت�شادية

للميزان التج�ري كمتغري ت�بع وجمموعة املتغريات امل�شتقلة على النحو الت�يل:
 (R2( التحديد  مع�مل  قيمة  بلغت  حيث  امل�شتخدم،  للنموذج  التف�شريية  القوة  -  ارتف�ع   1
حوايل 0.86، اأي اأن املتغريات امل�شتقلة املخت�رة ف�شرت 0.86 من التغريات التي حدثت يف 

امليزان التج�ري خالل فرتة الدرا�شة.
-  هناك تاأثري معنوي وموجب بني �شعر ال�شرف احلقيقي الفعال وامليزان التجاري، فالزيادة   2
% توؤدى اإلى  يف �شعر ال�شرف احلقيقي الفعال )تخفي�ص قيمة العملة الوطنية( بن�شبة 1 

.% حت�شن يف امليزان التج�ري بن�شبة 0.81 
والرقم  ال�ش�درات  لقيمة وحدة  القي��شي  الرقم  ن�شبة  ومعنوية بني  -  وجود عالقة موجبة   3
اإلى   %  1 بن�شبة  فيه�  الزي�دة  توؤدي  حيث  التج�ري،  وامليزان  الواردات  لوحدة  القي��شي 

حت�شن امليزان التج�ري بن�شبة 0.83.
4 -  هناك عالقة معنوية وموجبة بني الإنتاجية الكلية وبني امليزان التجاري، حيث توؤدي الزيادة 
وتوؤدي   ،%  0.46 بن�شبة  التج�ري  امليزان  يف  حت�شن  اإلى   %  1 بن�شبة  الكلية  الإنت�جية  يف 
الزي�دة يف اإنت�جية عن�شر العمل اإلى حت�شن امليزان التج�ري بنف�ض الن�شبة، يف حني توؤدى 

 .% % اإلى حت�شن امليزان التج�ري بن�شبة 1.48  الزي�دة يف اإنت�جية راأ�ض امل�ل بن�شبة 1 
5 - ل توجد عالقة معنوية بني متو�شط دخل الفرد على م�شتوى العامل وامليزان التجاري. 

6 - ل توجد عالقة معنوية بني متو�شط دخل الفرد يف م�شر وامليزان التجاري. 
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7 -  وجود عالقة معنوية و�شلبية بني الحتي�طي�ت الدولية وامليزان التج�ري، بحيث اإن الزي�دة 
 ،% % يرتتب عليه� تدهور يف امليزان التج�ري بن�شبة 0.07  يف الحتي�طي�ت الدولية بن�شبة 1 
واإن كان تاأثري الحتياطيات الدولية على امليزان التجاري �شعيفا، اإل اأنه يعك�ص دور الإنفاق 
على الواردات من الآلت والتجهيزات وال�شلع الو�شيطة الالزمة للعملية الإنتاجية، واجلدول 

رقم )3) يو�شح هذه النت�ئج.

تقدير العالقة بني امليزان التجاري واملتغريات التف�صريية

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic  .Prob

     

C 8.475195 7.223606 1.173264 0.2538

LOGX1 0.815677 0.219423 3.717371 0.0013

LOGX2 0.835663 0.217122 3.848821 0.0009

LOGX3 -2.778721 1.760306 -1.578545 0.1294

LOGX4 1.991496 1.219258 1.633367 0.1173

LOGX5 -0.074134 0.091596 -0.809365 0.4274

LOGX6 0.465655 0.136277 3.41698 0.0026

     

R-squared 0.855331 Mean dependent var  -0.91413

Adjusted R-squared 0.813997 S.D. dependent var  0.303309

S.E. of regression 0.130811 Akaike info criterion  -1.01781

Sum squared resid 0.359343 Schwarz criterion  -0.68476

Log likelihood 21.24929 .Hannan-Quinn criter  -0.91599

F-statistic 20.69322 Durbin-Watson stat  2.31196

(Prob(F-statistic 0.0000    
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الخاتمة:  -  6
تعر�ص هذا البحث لدرا�شة مدى م�شاهمة منو الإنتاجية يف احلد من العجز يف امليزان التجاري 
اأجراء �شاملة املقدمة التي ا�شتملت على م�شكلة  من خالل �شتة   (2018 خالل الفرتة )1990- 
البحث واأهميته ومنهجه وحدوده. اأما اجلزء الثاين فقد تناول الدرا�شات النظرية والتطبيقية التي 
تدر�ص العالقة بني الإنتاجية امليزان التجاري، وقد ات�شح من هذا اجلزء دور الإنتاجية يف التاأثري 

على امليزان التج�ري.
ثالثة  خالل  من  امل�شري  التجاري  امليزان  يف  العجز  تطور  لدرا�شة  الثالث  اجلزء  وخ�ش�ص 
واأخريا  موؤ�شرات رئي�شة وهى: موؤ�شر )ال�ش�درات-الواردات)، وموؤ�شر )ال�ش�درات/الواردات) 

موؤ�شر ن�شبة عجز امليزان التج�ري اإلى الن�جت املحلي الإجم�يل.
متو�شط  الأولى من خالل ح�شاب  بطريقتني:  الإنتاجية  بقيا�ص  الرابع  البحث يف اجلزء  قام 
اإنتاجية العمل اأو ما يعرف بالإنتاجية اجلزئية لعنا�شر الإنتاج، اأما الطريقة الثانية فهي ا�شتخدام 
اإلى  يرجع  الذي  )اجلزء  للعوامل  الكلية  والإنت�جية  الإنت�ج  عوامل  اإنت�جية  لتقدير  �شولو  منوذج 
التقدم الفني). اأم� اجلزء اخل�م�ض فقد خ�ش�ض ملحددات امليزان التج�ري امل�شري خالل فرتة 
الدرا�شة، ويف هذا اجلزء مت ا�شتخدام منوذج جولد�شتاين – خان للو�شول اإلى اأهم العوامل املوؤثرة 

على امليزان التج�ري خالل الفرتة. وفيم� يلي اأهم النت�ئج التي تو�شل اإليه� البحث:
1- اأكدت الدرا�شات النظرية والتطبيقية على تاأثري منو الإنتاجية على امليزان التجاري.

2-  ع�نى امليزان التج�ري امل�شري من عجز م�شتمر طوال �شنوات الدرا�شة.
ملي�ر دولر   44.4 اإلى   1990 ملي�ر دولر ع�م   6.6 التجاري من  امليزان  العجز يف  -  تطور  3
املتو�شط خالل فرتة  % يف   41 للواردات  ال�شادرات  تغطية  ن�شبة  وبلغت   ،2018 يف ع�م 
% يف  الدرا�شة، يف حني بلغت ن�شبة العجز يف امليزان التج�ري للن�جت املحلي الإجم�يل 12 

املتو�شط خالل الفرتة.
هذا  انخفا�ص  اإلى  بالإ�شافة  العمل،  اإنتاجية  متو�شط  منو  معدل  يف  ال�شديدة  -  التقلبات  4

املعدل، الأمر الذي مل يوؤد اإلى ا�شتقرار وا�شتدامة النمو.
القت�ش�دي  النمو  لكل منهم� يف   %  20 بن�شبة  الكلية  والإنت�جية  العمل  اإنت�جية  -  �ش�همت  5
%، مم� يعني اأن النمو قد اعتمد  خالل فرتة الدرا�شة، بينم� �ش�هم راأ�ض امل�ل بن�شبة 60 

ب�شكل كبري على راأ�ص املال رغم ما تعانيه م�شر من ندرة يف هذا العن�شر.
ال�شادرات  لوحدة  القيا�شيني  الرقمني  بني  والن�شبة  الفعال  احلقيقي  ال�شرف  �شعر  -  يعد  6
ووحدة الواردات ومنو اإنت�جية العمل اأهم حمددات امليزان التج�ري امل�شري خالل الفرتة. 
يتبعه  وما  التجاري  امليزان  امل�شتمر يف  العجز  براثن  النفكاك من  فاإن  تقدم،  ما  على  وبناء 
الداعمة  وال�شيا�شات  عامة  ب�شفة  العر�ص  جانب  �شيا�شات  على  الرتكيز  يتطلب  �شلبية  اآثار  من 
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لالإنتاجية ب�شفة خا�شة، ويف هذا ال�شدد فاإن حت�شني ورفع معدلت منو الإنتاجية يتطلب التايل:
-  زيادة الإنفاق على راأ�ص املال الب�شري واأن�شطة البحث والتطوير. 1

-  العمل علي اإقامة قاعدة اإنتاجية لتطوير وتو�شيع القاعدة الإنتاجية. 2
امل�شتهدفة،  النمو  معدلت  على  يوؤثر  ل  الذي  احلد  اإلى  الواردات  تخفي�ص  ميكن  الأجل،  3 -  ويف 
وت�شجيع ال�شادرات بكافة الو�شائل مبا يف ذلك الدعم والإعانات والتفاقيات مع الدول الأخرى.
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