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 البحث  ملخص

(، هذه الورقة تمحرى تجريبيا ًعن أثر المفاوت في توزيع الدخز  2018-1991للفترة )ستتتتز الةمنية  يانات الستتتت  باستتتتم دام ب

على النمو االقمصتتتادي في مصتتترا هذه الورقة أستتتإى، أيتتتتا املى اخملار يايدخز الك ستتتي أي، الذي يمتتتتمن أ  المفاوت في 

التذي يمتتتتتتتتتتتتتتمن أ  المفتاوت يرثر  مقتابتز يايتدختز اث"تديت ي،توزيع التدختز يرثر كلتتتتتتتتتتتتت تز ايجتاصأ على النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتادي في 

كلتتتتتتتتتتتتت تز ستتتتتتتتتتتتتل ب على النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتادي، والتد بتاستتتتتتتتتتتتتم تدام مجموعتة من األستتتتتتتتتتتتتاليت  القيتاستتتتتتتتتتتتتيتة اث"تدي تة م تز اخملتارات 

االستتتتتتتتمقرارية، والم امز ايلتتتتتتتتتر.، وستتتتتتتتلبية لرانجرا ترجع أهمية هذه الدراستتتتتتتتة املى المناق  ب   ايقار ات امل ملفة  ول  

مو و ول قنوات االنمقتال، ولتذلتد المنتاق  ب   نمتادر التدراستتتتتتتتتتتتتات المجريبيتةا بتاإل تتتتتتتتتتتتتا تة املى  ر عتدم ايستتتتتتتتتتتتتاواة على النتتثث 

محدودية الدراستتتتتتتتتتات، الحب  اولق  حي الع قة في مصتتتتتتتتتترا ت لر النمادر الرددستتتتتتتتتتية للدراستتتتتتتتتتة عدم وجود ع قة ت امز  

  نستتتتتتتتتتتتمجمر أنة ال توجد ع قة ي في مصتتتتتتتتتتتترا لذا يمكننا أملتتتتتتتتتتتتتر. ب   عدم ايستتتتتتتتتتتتاواة في توزيع الدخز والنمو االقمصتتتتتتتتتتتتاد

مقايتتتتتة ب   ايمن رين في األجز ال ويز وفي األجز القصتتتت ر، و حدود  ترة اب ا  وا دة، ت لر ستتتتلبية جرانجر أ  المفاوت 

 على هتتذه النمتتادر
ً
، توصتتتتتتتتتتتتت ب في توزيع التتدختتز يرثر على االستتتتتتتتتتتتت  متتار وهو متتا يمفك مع توقعتتات يايتتدختتز الك ستتتتتتتتتتتتتي أيا بنتتا ا

م سياسات الموزيع لل"د من عدم ايساواة، باال ا ة املى أعةية النمو االقمصادي في األجز ال ويز، مع  الدراسة باسم دا

 استهداف تقليز الفقر في األجز القص را

 الكلمات املفتاحية

اخملار ستتتتتتتتتتتلبية  - لتتتتتتتتتتتتر.اخملار الم امز اي - مصتتتتتتتتتتتر  - النمو االقمصتتتتتتتتتتتادي - معامز جينب  - عدم ايستتتتتتتتتتتاواة في توزيع الدخز

 لرانجرا  
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 ةقدم( امل1)

ا  مو تتتتتتتتو  الع قة ب   توزيع الدخز والنمو االقمصتتتتتتتتادي  ا  وال يةال م ار اهممام ل  ر من اللا     ستتتتتتتتوا  في 

يرلة على توزيع  مجال المنمية أو االقمصاد الكليا ا  هذه الع قة، رغما عن الد اات جانل   أو كعدينا األول، 

فقر كلتتتتتتتتتتتتت تز  عتالا األخر يرلة على الكيفيتة الحب يمكن أ  يرثر  هتا توزيع  ة وعلى قدرتهتا على ت في  ال ثمتار المنميت 

 ا (Bourguignon, 2015) ايوارد االقمصادية على المنمية االقمصادية

عمز المجري ب الذي قدم في صتتتتورة من يستتتتمفيد من المنمية يترلة  ول ال  ا  اثجان  األول من مو تتتتو  الع قة

 (  1955)لز ستتتتتتتتتتيمو   وزن    من ق
ً
 تثخذ  االقمصتتتتتتتتتتادي  النمو  ومستتتتتتتتتتموي   الدخز   تفاوت  ب   الع قة  أ   مفتر تتتتتتتتتتا

 اقتراح  أ ا  وأيتتانيتتا  وانجلترا  ايمحتتدة  الواليتتات  من   تتز   عن  بيتتانتتات  املى  بتتاالستتتتتتتتتتتتت نتتاد  والتتد  ، u   رف  مقلوب  شتتتتتتتتتتتتت تتز 

    ا    وزن  
ً
  االقمصتتتتتتتتتتتادي   النمو  ب   قةع ال  في  المجري ب  ايستتتتتتتتتتتموى   على  اللح ،   استتتتتتتتتتتملةم ما وهو  للجدال  م  را

 ا  اسمة  تكن لم  الد،  من الرغم  على  النمادر،  أ  اال أخرى،  ممن رات املى ا ا ة  الدخز،   توزيع في والمفاوت

االهممام عبر أما اثجان  األخر للع قة في صتتتتتتتتتتورة أثر توزيع الدخز على النمو االقمصتتتتتتتتتتادي،  قد جذب ل  ر من 

 ايا تتتتتتتتية أو ما يقرب 
ً
   ستتتتتتتتيد، خاصتتتتتتتتة  الدور من الد، غ ر أ  هذا االهممام يعةى بداية املى الكالعلتتتتتتتترين عاما

 ل دخار من العمال، مما يعنب أ  معدل أستتتتتتتتتتتتتر  من النمو  1955)
ً
(ا لقد ال ظ  الدور أ  الرأستتتتتتتتتتتتتمالي   ألرر مي 

 لذلد،  قد اق
ً
ع قة   ترح  ز من ني والس  الدور وستتتيمو   وزن   أ  هنا.يقتر  بجستتتلة أعلى من الر تا تلعا

 (ا  Forbes, 2000ب   تقليز المفاوت وأعةية النمو االقمصادي ) trade-offمقايتة 

ا  الستتتتتتترال عن أثر عدم ايستتتتتتتاواة في توزيع الدخز على النمو االقمصتتتتتتتادي  ا  يتراوح  اهممام يلتتتتتتتنز موقعا في 

 (ا Amarante, 2014ي على جانبية ل  الن ري والمجري ب )اللح  األ اديمب ب    ترة وأخر 

 وأ     أ  عودة االهممام بثثر توزيع الدخز على النمو االقمصادي على سا ة اللح  االقمصادي لم يحدث
ً
اتفاقا

(، ,Forbes 2000ا و قتتا ل )1عودة االهممتتام  هتتذه الع قتتة هو ن يجتتة من قيتتة يتتا أتلرت عليتتة المجتتارب اث"تتدي تتة

ع ي  ترة ما كعد اث"رب العايية ال انية، الحب تتزامن م ا  تجارب النمو غ ر ايستتتتتتتتلو  في كع  الدول األستتتتتتتتيوية ف

 من عدم ايستتاواة في توزيع الدخز، ا تتا ة املى تجارب ل  ر من دول أمري ا ال تيجية،  
ً
مستتمويات من فتتتة نستتبيا

في النمو االقمصتتتتتتتتاديا  انق العامز اث"استتتتتتتتم ورا     الحب  ا  لديها ستتتتتتتتجز ألبر في مستتتتتتتتمويات عدم ايستتتتتتتتاواة وأقز 

لما عملق، بصتتتتتورة خاصتتتتتة، لحا ة على اعادة    اللح  في الع قة ب   عدم ايستتتتتاواة والنمو االقمصتتتتتادي، اعادة  

تقييم الكيفيتتة الحب يمكن من خ للتتا استتتتتتتتتتتتتم تتدام مستتتتتتتتتتتتتمويتتات عتتدم ايستتتتتتتتتتتتتتاواة في بلتتد متتا في المجلر بمعتتدل النمو  

 (ا   Forbes, 2000ايع   )  االقمصادي للذا الللد

على الرغم من التتتد، أ  عودة النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتتتادي لمجتتتال الهممتتتام اللتتتا     في   (Bourguignon, 2015ويرى )

ال ستعيجيات هو الستب  في تنامأ االهممام باللح  في أثر توزيع الدخز على النمو االقمصتاديا وأ  هذا اللتن   

 ب لور اتجتتتاه ن ري ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اللحثب  تتتا  مبلتتتتتتتتتتتتت 
ً
ة   مل  بتتتال ليتتتة عن ابتتتار اللحتتتق في االقمصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتتات الك ستتتتتتتتتتتتتيكيتتت را

دورا بصتتتتتتتتتتورة أخري،  ل  الفكر اث"دي ، لفكر ن ري  ايقصتتتتتتتتتتود، استتتتتتتتتتلام  ال   -والك ستتتتتتتتتتيكية اثجديدة والكي زية

 
  اث وملي، :  ان ر  للمةيد)بويز    ث  ث  تاريخي تصتتتتتتتتتتتت"يت هي  العلمية  اث"قيقة  وأ   ستتتتتتتتتتتتابكال  ايعرفي  لللنا  ايستتتتتتتتتتتتممرة  المصتتتتتتتتتتتت"يحات من  العلم  ي رج 1

1996) 
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ب   عتتتدالتتتة توزيع ايوارد   Trade offجتتتديتتتد  تتتا  ي مل  وينتتتاق  التتتد االعمقتتتاد الستتتتتتتتتتتتتتتادتتتد في وجود مقتتتايتتتتتتتتتتتتتتتتة  

 ة االقمصاديةا  االقمصادية والكفا 

نمو االقمصتتتتتادي،  ا  الدراستتتتتات ايك   في دراستتتتتة أثر المفاوت على ال   على اثجان  الم ليقأ،  لنة رغم اللح 

وأ   انق تمفك على وجود ع قة الستب    -ايجاصأ أو ستل ب-الستابقة واث"الية ال تةال منقستمة  ول بليعة األثر

   واألثر بينهمتتتتتاا  قتتتتتد وجتتتتتد
ً
 ;Anand and Kanbur, 1993; Perotti, 1996; Alesina and Rodrik, 1994)  من  ل 

Persson and Tabellini, 1994)  االقمصتتتتتتتتتتاد   نمادر( 1: )ألتتتتتتتتتتمز   لذلد امل ملفة المفستتتتتتتتتت رات ا  اعكستتتتتتتتتتية  ع قة  

  االدمما ،  وقيود  االدمما  أستتتتوا   عيوب( 3)و  المعليم  على للمفاوت  الستتتتل ب  األثر(  2)و ايستتتتاواة  لعدم  الستتتتيا تتتت ب

 (Suwoto and Zhai, 2016)و (Forbes, 2000)و  (Barro, 2000)و (Li and Zou, 1998) اآلخر  اللع   وجد  لما

( 2) بالفقرا ،   مقارنة  لألغنيا   الجستتتتتتتتتتبية االدخار  ميول ( 1: )ألتتتتتتتتتتمز  المفستتتتتتتتتت رات هذها غامتتتتتتتتتتتة أو موجلة ع قة

   ث    الد  ومع(ا Turnovsky, 2013)  اث"وا ة( 3)و  Investment Indivisibilities  للمجةدة االستتتتتت  مار  قابلية عدم

   اثجتتدل  يةال  وال  المتتثلتتد  وعتتدم  النموض  يلتتتتتتتتتتتتتو هتتا  قزالتت   ال  بينهمتتا  الع قتتة
ً
  بليعتتة    ول   االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي    ب    قتتادمتتا

   المجري با أو  الن ري  اين ور  من سوا   بينهما الع قة

  الع قة،  هذه  بليعة في  اللح  عنها  يستتتفر أ   يمكن  الحب الستتتياستتتية  للنمادر  و الجستتتلة  الستتتيا تتت ب،   ايستتتموى   على

 ايوجلة  الع قة  أما المفاوت،   تقليز  استتتهداف في  الستتياستتة  لرجز   الدليز   أو  دايرشتت   تم ز  العكستتية الع قة   ا 

 أو  النحو  على  والد المفاوت  وتقليز   النمو زيادة  ب    االخميار وتوج   اللد   ،   ب   ايقايتتتتة  تتترورة أعنب  لنها

 ( Chletsos and Fatouros, 2016)  االجمماعية  الر اهية يع م  بما

 -نامية  لدولة بوصتتتتتفلا -مصتتتتتر في  االقمصتتتتتادي  النمو  على  الدخز  في المفاوت  أثر لاراخم  أستتتتتتهدف الدراستتتتتة  هذه

 اإلستتتتتتتتمقرارية،  اخملارات  م ز   اث"دي ة  اال صتتتتتتتتادية  األستتتتتتتتالي   على الدراستتتتتتتتة  وأعممد( 2018  -1991)  الفترة خ ل

،   اللح   يمتتتتتمنا  ايمن رين  ب   الع قة  اخملار   هدف  لرانجر  وستتتتلبية  ايلتتتتتر.،   والم امز 
ً
  وألتتتتممز  ايقدمة أوال

   مفاهيمب،  وابار  اللح ،   منهج  أهميمة،   أهدا ة،   اللح ،  ملتتتتتتتتتت لة  على
ً
  تتتتتتتتتتتتم  رددستتتتتتتتتتية  أجةا   أرصعة  عن   تتتتتتتتتتت 

  المحليتتتتز  نمتتتتادر  واينهجيتتتتة،   ايقترح  النمواج  مصتتتتتتتتتتتتتتتتادي، االق  والنمو  ايستتتتتتتتتتتتتتتتاواة  عتتتتدم  ب    للع قتتتتة  الن ري   اإلبتتتتار

   القيا  ب، 
ً
 االلح   وتوصيات  نمادر اسمعراض يمم وأخ را

   الدراسة مشكلة(  2)

 يحاول هذا اللح  أ  يجي  على السرال الماملي:

 ما هو أثر التفاوت في توزيع الدخل على النمو االقتصادي في مصر كدولة نامية؟

 دراسةأهداف ال(  3)

ناميةا بصتورة    لدولة يهدف هذا اللح  املى اخملار أثر المفاوت في الدخز على النمو االقمصتادي في مصتر بصتفتها

ر الذي يفترض وجود تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة املى المحقك المجري ب من ن رية يايدخز اث"دي ي في مصتتتتتتتتت ، تهدف هذه الدراستتتتتتتتت أخرى 

 الك سي أ، الذي يفترض وجود ع قة موجلة بينهماا ع قة عكسية ب   ايمن رين  د الفكر المقليدي للمدخز  
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 دراسةأهمية ال(  4)

، بللقا  التتتتتتتتتتتتتتو   
ً
على يايدخز اث"دي ي ودواعي نلتتتتتتتتتتتتتثتة باعملاره ير تتتتتتتتتتتتت ب  تجلع أهمية هذا اللح  من قيامة، أوال

 دي  في ستتتجز ع قة الستتتلبية ب   المفاوت في الدخز والنمو االقمصتتتادي، ومن قيامة باخملار    اس إلتجاهاألستتت 

يايدخز اث"دي ي في مقابز ايدخزيالك سي أي المقليدي في مصر أي في ابار اقمصادي واجمماعي مع   وهو ما 

حديد وترتد  أولويات  اي ا  والةما ا ا تتتتتتا ة املى الد،  لنة يستتتتتتاعد صتتتتتتانإي الستتتتتتياستتتتتتة في ت يراعي خصتتتتتتوصتتتتتتية 

 السياسة االقمصادية في استهداف المفاوت والنمو االقمصاديا     

 دراسةمنهج ال(  5)

ايعاصتتتتتتتر، الذي يقوم على مراجعة الدراستتتتتتتات الستتتتتتتابقة  أعممد هذه الدراستتتتتتتة على اينهج االستتتتتتتمجلابأ الفر تتتتتتت ب

 ااج اإل صادية ايناسلةا  دام النمجلاط  روض الدراسة من هذه الدراسات، ثم اخملارها باسم واسم 

 فاهيمي  املطار  ال   (6)

يعد تحديد ايعنى االتفاقي للمصتتت ل"ات وايفاهيم الدالة في الدراستتتة ل  وة اجرادية الزمة وهي أستتتلك في ستتتلم  

ة للع قتة والقيتاس اإل صتتتتتتتتتتتتتتالأ للتاا هتذه ايصتتتتتتتتتتتتت ل"تات  اإلجرا ات عمتز ايراجعتة الن ريتة لألدبيتات االقمصتتتتتتتتتتتتتتاديت 

 من ا
ً
 لمفاوت في توزيع الدخز والنمو االقمصادي:ألمز ل 

 مفهوم التفاوت في توزيع الدخل ( 6-1)

عادة ما يلت ر املى ايقارنة ب   عناصتر اات بليعة لمية، والمفاوت يلت ر،  Inequality  في أي ستيا ،  ا  المفاوت

أو اخم  تات ب   هتذه العنتاصتتتتتتتتتتتتترا ا  عمليتة ايقتارنتة هتذه عتادة متا أستتتتتتتتتتتتت نتد املى خصتتتتتتتتتتتتتادي    عتادة املى وجود  رو 

و  حب يمكن قياستتتتتتتلا باستتتتتتتم دام ايقايد  أو ايرشتتتتتتترات ايناستتتتتتتلةا على هذا األستتتتتتتاس،  ا  المفاوت يلدمحددة، ال 

 ,Gallo)لميم  لفكرة كسي ة وهو على األرجح يساوي  كرة النقي  للمساواة، الحب تقض ب بمعادل مقدارين أو  

ا ا  المفاوت،  هذا ايعنى هو مفلوم ممعدد االكعاد وا  ترل زنا ستتتتتتتتتوف ينصتتتتتتتتت   ق  على كعد وا د وهو (2002

يستتتتتتتاواة في توزيع دخول اال راد أو األستتتتتتتر في المفاوت في توزيع الدخز ويلتتتتتتت ر المفاوت في توزيع الدخز املى عدم ا

       Heshmati, 2004)دولة ما )

ادة ما يستتتتتم دم في اإلشتتتتتارة املى هرال  الذين يستتتتتملمو  قدر ما من الدخز في ابار زيع الدخزي عأ  مصتتتتت لح يتو 

 :  مجممإي مع  ا وهنا. مفلوم   أساسي   لموزيع الدخز وهما

ويوضتتح الدخز الذي يحصتتز علية  ز   :The Functional Distribution of Incomeالتوزيع الوظيفي للدخل  –

فأ يعنب بكيفية  ر مستتتتاهممة في العملية اإلنماجية، ومن ثم  ل  الموزيع الوتي عنصتتتتر من عناصتتتتر اإلنماج ن  

( والموزيع  هتتذا ايعنى هو جة   Gallo, 2002توزيع التتدختتز الكلي في املجممع ب   األرض والعمتتز ورأس ايتتال )

راللتا في من الن ريتة العتامتة في القيمتة وهو متا يمعلك بمحتديتد أثمتا  ختدمتات العنتاصتتتتتتتتتتتتتر اإلنمتاجيتة ن  ر اشتتتتتتتتتتتتتت

 (ا 2017العملية اإلنماجية )سراج، وناوي ،  

من نا ية آخري  ا  الموزيع    :The Personal or Size Distribution of Incomeي للدخل  خخخخخخخخخخخخخخخالتوزيع الشخخخصخخ –

رف الن ر عن مصتتتدره ب    تتتتتتتتتتتتتتتتت الشتتت  تتت ب يوضتتتح الكيفية الحب يمم و قا للا توزيع الدخز اإلجماملي، والد بصتتت 
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أ، أي باث"صتتتي الحب يحصتتتز عل ها  تتتتتتتتتتتتتتتت ل  المفاوت في توزيع الدخز بالموزيع الشتتت صتتت األ راد أو العوادز ويرت 

 (ا 2017وي ، ونا سراج; Gallo, 2002األ راد من اجماملي الدخز )

 مؤشرات قياس التفاوت في توزيع الدخل (6-2)

،  تتتا  المفتتتاوت هو مفلوم ممعتتتدد األكعتتتادا في اإلبتتتار االجممتتتاعي، يمعلك مفلو 
ً
م المفتتتاوت لمتتتا أوضتتتتتتتتتتتتت"نتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتابقتتتا

لمرشتترات نادلة عن مستتموى ايعدلتتةا من الوجلة االقمصتتادية،  ل    باالخم ف في الدخز، واالستتته .، والرروة

ترل ز االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي   عتتادة متتا ينصتتتتتتتتتتتتتت   ق  على التتد اللعتتد القتتابتتز للقيتتاس، التتذي يمعلك بتتالتتدخول الفرديتتة أو  

يمكن استتم داملا في قياس المفاوت ايقايد  الحب وهنا. ل  ر من  (Heshmati, 2004; Gallo, 2002االستتته . )

 المفاوت في الدخز مرشتتتتتتتتترات م ز: ايدى  في توزيع الدخز ب   األ راد والعوادز)من ب   ايرشتتتتتتتتترات األخرى لعدم

Range   والتتمتتلتتتتتتتايتتنThe Variance    ايتترصتتع  التتمتتلتتتتتتتايتتن  ومتتعتتتتتتتامتتتتتتتز  The Squared Coefficient of Variation   وتتتلتتتتتتتايتتن  

 The Absolute and  واي لك الجستتتتت ب الوستتتتت  وانحرا ات  The Variance of Log Incomes  الدخول   لوغاريممات

Relative Mean Deviations   ايستتتتتتتتتتتاواة لعدم  ثيز   ومرشتتتتتتتتتتتري Theil’s Two inequality indices  ،ا رغما عن الد

 هي: ل  اهممامنا سوف ينص  على ايرشرات، الحب يليع اسم داملا في الدراسات الم ليقية  حس  و 

  Lorenz Curve   منحنى لورينز 

 بمنحنى الترل ز الجستت ب   بور منحنى لوري ز 
ً
 1905في عام   Lorenzمن قلز  (  Concentration Curve)ويعرف أيتتتا

على ن ا  واستتتتتع في تم يز وتحليز توزيع لجم الدخز، أو الرروة وهو يعبر عن الع قة  ويستتتتتم دم منحنى لوري ز 

ز أو الرروة ايك ستتتتت  من قلز نستتتتت  م ملفة من الستتتتت ا  املى الجستتتتتلة الحب تحصتتتتتز  ب   اثجة  الترالمب من الدخ

لحب يمم استتتتتتتتتم داملا  د هو تم يز بيانأ وهو من ألرر األشتتتتتتتتت ال الليانية، اعلى هذا الدخزا منحنى لوري ز، على ال 

  الدخز املياجم  نستتتتتتتتتتتتلة  تحديد في  يستتتتتتتتتتتتاعد انة  لما  1905في المعل ر عن درجة المفاوت في توزيع الدخز منذ عام 

   ملتتتتتتتتتتتا هة ال ريقة  هذه   ا   الن رية،   النا ية منا الستتتتتتتتتتت ا  من معينة نستتتتتتتتتتتلة  علية  تحصتتتتتتتتتتتز   الذي
ً
  ل ريقة  جدا

    تانتة  التد،   عن  رغمتا  Quantiles اللتتتتتتتتتتتتترادت
ً
  ب     ير    لوري ز  منحنى   تل   التدختز،    صتتتتتتتتتتتتتي   استتتتتتتتتتتتتم تدام من  بتدال

 ا(Bellù and Paolo, 2005) لأل راد  الترالمية  والجس   للدخز  الترالمية  الجس 
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 منحنى لورينز : 1شكل 

 جينب  معامز   لمقدير  يستتتتتتتتتتتتتم دم   انة  والرروة،   الدخز   توزيع  تحليز  في  استتتتتتتتتتتتتم داملا  يمم  لثداة   ونة املى ا تتتتتتتتتتتتتا ة

يم ز كلتتتتتتتتتتتتت ز مقلول الن ا    ال   ونة من  الد  رغم  المقليدي  لوري ز  منحنى  ويعانأا المفاوت مرشتتتتتتتتتتتتترات  وستتتتتتتتتتتتتادر

 (ا Heshmati, 2004لدخز محز الدراسة )ال امز لموزيع ا

     Gini Coefficientمعامل جيني 

مقياس تقري ب لعدم ايستتتتتتاواة في توزيع الدخزا ا تتتتتتا ة املى الد،  لنة يمكن اشتتتتتتمقا  عديد    يم ز منحنى لوري ز 

لوري ز من مرشتتتتتتتتتتتتترات عتدم ايستتتتتتتتتتتتتتاواة من منحنى لوري زا ا  الفجوة ب   منحنى لوري ز للمستتتتتتتتتتتتتتاواة المتامتة ومنحنى  

 ,Heshmati)  لموزيع مع   للدخز يمكن قياستتتتتتتتتلا من خ ل كع  مرشتتتتتتتتترات المفاوت وعلى رأستتتتتتتتتلا معامز جينب

ا و تاالعممتاد على منحنى لوري ز يمكن أعري  معتامتز جينب على انتة يستتتتتتتتتتتتتاوي نستتتتتتتتتتتتتلتة ايستتتتتتتتتتتتتا تة ب   منحنى  (2004

واقع ب   خ  ايستتتتتاواة المامةا على النحو  املى مجمو  مستتتتتا ة اي ل  ال   -وتر اي ل -لوري ز وخ  ايستتتتتاواة المامة 

 (Heshmati, op.Cit, P2الماملي )للمةيد ان ر: )

)              (1)  i Φ+ i+1 Φ)(iF –i+1 (F   ∑  n−1
i=0 -GINI = 1  

∫  ي   ƒ(𝑦)𝑑𝑦
ẋ

𝑥0
   =F(x) الدخول  أصتتتتتتت"اب  الستتتتتتت ا  وتم ز نستتتتتتتلة(x) الجستتتتتتتلة الترالمية من الستتتتتتت ا  أصتتتتتتت"اب

   (xالدخول )

   Ф(x) = 1/u∫ 𝑦ƒ(𝑦)𝑑𝑦
ẋ

𝑥0
  وأساوي الجسلة الترالمية من اجماملي الدخزا

 على النحو الماملي:1رقم ) الل ز على أساس     
ً
 (  لنة يمكن أعري  معامز جينب هندسيا

                                      (2) G= A/(A+B) 

منحني 
 لورينز

 خط املساواة التامة لتوزيع الدخل

1.0              8.0                   6.0                  4.0                  2.0                 0.0   
 النسب الرتاكمية للسكان
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ً
ويعتد من ألرر مقتايد  عتدم عتدالتة الموزيع   المفتاوت  قيتاس ألغراض ا  معتامتز جينب هو ايرشتتتتتتتتتتتتتر األلرر ان لتتتتتتتتتتتتتارا

 ،
ً
    هتا   بمتا  جينب  معتامتز   على  اث"صتتتتتتتتتتتتتول   خ للتا  من  يمكن  بريقتة  من  ألرر  هنتا.  أ   الره  يجتدر ممتا  استتتتتتتتتتتتتم تدامتا

ويعممد معامز جينب على  ستتاب المفاوت ب   ايداخيز شتتثنة شتتث   ( OLS)  االعميادية  الصتتنرى   ايرصعات بريقة

ي لقتتة  ايعيتتاري ومعتتامتتز الملتتاين ويعبر عنتتة اال صتتتتتتتتتتتتتتاديو  بوصتتتتتتتتتتتتتفتتة يعبر عن مموستتتتتتتتتتتتت  القيم ا  الملتتاين والملتتاين

 (: 2017سراج وناوي ،   ;2015للفرو  ب    ز مجموعات الدخول، والد على النحو الماملي ) تز هللا،  

|………….…. (3)jy-i|y ∑∑. µ) 2GINI= 1/ (2N 

  ي :

 GINIمعامز جينب :   Nعدد أ راد املجممع :   µ : الدخز ايموس 

  - عنتتدمتتا ين لك منحنى لوري ز مع خ  ايستتتتتتتتتتتتتتاواة ال تتاملتتة أو وتر اي لتت -وتتراوح قيمتتة معتتامتتز جينب ب   الصتتتتتتتتتتتتتفر  

مساوية للصفرا ويعمبر معامز    Aفي  الة عدم ايساواة المامة أو عندما ت و  ايسا ة-والوا د الص"يت أو مادة

-وتتراوح قيمة معامز جينب ب   الصتفر   Aggregateلية أو المجميعية  جينب من مرشترات أو مقايد  المفاوت ال 

عدم ايستتتتتتتتتتتاواة ال املةا في الواقع،  ا  معامز جينب في الللدا  اات -و    الوا د الصتتتتتتتتتتت"يت    -يستتتتتتتتتتتاواة ال املةا

 ستتتتتتتتتتتتتاويتة %، أمتا في الللتدا  اات توزيعتات التدختز اي 70% و50توزيعتات التدختز غ ر ايم تا اتة عتادة متا يتراوح ب    

،  لنة 
ً
 ا  (Todaro and Smith, 2011)% 35% و 20عادة ما يتراوح ب    نسبيا

ويمكن  ستتتتتتتتتتتتتاب معامز جينب من بيانات مجمعة أو قابلة للمجميع باستتتتتتتتتتتتتم دام ايعادلة )مرشتتتتتتتتتتتتترات قياس عدم 

 (: 2007العدالة في توزيع االنفا  االسته  أ، 

                    n=1                                                

)…….(4)i+Li+1)(LiP-i+1(P
 

∑-G = 1  

                                                   i=0 

( 4هي الجستتتتتتتتتتتتت  الترالميتة للستتتتتتتتتتتتت تا  وأعرف ايعتادلتة رقم )  Pهي الجستتتتتتتتتتتتت  الترالميتة للتدختز أو اإلنفتا ، و L يت   

أي أ  صتفر في ايادة من الست ا  يحصتلو    L 0P =0 0 =لة أ  بالمعري  اللند ت ب يعامز جينب، وي ل   من ايعاد

، أي أ  مادة بايادة من الستتتتتتتتت ا  يحصتتتتتتتتتلو  على مادة بايادة من n= L nP  1=على صتتتتتتتتتفر في ايادة من الدخز وأ 

 (ا2007)مرشرات قياس عدم العدالة في توزيع اإلنفا  االسته  أ،  الدخز  

 Theil Coefficientمعامل ثيل 

على  كرة محموى ايعلومتتات ايموقعتتة في األن متتة )يمكن أعري  محموى ايعلومتتات ايموقع    رشتتتتتتتتتتتتتر ثيتتز يعممتتد م

 بتتا ممتتال  تتدوثتتة لل 
ً
 أو م ق 

ً
( 2013مةيتتد ان ر: الل را ،  بتتاعملتتاره يعبر عن محموى معلومتتات  تتز  تتدث مةيتتدا

 ويمكن اث"صول علية من خ ل ايعادلة المالية:  

/1/n……………(5)i log q iq∑T= 

 :  ي 

nعدد األ راد :      iq: (الدخز للمجموعةi)  (ا2017)سراج وناوي ،      من األ راد 
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  Kuznets Coefficientمعامل كوزنتس 

رين بايادة أو األرصع   تلقياس المفاوت في توزيع الدخز وهو  صة العل( مرشر كسي  1956بور  وزن   عام )

ىا كل ز آخر  صة س% األ قر مقارنة بحصة ص% األغنى وألنة يقوم على بايادة األ قر املى العلرة بايادة األغن

يهمز و تتتتع  تصتتتتتجي  العاد ت واأل راد في  اات دخلية م ستتتتتاوية،  لنة يعد محايد تجاه و دات القياس غ ر أنة  

الموزيع عند ال لقات الوستت و وتتراوح قيمة معامز  وزن   ب   صتتفر في  الة العدالة اي لقة ووا د صتت"يت  

 (ا 2015في  الة اث"د األق  ى من  الة عدم ايساواة ) تز هللا، 

 ومؤشرات القياس  مفهوم النمو االقتصادي ( 6-3)

 .Gallo, opالةيادة في نصتتتد  الفرد من الدخز أو الناتر القومأ )يمكن أعري  النمو االقمصتتتادي باعملاره يم ز  

Cit,قأ  أ أو نصتتتتتتتتتتتتتدت  الفرد من النتاتر امل"لي اإلجمتاملي اث"قي (، عتادة متا يستتتتتتتتتتتتتم تدم النتاتر امل"لي اإلجمتاملي اث"قيق

للتدول  لمرشتتتتتتتتتتتتتر للنمو االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي ورغم االنمقتادات الحب توجتة املى هتذه ايرشتتتتتتتتتتتتترات اال أنهتا ال تةال األلرر قلوال  

 وايرسسات الدولية واالقمصادي  ا   

 الطار النظري للعالقة بين التفاوت في توزيع الدخل والنمو االقتصادي(  7)

    األدب االقتصادي للعالقة بين توزيع الدخل والنمو االقتصادي ( 7-1)

 ا  والنمو  األدب الن ري لع قتة المفتاوت  نستتتتتتتتتتتتت  أو  تكرار املى  يستتتتتتتتتتتتتإى ال  اثجة   هتذ
ً
 املى  يستتتتتتتتتتتتتإى   تلنتة  التد،   من  بتدال

  ايتتتتتدختتتتتز  من  الع قتتتتتة   لم  فيي  المتتتتتاريخيي  المحول   على  التتتتتتتتتتتتتتو   ملقيتتتتتا  األدبيتتتتتات،   للتتتتتذه  موجةة  مراجعتتتتتة  تقتتتتتديم

 اث"تتديتت   ايتتدختتز   املى   Neoclassical Approachالنيول ستتتتتتتتتتتتتي أ  ايتتدختتز   املىApproach    Classical الك ستتتتتتتتتتتتتي أ

Modern Approach   
ً
 في  أعمز   الحب  الستتتتتتتتلبية  اآللية  وعلى  مدخز،   ز   يفتر تتتتتتتتلا الحب القنوات  على  التتتتتتتتتو  ملقيا

 ا ابارها

 Classical Approach الكالسيكي املدخل(  7-1-1) 

( بايدخز  Galor, 2009) د ايرا ز أ  نلدأ بملد األعمال الحب أشتتتتتت ر ال ها من قلز جالور في تمي ز تل من ايناستتتتتت   

(، الحب Joshi, 2018)  يThe Saving Rate Channelالك ستتتتتتتتتتي أ، أو لما يلتتتتتتتتتتار ال ها عادة ب يقناة معدل االدخار  

 (ا  (Kaldor, 1957ور و الد (Keynes, 1936) بورت من قلز اقمصادي   م ز لي ز  

الك ستتتتتيد أ  المفاوت يحفة النمو االقمصتتتتتاديا هذه الفر تتتتتية تجلنب على  كرة أ  اييز اث"دي ل دخار   يفترض

يةداد بةيتتتادة مستتتتتتتتتتتتتمويتتتات دخول األ رادا هتتتذا يعنب أ  ترلة الرروة في أيتتتدي أ راد ق دتتتز ستتتتتتتتتتتتتوف يردي املى زيتتتادة  

  لق هذه ايدخرات املى االستتتتتتتتت  مار ز النمو  ال أ  وجالذي من شتتتتتتتتتثنة تحف ايدخرات على ايستتتتتتتتتموى الكلي، األمر  

 ;Joshi, 2018ت لنب هذه اآلرا  وجلة الن ر الحب ترى أ  المفاوت يرتل  بالنمو االقمصتادي كلت ز موج   وهكذا، 

Galor, 2009, Klaus & Philipp, 2015) ا) 

 ا  خارواالد  اث"وا ة  اأأقن   خ ل من  النمو  يفيد أ   يمكن المفاوت :االنتقال  قنوات

افز  قناة  اواالس  مار  العمز   على  اث"ا ة  يولد  العوادد في المفاوت وتمتمن أ  Incentives الحو
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وترجع املى  كرة    Differential Saving Rates and the Kaldorian Mechanism  االدخخخخخار  معخخخخدالت  فروق  قنخخخخاة

ة أ  اييتتتز ل دختتتار ألبر لتتتدى   تتتالتتتدور في  و  الرأستتتتتتتتتتتتتمتتتال   يتتتدخرو  ألرر من العمتتتال وهتتتذه الفكرة أعتتتادل  كر 

 بث  االد
ً
خار يحدد االستت  مار،  ل  زيادة المفاوت البد وأ  تتزامن األغنيا  بالجستتلة املى الفقرا ا  ااا ستتلمنا جدال

   (ا   Campos, 2017; Bourguignon, 2015)مع زيادة النمو االقمصاديا  

(ا  Kuznets,1955خز الك سي أ قدم من قلز  وزن   )أ د االنمقادات اللارزة الحب وجلق املى ايد: االنتقادات

لقتتد ترلة جتتدال  وزن   على  كرة أ  ترلة الرروة في أيتتدي كع  األثريتتا  يردي املى زيتتادة ت وين رأس ايتتال ممتتا 

 عن زيادة معدالت النمو االقمصتادي، وجد  وزن   أ  الد غ ر صت"يت وأوضتح أ  هذا ال يمفك مع 
ً
يستفر نهاديا

اتهم خارج الل د كستتتتتتتتب  اللح  أما عن الدول الحب ا  في العالم اث"قيقأ،  ي  يعمدو  املى نقز ثرو ميول األثري 

تقز   ها القيود والمن يمات أو عن معدل  اددة ألبر، لذلد أوضتتتتتتتح  وزن   أ  اييز ل ستتتتتتتته . لدي األثريا   

، و الماملي  ل  معدل االدخار قد ال ي و  من االرتفا  با
ً
 (ا         (Joshi, 2018لقدر الذي توقعة لي زقد ي و  لل را

 ممن أبلك عل هم جالور 
ً
  ايدخز النيول ستتتتي أ  (Galor, 2009) لذلد ر تتتتتق  ر تتتتية الك ستتتتيد، ولكن  تتتتمنيا

The Neoclassical Approach  الستتتتتتتب  في الد يعةو املى ا تراض النيول ستتتتتتتيد ايمجذر  ول ما يستتتتتتتمى الوليز ،

  رددستتتتتتتي     اقمصتتتتتتتادي    وليل    ودي هذا اال تراض مفاده وجAssumption  The Representative Agentالمم يلي ي

  مم ابقة   ت و ،  محى  اث صتتتتادي،   هذه أ   خصتتتتادصتتتتلما  تحديد  في  النيول ستتتتيد،   يفترض  واينمر،   ايستتتتتهلد هما

  ت ستتتتلوليا  اخم ف   ر تتتتية  مع  ي ناق   اال تراض هذاا  اينمج    مستتتتموى   على أو  ايستتتتتهلك    مستتتتموى   على ستتتتوا 

  والد ي  الوستتتتت و  ال لقةي  ، ياألغنيا ي  ، يالفقرا ي  م ز   بلقات  أو   اات املى املجممع تقستتتتتيم  عن  تجمر الحب  األ راد، 

 في االخم ف أ   النيول ستتتتتتتتتيد رأي  الد  كستتتتتتتتتب ا  عل ها  يحصتتتتتتتتتلو   الحب  الدخول   مستتتتتتتتتمويات اخم ف أستتتتتتتتتاس  على

  ايمن رين   ب    الع قتتة   تتا    ستتتتتتتتتتتتتيتتد، النيول  املى  بتتالجستتتتتتتتتتتتتلتتةا  االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي  النمو  على  يرثر  ال  التتدخول   مستتتتتتتتتتتتتمويتتات

 (ا(Joshi, 2018  الدخز  توزيع  على  االقمصادي  النمو  عملية  تثث ر في   ق   تنحصر، 

  
 أراء املدارس املختلفة في السببية بين التفاوت وأثره على النمو االقتصادي  :2شكل 
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  Modern Perspectiveاملدخل الحديث (  7-1-2) 

  اث تاص   النيول ستتتتتتتتتتتتتي أ  اال تراض  تتتتتتتتتتتتتد  بقوة  (Galor, 2009) جتالور   قلتز  من  عرف  لمتا  اث"تديت ،   االتجتاه  وق 

 عام  كلتتتتتت ز   يرثر،   Heterogeneity  المجان   عدم أ   والمجريبية  الن رية الصتتتتتتور   ب ا ة  وأثبق  المم يلي  بالوليز 

ا  بلد أي في  االقمصتتتتتتتتتادي  النمو  على خاص  كلتتتتتتتتت ز   يرثر،   الدخز  توزيع في المفاوت  وأ ا  اقمصتتتتتتتتتادي الجلتتتتتتتتتاط  على

 ,(Alesina and  Rodrik 1994) ,(Galor and Zeira 1988, 1993)  من   تتتتتز   بتتتتتثعمتتتتتال  اث"تتتتتديتتتتت   ايتتتتتدختتتتتز   تل ر ي 

(Alesina and Perotti 1995), (Persson and Tabelleni, 1994)   هرال   قتتتتتتام  األعمتتتتتتال  هتتتتتتذه  ابتتتتتتار  فيا  وآخرو 

 ا  االقمصادي  بالنمو  الدخز  في المفاوت  يتر أ  خ للا من  يمكن الحب  القنوات،  من عدد  بمقديم  اين رين

 قنوات االنمقال –

 The Credit Market Imperfections Channelقناة عيوب سو  االدمما    –

أ  المفاوت في الدخز    القناة  هذه وتوضتتتتتتتتتتح  Galor-zeiraتم تقديم القناة األوملى في ابار النمواج ايقدم من قلز 

وهو   Human Capital Channelريي تتتتتتتتتتتتتتتت أس ايال البلتت يتتتر كلتت ز غ ر ملاشتتر بالنمو االقمصتتادي من خ ليقناة ر 

مصتتتتتتتتتت لح أخر يستتتتتتتتتتم دم في اإلشتتتتتتتتتتارة املى هذا ايدخز بصتتتتتتتتتتورة موستتتتتتتتتتعةا هذا األمر تم تفستتتتتتتتتت ره من خ ل نمواج  

(ا في هتذا النمواج، تحتدد ثروات اآلبتا  1988زيرا )ايقتدم من قلتز جتالور و Two-Generational Model   اثجيل  

دم قدرة  ستتتتتت  مارهم في رأس ايال البلتتتتتتري ألوالدهم في ايستتتتتتمقلزا و قا للنمواج،  ا  عفي اثجيز اث"املي مقدار ا

الفقرا  على تحمتتتتز نفقتتتتات أعليم أوالدهم تتتتتد علم املى االقتراض من أستتتتتتتتتتتتتوا  االدممتتتتا ، رغمتتتتا عن التتتتد،  تتتتا   

  األم . ألستتتتتلاب منها  تتتتتما -دمما  نفستتتتتلا ال ت يت للفقرا  اث"صتتتتتول على م ز هذه القروضبليعة أستتتتتوا  اال 

عنى،  تتث  أستتتتتتتتتتتتتوا  االدممتتا  أعتتانأ عتتدم االلممتتال،  الحب ي لبهتتا اللنتتد، والحب بتتالمعري  ال يملكلتتا الفقرا ا  هتتذا اي 

"مملتتة، الحب هي على األرجح التتد أل  الفقرا  ال يمكنهم اث"صتتتتتتتتتتتتتول على القروض مقتتابتتز العوادتتد ايستتتتتتتتتتتتتمقلليتتة امل

  على   الستتتتتتتتتتتتتل ب المفتاوت  تلعتا لتذلتد،  تل  أثر  (اJoshi, 2018)  ايصتتتتتتتتتتتتتتدر الو يتد للتتتتتتتتتتتتتتمتانتات، الحب يمكنهم تقتديملتا

النمو، يمكن تفستتتتتتتتتتتتت ره، في ابار هذا ايدخز كعدم الممال أستتتتتتتتتتتتتوا  رأس ايال، ا تتتتتتتتتتتتتا ة املى ت لفة االستتتتتتتتتتتتت  مار في 

المعليما اال تراض األستتتتتا تتتتت ب هنا هو، انة  لما  ا  المفاوت في الدخز ألبر  ا  االستتتتت  مار في رأس ايال البلتتتتتري 

لملعيةا رغما عن الد، ون را لموجة ل  ر من الدول  ز، و الماملي ترالم رأس ايال البلتتري والنمو االقمصتتادي باأق

يقز أثر هذه القناة في تفستتتت ر   -المعليم االلةامأ  -لملنب ستتتتياستتتتة مجانية المعليم في اير لة االبمدادية واالعدادية  

 أثر المفاوت على النموا  

 The Political Economy Channel  السياس ي االقتصاد  قناة –

هنا. جة  آخر من األدب االقمصتتتادي  ا  لة  تتتتز الترل ز على األثر الستتتل ب امل"ممز لستتتياستتتات اعادة الموزيع  

ب تتتتتز من    ((Alesina and Rodrik, 1994على النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديا األعمتتتتتال الحب قتتتتتدمتتتتتق في هتتتتتذا اإلبتتتتتار ترتل  

(Bertola,1993), (Persson and Tabelleni, 1994) جميعا على  كرة أ  عملية اعادة توزيع  ا هذه األعمال أعممد

 
ً
 على الد، يمكن ادعا  أ  اث" ومات الحب أعمز في املجممعات األلرر تفاوتا

ً
ايوارد أعو  النمو االقمصاديا بنا ا

للنمو    في توزيع التتتدختتتز من ايمكن أ  تواجتتتة  تتتتتتتتتتتتتنوط ألبر النتهتتتاج ستتتتتتتتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتتتتتتات اعتتتادة توزيع التتتدختتتز ايعوقتتتة

 منذ قليزا   االقمصادي، بحس  ما ورد
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 The، على أستتتتتتتتتتتتتميتتتتة هتتتتذه الن ريتتتتة بمتتتتدختتتتز الستتتتتتتتتتتتتيتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة ايتتتتاليتتتتة التتتتداخليتتتتة  (Perotti, 1996) يمتتتتا كعتتتتد أقتتتتدم  

Endogenous Fiscal Policy Approach  أستتتتماه  وقد  األول، ا  ، لما قام بمقستتتتيم هذه الن رية في مدخل    رعي  

هذه القناة توضتح التتنوط الحب تمعرض للا   ومات الدول األلرر   –  Political Mechanism الستياستية  بالقناة

 من خ ل يالناخ  الوسي ي  
ً
األلرر   الدول  في  الماملي،   النحو  على تفس ره  يمكن األمر هذاا  Voting Processتفاوتا

 ي و  
ً
   ايموقع،  ومنا  الفقرا  من  النتاخل    و تالمتاملي،   الستتتتتتتتتتتتت تا ،   مع م  تفتاوتتا

ً
 هرال   تتتتتتتتتتتتتتيتز تف  دادة ي   أ   لتذلتد  تلعتا

   ل    اث"الة،   هذه فيا  االقمصتتتتتتتتتتتتتادي  للنمو  امل"فةة الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات  عن الدخز   توزيع  اعادة لستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات  الناخل  

  ال انأ   ايدخز ا  (Joshi, 2018)  الناخل   هرال   تفتتتتتي ت اال  لد   النهادية  صتتتتورتها  في  أعك  اث" ومة ستتتتياستتتتات

  األثتار   على  ترلة  القنتتاة  هتذها  The Economic Mechanism  االقمصتتتتتتتتتتتتتتاديتة  بتالقنتتاة  Perotti  أستتتتتتتتتتتتتمتتاه   يمتتا  ويمم تتز 

  على   العادد  تقليز  في اآلثار  هذه  وتمم ز   االقمصتتتتتتتتتتتادي،   النمو  على  الموزيع  اعادة  لستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات  امل"مملة  الستتتتتتتتتتتللية

بالستتتتتل  على ترالم رأس ايال    Redistributive Taxes  الموزيعية  راد تتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتت  استتتتتم دام  يرثر  ي   االستتتتت  مار، 

من اث"تا ة على العمتز ول  األثرين يرديتا  املى ع وة على التد،  تل  برامر الر تاهيتة قتد تقلتز    العينب والبلتتتتتتتتتتتتتريا

  (ا (Klaus & Philipp, 2015تقليز النمو االقمصادي

 Socio-political Instability  االجتماعي  السياس ي  االستقرار عدم –

  على   ايترت   والستتتتتتتتتتتيا تتتتتتتتتتت ب  واالجمماعي  بالنفستتتتتتتتتتت   األثر  على جوانلة  كع   في  لذلد،   اث"دي ،   الن ري  األدب  يرلة

 and (Alesina et (Alesina and Perotti, 1996)  قلز  من  عل ها  المثليد تم  الحب  الدخز،   توزيع في ايستتتتتتتتتاواة عدم

al., 1996) ا 

  األنلتتتتتتتتتتت ة  من جملة في  اإلننماس املى  الفقرا   تد ع قد  الدخز  في المفاوت  معدالت  زيادة أ   القناة  هذه  توضتتتتتتتتتتتح

  االستتتتتتتتتتتتتمقرار  عتدم  اثتارة املى  يردي ممتا  امل ر تة  الستتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتيتة  واأل عتال  واال مجتاجتات  واثجرادم م تز   نيتة، القتانو   غ ر

 االل د في  واالجمماعي السيا  ب

 عدم   ا ا  االقمصتادي  النمو  على  واالجمماعي  الستيا ت ب  االستمقرار  عدم أثر  القناة  هذه  توضتح أخرى،  نا ية من

  جاابية  أقز   االقمصتتتتتاد  يجعز   لو  شتتتتتحى،   ب ر    اإلنماج  على  يرثر أ  شتتتتتثنة من  واالجمماعي الستتتتتيا تتتتت ب  االستتتتتمقرار

  األنل ة    ها  رتتن ل الحب  اينابك  في اللربة  تدخز  صورة في يفر لا الحب  الم لفة خ ل  ومن  ايس  مرين،   أمام

 أ   يمكن يا  ايلاشتتتتتتتتترة  والم لفة  واال مجاجات،  اللتتتتتتتتتن   أعمال ت لفلا الحب  اث ستتتتتتتتتادر  صتتتتتتتتتورة  وفي  ايرغو ة،   غ ر

   اث  ر،  مواجلتتة  في  أ عتتال  من  الضتتتتتتتتتتتتت"تتايتتا  بتتة  تقوم
ً
  األنلتتتتتتتتتتتتت تتة   في  تمم تتز   الحب  الفرصتتتتتتتتتتتتتتة،   ت لفتتة  خ ل  من وأخ را

 ا   للجريمة عر ة وأقز  اسمقرارا ألرر   انق لو  األمالن،   هذه في  وجودها  ايمكن من   ا  الحب  االقمصادية

 رأستتتتتتتتتتتتتمتتاليتتة  أو  بتتامل"ستتتتتتتتتتتتتو يتتة  معلكا ي  يمتت   التتد  اإلبتتار،   هتتذا  في  تتتداولتتة  يمم  للمفتتاوت  الستتتتتتتتتتتتتل ب  لألثر  آخر  تفستتتتتتتتتتتتت ر

  بقوة   تمممع  قد  للدخز  مم افئ  غ ر  بموزيع  تمم ز الحب  املجممعات في الررية  ال لقة أ  مفاده أمر  الدا امل"استتتتتتد 

 خ ل من  والد  والقانونية،   الستتتتياستتتتية  ايرستتتتستتتتات  ت ري   املى  األثريا  يد ع  قد  ما  وهو  مناستتتتلة،   غ ر  ستتتتياستتتتية

  االقمصتتتتتادي   النمو  أعو   األنلتتتتت ة  هذه  Rent-Seeking Activities  الريع عن   لحال  أنلتتتتت ة في  بحرية اإلن راط

Klaus& Philipp, 2015)ا)  
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 التطبيقية الدراسات (7-2)

  النمو   على  التتتدختتتز   توزيع  في  ايستتتتتتتتتتتتتتتتاواة  عتتتدم  أثر  وقيتتتاس  بتتتاخملتتتار  قتتتامتتتق  الحب  الستتتتتتتتتتتتتتتتابقتتتة،   التتتدراستتتتتتتتتتتتتتتتات  ت مل 

  ترات  بول   العينة،   لجم  ايستتتتتتتتتم دم،   القيا تتتتتتتتت ب  ألستتتتتتتتتلوباب   يمعلك   يما  الد  النقاط،  من  ل  ر في  االقمصتتتتتتتتتادي

 ا          م ملفة  نمادر املى الدراسات  هذه  تثدي ما وهو الدراسة

 ( Forbes, 2000)  دراسة

  النمو   على  للمفتتاوت  ستتتتتتتتتتتتتتالتت   أثر  وجود  في  وايمم تتز   الستتتتتتتتتتتتتتادتتد  اللحثب  اإلتجتتاه  تحتتدي  املى  التتدراستتتتتتتتتتتتتتة  ستتتتتتتتتتتتتعتتق هتتذه

 أخ ا   بمقليز   تمم ز ، الحبpanel data  ايق عية  الةمنية  الست ستز   اتان بي  الدراستة أستم دمق لقدا  االقمصتادي

 45  من  عينتتة  في  GMM  ايعممتتة  العةوم  بريقتتة  بتتلعممتتادا  امل"تتذو تتة  ايمن رات  ملتتتتتتتتتتتتت لتتة  أعتتانأ  ال  و  ونهتتا  القيتتاس

 في  االقمصادي  النمو  على  للمفاوت  وقوي   موج  أثر  وجود  املى الدراسة  توصلق  1995 -1966  من  الفترة في دولة

 في الع قة  هذه  تحقك عدم  ام انية  املى  النمادر ألتتت ر  الد،   عن رغماا وايموستتت  القصتتت ر األجز  في  المالية  الفترة

 في المفاوت خ للا من  يرتل  الحب  بالقنوات،  االهممام  بتتتتتتتتتترورة  الدراستتتتتتتتتة وتوصتتتتتتتتت با الفقر  شتتتتتتتتتديدة  الدول   الة

 ا  االقمصادي  والنمو الدخز   توزيع

  ( Herzer and Vollmer, 2012)  دراسة

  عينتة   في  االقمصتتتتتتتتتتتتتادي  والنمو  التدختز   توزيع  في  هتذه الورقتة على تحري الع قتة بويلتة األجتز ب   المفتاوت  عملتق

 أستتتتتتتتتتتتتلوب  بتاستتتتتتتتتتتتتم تدام  التدراستتتتتتتتتتتتتة  قتامتق  اللحت   هتدف  ولمحقيكا  1995-1970  للفترة  دولتة 46  تتتتتتتتتتتتتتتم  التدول   من

Heterogeneous Panel Cointegration ،  امل"ذو ة  راتايمن  ملتتتتتتت لة  تجن   هدف  والد  Omitted Variables،  

  ب     األجتتتز   بويلتتتة  الع قتتتة  واهمتتتال  ، Endogeneity  والمتتتداختتتز   ، Heterogeneity  Country  التتتدول   تمتتتاثتتتز   وعتتتدم

 ا  الليانات مموس   على  واالعمماد  الفردي،   الدخز  ومسموي   الدخز  في المفاوت

 عدم  مع  االقمصادي النمو  على الدخز  عتوزي   في  للمفاوت  األجز  بويز   سال   أثر وجود  املى الدراسة توصلق لقد

  غ ر   والتتدول   التتديمقرابيتتة  التتدول   و     الفق رة  والتتدول   الننيتتة  التتدول   ب    المفتتاوت  أثر  ب    جوهريتتة   رو   وجود

  دخز  علي االستتت  مار  زيادة  أثر  نصتتت   يعادل الفرد  دخز   علي المفاوت  أثر أ  الدراستتتة وجدت لماا  الديمقرابية

 اااتة  النمو زيادة املى  ولكن  النمو،   توزيع اعادة املى   ق   تردي لن  الموزيع  اعادة  تسياسا  ا   و الماملي  الفرد، 

 ( Amarante, 2014)  دراسة

  أمري تتا   دول   تتتتتتتتتتتتتتتم  عينتتة  في  االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي  والنمو  التتدختتز   في  المفتتاوت  ب    الع قتتة  بمحري   التتدراستتتتتتتتتتتتتتة  هتتذه  قتتامتتق

 املى ألتتتتتتت ر  النمادر(ا  panel data)  يةق عاي   الةمنية  الستتتتتتت ستتتتتتتز   باستتتتتتتم دام  والد  2000-1960 الفترة في  ال تيجية

  تلر   اي ال،   ستبيز   علىا  للفرد  اإلجماملي امل"لي  الناتر  مستموى   بحست  اين قة في  النمو  على المفاوت أثر اخم ف

   النمو  على المفاوت  أثر
ً
   األلرر  الدول  في  ستتتتتتتاللا

ً
    قرا

ً
   األلرر  الدول  في وموجلا

ً
  قوة  عدم املى الدراستتتتتتتة وألتتتتتتت ر  ثرا ا

  عوامز وجود  املى  ايمن رين  ب   االرتلاط  ع  الدراسة  وترجعا ايعام ت معنوية  ع  واملى عام   ز لك   النمادر

 ا الدراسة محز   بالللد  اث اص  الدخز   بمسموي  ارتلاط واات  المحليز   ي لرها ال أخرى 
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 ( (Delbianco et al., 2014دراسة 

  دول  من دولة 20 في  االقمصتتادي  والنمو  ز دخال   توزيع في المفاوت  ب   الع قة ال لتتاف املى الدراستتة  هذه ستتعق

  بريقتة   بتاستتتتتتتتتتتتتم تدام  التدراستتتتتتتتتتتتتة  قتامتق  للتذا، ا  2010- 1980  من  الفترة  في  ال تاري ب  اللحر  ومن قتة  ال تيجيتة  أمري تا

the GMM with the Arellano and Bond (AB) specification ،  الةمنية   الستت ستتز   نمواج  باستتم دام قامق  لما  

  اث اص  الدخز   مستتتتتتتتتموى   على  أعممد  ايمن رين  ب   الع قة  بليعة أ   النمادر أتلرت لقدا  panel data  ايق عية

   تةداد  للمفاوت  الستتتتتللية األثار  أ  مفاده  األمر  الد  الدراستتتتتة،   محز   بالللد
ً
،   األلرر الدول  في  عمقا

ً
 يرجع مما  قرا

ا  الستتيا تت ب   االستتمقرار مدع مناخ  أعةية املى  تردى الحب  اين ف ،   الدخز  اات  االجمماعية  ال لقات  ممارستتات املى

،   األلرر  الدول  في
ً
  النمو   أعةية املى المفاوت  ويردي ايستتتتاواة  لعدم  الستتتتللية اآلثار  تقز   الد من  النقي    على ثرا ا

 ا  االقمصتتتتتتتادي
ً
   األلرر الدول  في  الدخز   توزيع اعادة  ستتتتتتتياستتتتتتتات  باستتتتتتتم دام الدراستتتتتتتة توصتتتتتتت ب  الد،   على بنا ا

ً
   قرا

 ا  االقمصادي  النمو  لمعةية

  (Wahiba and El Weriemmi, 2014)دراسة 

الع قة ب   المفاوت في توزيع الدخز والنمو االقمصتتتتتتادي في تون  خ ل استتتتتتتهد ق هذه الورقة دراستتتتتتة بليعة  

ا باستتتتتتتتتتتتتم تدام بريقتة ايرصعتات الصتتتتتتتتتتتتتنرى العتادية، عملتق الدراستتتتتتتتتتتتتة على اخملتار الستتتتتتتتتتتتتلبيتة في 2011-1984الفترة  

رة وهي معامز جينب، ومعدل نمو  تتتتت يفسسة يتم مجموعة من ايمن رات االنمواج، الذي انمهجمة الدرا  .اتجاه  

بتتتتالمعليم ال تتتتانوي،   النتتتتاتر امل"لي اإلجمتتتتاملي، نستتتتتتتتتتتتتلتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتادرات املى النتتتتاتر امل"لى اإلجمتتتتاملي، معتتتتدالت االلمحتتتتا  

ومعتتتتدالت اث صتتتتتتتتتتتتتو تتتتة، العرض النقتتتتدي لجستتتتتتتتتتتتتلتتتتة من النتتتتاتر امل"لي اإلجمتتتتامليا النمتتتتادر أتلرت أ  عوامتتتتز النمو  

، خاصتتتتتتتتتتتتتة كعد تحرير المجارة، لذلد  قمصتتتتتتتتتتتتتادي واالنفماح المجاري ترثر كلتتتتتتتتتتتتتدة على المفاوت في توزيع الدخز اال

 على النمو االقمصادي في تون ا  
ً
 أتلرت النمادر أ  المفاوت يرثر سللا

 ( 2015دراسة )السيد، 

االقمصتتتتتتتادي خ ل   ستتتتتتتعق هذه الدراستتتتتتتة املى اخملار  ر تتتتتتتية  وزن   في توزيع الدخز في مصتتتتتتتر وأثره على النمو 

 ألخ تتا  ا النمتتادر الحب توصتتتتتتتتتتتتتلتتق ال هتتا التتدر 2013/  2012  – 1989/  1988الفترة  
ً
استتتتتتتتتتتتتتة ال يمكن االعمتتداد  هتتا ن را

مع ملتتتتتتت لة عدم استتتتتتتمقرار الستتتتتتت ستتتتتتتز    القياسا وتمم ز أخ ا  القياس في عدم التزام الدراستتتتتتتة منهجية المعامز 

 ا املى جان  الد، أعانأ الدراستتتتتتتتتتة من اث ل  ب   جان ب أو  الةمنية، مما يعرض الدراستتتتتتتتتتة لنمادر االنحدار الةاد 

ا األول، ويمعلك بتثثر  كعتدي الع قتة ب   ايمن ر 
ً
ين،  يت  تن وي الع قتة ب   ايمن رين على كعتدين م ملف   تمتامتا

دي  يرجع املى ما يعرف بفر تتتتية  وزن  ، وال انأ ويمعلك بثثر المفاوت على النمو االقمصتتتتاالموزيع على المفاوت و 

تناول أدبيات الع قة ويم ز اتجاه بحثب  دي  كلتت ز نستت با هذا اث ل  ي لر بو تتوح في  روض الدراستتة وفي 

ها الدراستتتتتة القياستتتتتية  وفي عرض الدراستتتتتات الستتتتتابقة في مصتتتتترا من هنا، ال يمكن ال قة في النمادر، الحب انتهق ال 

 )عدم وجود أثر معنوي للمفاوت على النمو االقمصادي في مصر(ا 

 

 



 (  2018  - 1991أثر عدم ايساواة في توزيع الدخز على النمو اإلقمصادى فى مصر خ ل الفترة ) 
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 ( Suwoto and Zhai 2016 ,)  دراسة

  باستتم دام   والد  االقمصتتادي  والنمو  الدخز   توزيع في المفاوت ب    الع قة  على  المعرف املى الدراستتة  هذه ستتعق

 أستتتتتتتتلوب  باستتتتتتتتم دام  الدراستتتتتتتتة قامق  لماا  2011 عام- ونامية  ممقدمة-  دولة  225 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ل   العر تتتتتتتتية ايقابع  بيانات

  جميع   في موجلة ع قة  وجود املى ألتتتتتتتت ر  الدراستتتتتتتتة  ال ها توصتتتتتتتتلق  الحب  النمادرا  وايمعدد  البستتتتتتتتي  االنحدار  تحليز 

  زيادة  املى  الدخز  توزيع في المفاوت  زيادة  تردي   ي   االقمصتتتتتتتتتتادي،   والنمو  الدخز  توزيع في المفاوت  ب    النمااج

 ا   العينة دول   جميع في  االقمصادي  النمو

 (   2016دراسة )عياد، 

مكلتتتتتتتتتتتتتتاف الع قتات والمتثث رات الليجيتة ب    تز من معتدل الفقر، ال مستتتتتتتتتتتتتتاواة   تاولتق هتذه الورقتة اللح يتة استتتتتتتتتتتتت 

دولة( في أ ريقيا، وأسيا، وأمري ا ال تيجية، وأمري ا اثجنو ية،    96والنمو االقمصادي في عينة من الدول النامية )

قرا قامق س مرشتتتتتتتتتتتر ال مستتتتتتتتتتتاواة ومعدل الفا ومن خ ل مرشتتتتتتتتتتترات  دي ة لقيا2013-1970والد خ ل الفترة  

ويتتتتتم نمواج المثث رات    -الدراستتتتة باستتتتم دام الستتتت ستتتتز الةمنية ايق عية، ولذلد باستتتتم دام النمواج العادي

، التتذي يعرف ب ريقتتة العةوم Arrellano)و    Bond  (1991والنمواج التتدينتتامي أ ب ريقتتة    -ال تتابمتتة والعلتتتتتتتتتتتتتواديتتة

توزيع الدخز تردي املى ان فاض معدل النمو  ة أ  زيادة عدم ايستتتتتتتتتتاواة في ا لقد وجدت الدراستتتتتتتتتت .GMMايعممة  

االقمصتتتتتتتتتتتتتتادي، وهو متا أرجعمتة التدراستتتتتتتتتتتتتتة املى أثر المفتاوت في توزيع التدخول في تقليتز ال لت  الكلي الفعتال التذي  

 يل ئ النمو االقمصاديا  

   ( Ceesay et al., 2019دراسة ) 

صتتتتتتتتتتتادي في عينة م مارة من دول  ستتتتتتتتتتتعق هذه الدراستتتتتتتتتتتة املى  حي أثر المفاوت في توزيع الدخز على النمو االقم 

ا النمادر ألتتتت ر املى وجود 2016-1969للفترة    Panel Dataباستتتتم دام تحليز   2016  -1969غرب أ ريقيا في الفترة  

بلتري على النمو االقمصتادي وتوصت ب أثر ستال  و تعي  من النا ية اإل صتادية ل ز من المفاوت ورأس ايال ال 

استتتتتة من أجز زيادة االستتتتت  مار في رأس ايال البلتتتتتري، وت في  الفقر  بمةيد من االهممام من قلز صتتتتتانإي الستتتتتي 

 وت وير اللجية بوصفلا آليات النمو االقمصادي في هذه الدولا 

  االقمصتتادي   النمو  على المفاوت أثر  تحليز  في  الستتلك   تتتز  للا   ا  ستتابقة دراستتات  وجود عدم  ي ل    ستتلك مما

  الك ستتتتتتتي أ   ايدخز  املى  تن ستتتتتتت  الحب  المقليدية  الن ر  وجلة ا ا  االعملار في  االقمصتتتتتتتادي  المقدم  درجة و تتتتتتتع  مع

 موج  أثر من  للمفاوت  بما  تمعلك   قيقة املى  يستت ند  المصتتور  هذاا  االقمصتتادي  النمو يفيد المفاوت  أ   تمتتتمن

ا  االقمصتتتتتتتتتتتادي   النمو  يستتتتتتتتتتتب   االستتتتتتتتتتت  مار  وأ   االستتتتتتتتتتت  مار  يستتتتتتتتتتتب   االدخار  أ   ا تراض  على  ولذلد االدخار،   على

   تكمن هنا  ايلتتتتتت لة
ً
  يستتتتتتب   ال االدخار   ا  أخرى،   بصتتتتتتورةا  اي لك بوصتتتتتتفة  الجستتتتتت ب  مع  المعامز   خ ث  في  تحديدا

 بلقتة  ونضتتتتتتتتتتتتتج  ووعي  ت ور   بتدرجتة  رهن  هي  االستتتتتتتتتتتتت  متار- االدختار  ع قتة  أ   التدا  وم تا   زمتا    تز  في  االستتتتتتتتتتتتت  متار

   وجود  النامية  الدول  ليةا  تفمقر  ما  وهو  االقمصتادي،   النمو  قيادة في  رددست ب  لفاعز  وقدرتها امل"لية  الرأستمالية

 ا  االقمصادي  النمو  زيادة  و الماملي  االس  مار  زيادة يعنب ال وايدخرات  الفواد  

  للو تتتتتتتتتتتتتع   اث"تتديتت   ايتتدختتز   م دمتتة  متتدى  من  المحقك   تتاولتتق  الحب  التتدراستتتتتتتتتتتتتتات  في  نتتدرة   لنتتا.  التتد،   املى ا تتتتتتتتتتتتتتا تتة

  عنة   بلعيد  ولد   لذلد،  ا تا ةا مصتر في  اث"دي  ايدخز   اخملار يمم لم أخرى،   بصتورة  النامية  للدول   الماريخي



 2021يناير  –العدد األول  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ) 

 

[507] 

 من  أعتتانأ  الحب  ايق عيتتة،   الليتتانتتات   ةم  خ ل  من  النمو  على  المفتتاوت  أثر  قيتتاس  على  التتدراستتتتتتتتتتتتتتات  مع م  قيتتام

  تمجاهز الحب  ايق عية،   الةمنية  الستت ستتز   ابار في أو امل"ذو ة،   ايمن رات  ملتت لة رأستتلا  وعلى  ايلتتا ز  من  ل  ر

  اللدف، في الستتتتتتابقة الدراستتتتتتات  عن الدراستتتتتتة  هذه  ت مل   وهكذاا العينة  دول  في  دولة  ل ز   الذاتية  اث صتتتتتتادي 

  عدمة، من  والنمو  الدخز   توزيع  ب    واألثر  الستتتتتتتتتتتب  ع قة  وجود (1: )اشتتتتتتتتتتت اليم   في اث"ستتتتتتتتتتتم املى  أستتتتتتتتتتتإى  ي 

( 2ا )أخرى   جلة من  اث"دي  ايدخز  وأصتتتتتتتتتتتت"اب  والك ستتتتتتتتتتتتيد  جلة من  النيول ستتتتتتتتتتتتيد  أرا   ب    للفصتتتتتتتتتتتتز   و الماملي

ا  اث"دي   ايدخز  وأصتتتتت"اب  الك ستتتتتيد  ب   لل"ستتتتتم أي  ايمن رين  ب   -ستتتتتاللة أو موجلة -الع قة  نوعية  دلمحدي 

  ألتتتمنز   ي   ايستتتم دمة،   بالليانات  يمعلك  ما ي  الستتتابقة،  الدراستتتات  عن  الدراستتتة  هذه  ت مل   لذلد،   ا تتتا ة

  وتفردها،  خصتوصتيتها للا  عينهاك  لحالة معة  المعامز  يمم  الذي  ايصتري،   ل قمصتاد  الةمنية  الست ستز   بيانات  على

 ا  وال ويز  القص ر األجز  في من  ل  في  ايمن رين  ب   الع قة بدراسة الدراسة  هذه  تمم ز  لما

 واملنهجية  املقترح  النموذج(  8)

 دراسةفرضيات ال( 8-1)

 على الدراستتتتات الستتتتابقة تم اشتتتتمقا  الفرض الر  -الفر تتتت ب ايعاصتتتتر  -و قا للمنهج االستتتتمجلابأ
ً
أ  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ددستتتت واعممادا

 لللح  على النحو الماملي:  

 : أ  هنا. تثث ر سل ب لعدم ايساواة في توزيع الدخز على النمو االقمصادي في مصرا الفرض العدمي -

 : أ  هنا. ع قة تثث ر ايجاصأ لعدم ايساواة في توزيع الدخز على النمو االقمصادي في مصرا الفرض البديل -

 النموذج املقترح (8-2)

 ( معادلة النمواج القيا  ب ايسم دم في اللح  وتثخذ الل ز الماملي:  6ادلة )تصور ايع

LRGDP =LGINI + LFCAPITAL + LSCHOOLING +L EMPLOYMENT + ε   (6) 

 : ي 

LRGDP :اث"قيقأ  االجماملي امل"لي  اللوغاريمم ال ليإي الناتر. 

LNGINI  :للع  مستتتتتتتتتتمقز   لممن ر  ايستتتتتتتتتتاواة عدم  ةبل تتتتتتتتتتا الع قة  قياس  يمم-جينب  يعامز   ال ليإي  اللوغاريمم  

 (اForbes, 2000)  بارو   النمو انحدار معادلة  بدادز 

:LFCAPITAL  ااث"قيقأ  ال ابق  الرأسماملي  الم وين اجماملي لقيمة  ال ليإي  اللوغاريمم 

LSCHOOLING :اال انوية باير لة  بالمعليم  اإللمحا  يعدالت  ال ليإي اللوغاريمم 

LEMPLOYMENT  : االموت   يعدل  ال ليإي  ماللوغاريم 

 ث اصتتتتتية عدم استتتتتمقرار الستتتتت ستتتتتز الةمنية للممن رات االقمصتتتتتادية بصتتتتتفة عامة،  قد عمدت الدراستتتتتة املى 
ً
ن را

المحويز اللوغاريممب ايةدوج للممن رات، وهو ما يستتتتاعد في تقليز اخم ف الملاين، وفي تجان  الليانات لما انة 

للممن رات ايستتتتتتتتمقلة كلتتتتتتتت ز ملاشتتتتتتتتر، ا تتتتتتتتا ة املى تحويز المن رات املى صتتتتتتتتول على مرونات الناتر  يستتتتتتتتاعد في اث"

 بدال من المن رات بالو دةا    -ايرونات -الجس  اياوية
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 البيانات ومؤشرات القياس  (8-3)

اعممدت الدراستتتتتتة على قاعدة بيانات تكستتتتتتاس لل"صتتتتتتول على معامز جينب،  ي  تو ر قاعدة بيانات تكستتتتتتاس  

مممدةا بالجستتتتتتتتتتلة للليانات اث اصتتتتتتتتتتة بالستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتز الةمنية اث اصتتتتتتتتتتة كستتتتتتتتتتادر ممن رات معامز جينب لفترات زمنية 

ابق اث"قيقأ، معدالت االلمحا   قيمة الناتر امل"لي االجماملي اث"قيقأ، اجماملي الم وين الرأستتتتتتتتتتتتماملي ال  -النمواج  

 World)الدوملي     قد تم اعدادها باالعمماد على ا صتتتتتتتتتتا ات اللند  -بالمعليم اير لة ال انوية، ونستتتتتتتتتتلة الموت   

Bank, 2018) ا 

قامق الدراستتتتتة باستتتتتم دام الناتر امل"لي االجماملي اث"قيقأ لمرشتتتتتر للنمو االقمصتتتتتادي وهو يستتتتتاوي قيمة الستتتتتلع  

وأعممتد   GDP  الحب يمم انمتاجلتا داختز اقمصتتتتتتتتتتتتتاد متا خ ل  ترة زمنيتة معينتة، ويرمة لتة بتالرمة   واث تدمتات النهتاديتة، 

ماملي اث"قيقأ، والد  حى يمكن تحاشتتت ب أثر المن ر في األستتتعار و هدف تمي ز ايعنى الدراستتتة على الناتر امل"لي االج

 اث"قيقأ ال الصوري في ت ور الناترا  

ي الدخز، بحستتتت  ما ألتتتت ر الية الن رية االقمصتتتتادية، لما ويستتتتم دم  يستتتتم دم معامز جينب لمرشتتتتر للمفاوت ف

ست  مار في رأس ايال البلتري، لذلد يستم دم اجماملي معدالت االلمحا  بالمعليم باير لة ال انوية لمرشترات ل  

 الم وين الرأسماملي ال ابق اث"قيقأ لمرشر ل س  مار، ومعدل الموت  لمرشر لقوة العمزا   

 األساليب الحصائية املستخدمة (8-4)

 من أجز تحقيك اهداف الدراسة،  قد اعممدت الدراسة على األسالي  اإل صادية المالية:   

 السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة  ةختبارات استقراريا(  8-4-1) 

من خ ل   يهتدف تحليتز الستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتز الةمنيتة املى المتثلتد من استتتتتتتتتتتتتمقرارهتا عبر الةمن وتحتديتد درجتة ت تامللتا والتد

 اخملارات جذر الو دةا 

  أ يهتتتدف اخملتتتار جتتتذر الو تتتدة املى  حي خواص الستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتز الةمنيتتتة ل تتتز من النتتتاتر امل"لي اإلجمتتتاملي اث"قيق

(LRGDP( ومعتتامتتز جينب ،)LGINIومعتتدالت االلمحتتا  بتتالمعليم اير لتتة ال تتانويتتة ،)  (LSCHOOLING  والم وين ،)

- 1991( خ ل الفترة ) (LEMPLOYMENT(، ونستتتتتتتتلة الموت LFCAPITAL  (اث"قيقأالرأستتتتتتتتماملي ال ابق االجماملي  

 (، والمثلد من اسمقرارها وتحديد رتلة ت امز  ز منهاا 2018

- ا وأعممد الدراستتتتتتتتتتة على اخملار دي أ DFو KPSSو  PPو ADFر  ألجرا  اخملارات جذر الو دة منها هنا. عدة ب

 ( ويثخذ الل ز الماملي:  Augmented Dickey-Fuller-test، )ADFوللر ايوسع  

 (2)……       
t
ε+ 

i-t
 ∑   ∆𝑦𝑚

𝑖=1 α+  
1-t

yδ+  t2
β+  

1
β= 

t
y∆   

ايقدرة (  τأي بوجود جذر الو دة من خ ل مقارنة ا صتتتتتتتتتادية )   δ(=0(ةويمم اخملار الفرض العدمأ بث  ايعلم

(  تتااا  تتانتتق  Mackinnon:1991واي ورة بواستتتتتتتتتتتتت تتة )(  Dickey and Fullerمع القيم اثجتتدوليتتة ل )(  δللمعلمتتة )

يتة  ايقتدرة تفو  القيمتة اي لقتة للقيمتة اث"رجتة أو اثجتدوليتة،  تلنهتا ت و  معنو (  τالقيمتة اي لقتة إل صتتتتتتتتتتتتتتاديتة )

 وعلية  لننا نر   الفرض العدمأ بوجود جذر الو دة وت و  الستتتتتتلستتتتتتلة الةمنية ستتتتتتالنة، وااا  انق  
ً
ا صتتتتتتاديا

تقز عن قيمتها اثجدولية،  لننا نقلز الفرض العدمأ بوجود جذر الو دة وت و   (  τ صتتتادية )القيمة اي لقة إل 
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ستتتتلستتتتلة وااا ثبق عدم ستتتت و  الفر  األول،  الستتتتلستتتتلة الةمنية غ ر ستتتتالنة ونقوم باخملار ستتتت و  الفر  األول لل 

  لنة يمكن تكرار االخملار للفرو  من الدرجة األعلى وهكذاا 

 Co-integration Testل املشترك اختبار التكام(  8-4-2) 

كعد المعرف على خواص الستتتتتتت ستتتتتتتز الةمنية يمن رات الدراستتتتتتتة ودرجة ت امز  ز منها، تثأأ اث  وة ال انية وهي  

 ز ايلتر. ب   ايمن رات اات درجة الم امز ايمماثلة، الحب تحموي على جذر الو دةا اخملار الم ام

، التذي يعممتد  Sargan and Bhagharva تز من   الخملتار اي ور من قلتز من بر  اجرا  االخملتار ايلتتتتتتتتتتتتتتر. التد ا

أ من ل  ر من على ا صتتتتتتتتتتتتتتاديتتة در ن واأستتتتتتتتتتتتتو  الخملتتار  ر تتتتتتتتتتتتتيتتة الم تتامتتز ايلتتتتتتتتتتتتتتر. غ ر أ  هتتذه االخملتتارات أعتتان 

 ايلك ت من أهملا اخم ف توزيع اال صاديات ايسم دمة في اخملار الفر يات و قا لنوعية الم ليكا  

وت   للم امز ايلتتتتتتتتتر.، وأعممد هذه الدراستتتتتتتتة ومن اخملارات الم امز اللتتتتتتتتالعة، اخملار انجز غرانجر اي اث  

 Johansenر الم امز ايلتتتتتتر. وايقدم من قلز  ز  ( الخملاMaximum Likelihoodعلى بريقة اإلم ا  األع م )

and Juselius  التتتذي يمفو  على اخملتتتار انجتتتز غرانجر،  يتتت  يعتتتد األلرر م دمتتتة للعينتتتات الصتتتتتتتتتتتتتن رة وفي  تتتالتتة ،

ا انتتة ألرر لفتتتا ة  حى في  تتالتتة ايمن رين ألنتتة يتتثختتذ في االعملتتتار نمواج  تتد اث  تتتث من وجود ألرر من ممن ر، لمتتت 

 (ا2011 ا  األع م )اثجناصأ، و س  ، خ ل منهج اإلم

يمم تحديد عدد ممجلات الم امز ايلتتتتتتر.    Johansen and Juseliusفي اخملار الم امز ايلتتتتتتر. اي ور من قلز  

(r  ايصتتتتتتتتتتتتتفو تتتتتتة رتلتتتتتتة  تم تتتتتتز  الحب  الع مى  Trace test)  األثر   اخملتتتتتتاري   على  بتتتتتتاالعممتتتتتتاد  والتتتتتتد  ∏(  ( واالم تتتتتتانيتتتتتتة 

(eigenvalue  Maximalا) 

( و يتة يمم اخملتار  ر تتتتتتتتتتتتتيتة العتدم Trace testد عتدد ممجلتات الم تامتز ايلتتتتتتتتتتتتتتر. نقوم أوال بتاخملتار األثر )ولمحتديت 

(،  q=r( مقابز الفرض اللديز )qوتقضتت ب بل  عدد ممجلات الم امز ايلتتتر. الفريدة يقز عن أو يستتاوي العدد )

 ويحس  هذا االخملار على النحو الماملي:  

(3)……….        ∑ 𝑙𝑛(1 − ˆ𝜆𝑖)𝑝
𝑖−𝑟+1T -= trace(r)  λ 

 ( ويمم  سابة من الصينة المالية:eigenvalue  Maximalوال انأ هو اخملار القيمة ال امنة الع مى )

   )r+1λˆ -Tln (1-=   (r, r +1) maxλ 

فرض  ( مقابز ال rهذا االخملار على اخملار  ر تتتتتتية العدم الحب تقضتتتتتت ب بث  هنا. ممجة للم امز ايلتتتتتتتر. )ويقوم 

 ( ممجة للم امز ايلتر.اr+1اللديز بوجود عدد )

 Granger Causalityاختبار سببية كرانجر (  8-4-3) 

للستتتتتتتتتتتتتلبيتتة من االخملتتارات اللتتامتتة الحب يمكن االعممتتاد عل هتتا في تحتتديتتد اتجتتاه الستتتتتتتتتتتتتلبيتتة ب      يعتتد اخملتتار لرانجر 

نالأ الملاين ثجرانجر إلخملار وجود ع قة ايمن رات في النمواج ايستتتم دم، وستتتوف نعممد على اخملار الستتتلبية ث 

 سلبية ب   المفاوت في توزيع الدخز والنمو االقمصاديا  
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 قياس يال التحليل  نتائج (  9)

 السالسل الزمنية ودرجة تكاملها  ةاختبار استقراري( 9-1)

ة )بوجود  د ( عدم استتتتتتتتتمقرار الستتتتتتتتت ستتتتتتتتتز الةمنية يمن رات الدراستتتتتتتتتة في النمااج ال  ث 1ويوضتتتتتتتتتح اثجدول رقم )

ثابق، و وجود  د ثابق واتجاه، و دو   د( في ايستتتتتتتتتتتتموى، لما يوضتتتتتتتتتتتتح اثجدول استتتتتتتتتتتتمقرار الستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتز الةمنية  

 يمن رات الدراسة كعد الفر  األول في النمااج ال  ثا  

 ( ADFفوالر ) –( باستخدام اختبار ديكيURنتائج اختبار استقرار متغيرات النموذج ) :1جدول 

ديكي فوللر املوسع ( اختبار  السلسلة  ADF( 

Order of 

Integ 

 عند الفرق االول  عند املستوي  

t-

statistic 

القيمة 

 % 5الحرجة  
t-statistic 

القيمة 

الحرجة  

5% 

LRGDP 

None 1.14 -1.95 -0.55 -4.50  

I(1) Trend, C -2.64 -3.59 -3.63 -4.77 

C -2.52 -2.99 -3.49 -4.74 

LGINI 

None 0.59 -1.95 -7.34 -1.95  

I(1) Trend, C -3.66 -3.58 -7.18 -3.59 

C -2.81 -2.97 -7.28 -2.98 

LFCAPITAL 

None 0.95 -1.95 -3.04 -1.59  

I(1) Trend, C -1.94 -3.59 -3.47* -3.59 

C -0.57 -2.97 -3.17 -2.98 

LSCHOOLING 

None 0.81 -1.95 -3.39 -4.13 I(1) 

Trend, C -1.91 -3.58 -4.46 -4.14 

C -1.69 -2.97 -3.88 -4.22 

LEMPLOYMENT 

None -0.13 -1.95 -6.89 -3.54 I(1) 

Trend, C --3.99 -3.60 -6.80 -3.67 

C -2.15 02.98 -6.94 -2.99 

 eviews 9  ايصدر: اعداد اللا   باسم دام برنامر 

 % 10*أل ر املى ايعنوية عند مسموى 

ثجذر الو دة للوغاريمم الستتتتتتتتت ستتتتتتتتتز الةمنية يمن رات الدراستتتتتتتتتةا وألتتتتتتتتت ر   ADF( نمادر اخملار  1رقم )  يل   اثجدول 

( املى أ  جميع ايمن رات أعتتتانأ من ملتتتتتتتتتتتتت لتتتة عتتتدم االستتتتتتتتتتتتتمقرار في ايستتتتتتتتتتتتتموي 1الليتتتانتتتات الواردة في اثجتتتدول رقم )

((level( 1991، التتد أ  القيم امل"ستتتتتتتتتتتتتو تتة أقتتز من القيم اث"رجتتة  Mackinnon,)   ا  5د مستتتتتتتتتتتتتموى معنويتتة  عنتت%

بم ليك االخملتتتتارات على الفرو  األوملى للممن رات، و قتتتتا للنمتتتتادر،  تتتتانتتتتة ال يمكن ر   الفرض العتتتتدمأ بوجود  
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% و ذلد ت و  الستتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتز الةمنية اي ونة للنمواج القيا تتتتتتتتتتتت ب للدراستتتتتتتتتتتتة 5جذر الو دة عند مستتتتتتتتتتتتموى معنوية 

مع الن رية القياستتتية، الحب ألتتت ر املى أ  مع م ايمن رات   جما هذه الن يجة تجستتت  I (1)  مم املة من الدرجة األوملي

 ال لية غ ر مسمقرة في ايسموى ولكنها مسمقرة في الفر  األولا

 ار فترات البطاء الزمني املثلى باخت( 9-2)

  ار واخملت   Schwarzقلتز اجرا  اخملتار الم تامتز ايلتتتتتتتتتتتتتتر. يجت  تحتديتد  ترات اإلب تا  اي لىا بتاالعممتاد على معتاي ر  

( املى وجود 2) وأل ر النمادر الحب يوض"لا اثجدول  (FPR)  ( ومعيار خ ث الموقع النهالأLRنس  اإل ممال ايعدلة )

عتتدم اتفتتا  ب   ايعتتاي ر  ول  ترة الملتتابر األم تتزا والقتتاعتتدة الحب يمم اإلستتتتتتتتتتتتت نتتاد ال هتتا في هتتذه اث"تتالتتة هي اخميتتار 

ا تلعتتا لتتذلتتد،  تتث   ترة الملتتابر اي لى هي  ترة  Schwarzومتتات  عل ايعيتتار التتذي يع أ  ترة تلتتابر أقتتز وهو معيتتار م

 وا دةا 

 لتحليل ) :2جدول 
ً
 ( VARتحديد العدد األمثل لفترات التباطؤ الزمني وفقا

*indicates lag order selected by the criterion-LR: Sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)-indicates lag order 

selected by the criterion -FPE: Final prediction error-AIC: Akaike information criterion-SC: Schwarz information criterion-HQ: 

Hannan-Quinn information criterion.  

 Eviews9ايصدر: عمز اللا   باالعمماد على برنامر  

 نتائج اختبار التكامل املشترك    (9-3)

 Johansen-Juselius( النمادر اث اصتتتتة باخملارات الم امز ايلتتتتتر. ب   ايمن رات ب ريقة  3جدول )يوضتتتتح 
ً
ا و قا

 -( وتمتتتتتتتتتتتتمن عدم وجود ت امز ملتتتتتتتتتتتتر. ب   ممجلات الستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلة،اH0: r=0الفر تتتتتتتتتتتية العدمية ) -للفر تتتتتتتتتتتيات  

لة،  لنة ي ل   من ( وتمتتتتتتتتتتتتتمن وجود ت امز ملتتتتتتتتتتتتتر. على األقز يمجلات الستتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتت H1:r>0والفر تتتتتتتتتتتتية اللديلة )

%،  ي  أ  5( أ  ا مماالت وجود ع قة أو ألرر للم امز ايلتتتتر. غ ر معنوية عند مستتتموى معنوية 3اثجدول )

  Eigenvalue والقيمة الع مى Trace testالقيم امل"ستتتتتتتو ة أقز من القيم اث"رجة في ل  االخملارين: اخملار األثر

Maximal تتتتتية العدمية وتقترح نمادر اخملارات الم امز ملتتتتتتر. عدم وجود ، مما يعنب عدم ام انية ر   الفر 

 ر في األجز ال ويزا  تع قة توازنية و ريدة ب   المفاوت في توزيع الدخز والنمو االقمصادي في مص

 

 

 

 

HQ SC AIC FPE LR LOGL LAG 

-9.51382 -9.3376 -9.58143 4.75e-11 NA 124.7679 0 

-12.3623 -11.305* -12.7680 2.06e-12 98.54527 189.6003 1 

-11.0704 -9.1326 -11.8142 7.03e-12 14.64664 202.6777 2 

-13.2139* -10.3953 -14.295* 1.39e-12* 40.3342* 258.6974 3 
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 (Trace and Max-Eigen tests)( JMLنتائج اختبارات التكامل املشترك لجوهانسون ) :3جدول 

Test (Trace) 

Prob** 0.05 

Critical Value 

Trace 

Statistic 

Eigenvalue Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.6799 60.81889 49.01657 0.530925 None 

0.7522 47. 85613 29.33477 0.453639 At most 1 

0.8613 29.79707 13.61840 0.250631 At most 2 

0.6817 15.49471 6.116768 0.200877 At most 3 

0.5925 3.841466 0.286517 0.010959 At most 4 

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   * 

 

Test (Maximum Eigenvalue) 

Prob** 0.05 

Critical Value 

Max-Eigen 

Statistic 

Eigenvalue Hypothesized 

No. of CE(s) 

0.7783 33.87687 19.68179 0.530925 None 

0.6897 27.58434 15.71638 0.453639 At most 1 

0.9315 21.13162 7.501630 0.250631 At most 2 

0.6351 14.26460 5.830251 0.200877 At most 3 

0.5925 3.841466 0.286517 0.010959 At most 4 

*denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

       Eviews9ماد على برنامر  ايصدر: عمز اللا   باالعم

 نتائج إختبار سببية كرانجر( 9-4) 

 السببية بين التفاوت في توزيع الدخل والنمو االقتصادي

( أ  المفتتتاوت في توزيع التتتدختتتز ال يرثر على النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتتتادي في األجتتتز 4توضتتتتتتتتتتتتتح النمتتتادر الواردة في اثجتتتدول )

(، ممتا يمكن تفستتتتتتتتتتتتت ره بتتتتتتتتتتتتتتع   0.2381% )10تمجتاوز  -p القصتتتتتتتتتتتتت ر و حتدود  ترة اب تا  وا تدة،  يت  أ  قيمتة  

ب   ايمن رات الوستتتتتي ة والنمو، على  القنوات، الحب يجمقز من خ للا أثر المفاوت املى النمو، أو بتتتتتتع  الع قة  

( وجود ستتلبية ب   المفاوت في توزيع الدخز واالستت  مار من جان  وعدم وجود 4ستتبيز اي ال ي ل   من اثجدول)

االستت  مار والنمو االقمصتتادي في األجز القصتت ر، على اثجان  اآلخرا لذلد أوضتت"ق النمادر أ  النمو  ستتلبية ب    

 ت في توزيع الدخز في األجز القص را االقمصادي ال يسب  المفاو 

 السببية بين التفاوت في توزيع الدخل والتعليم 

المفاوت في توزيع الدخز والمعليم في األجز   ( انة ال توجد ع قة ستتتتتتتتلبية ب  4ألتتتتتتتت ر النمادر الواردة في اثجدول )

ة قناة رأس ايال البلتري،  وهذا على خ ف ما تقتر (ا  0.7424)  %10ألبر من   p-valueالقصت ر،  ي  أ  قيمة  
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وهو متتا يرجع املى تلنب التتدولتتة ايصتتتتتتتتتتتتتريتتة لستتتتتتتتتتتتتيتتاستتتتتتتتتتتتتتتة مجتتانيتتة المعليم والتتد  هتتدف اتتتا تتة  رص المعليم ثجميع  

 في المفاوت  على  يرثر ال  المعليم أ   الستتتتتتتتتلبية اخملارات  نمادر  ترلد  ي مصتتتتتتتتتر، لذلدال لقات والفاات الدخلية ف

  اث" ومأ   الق ا   في عادة يعملو   الذين  الدراسية،  ايره ت  أص"اب  روات  تدنأ  املى  يرجع  والد الدخز،   توزيع

  ا  العمز   سو    ومم للات با مياجات  المعليمب الن ام م رجات ارتلاط عدم  وصسب 

 ن التفاوت في توزيع الدخل والتراكم الرأسمالي السببية بي

يستتتتتتتب  الم وين الرأستتتتتتتماملي ال ابق بمستتتتتتتموى  ( أ  المفاوت في توزيع الدخز  4توضتتتتتتتح النمادر الواردة في اثجدول )

(ا أ  هذه النمادر تمفك مع ايدخز الك ستتتتي أ، الذي يقترح وجود أثر للمفاوت في توزيع الدخز  0.0455معنوية )

الد على ا تراض أ  االدخار يستتتتتتتتب  االستتتتتتتت  مارا على اثجان     -ر والد من خ ل تثث ره في اإلدخارعلى االستتتتتتتت  ما

 ز القص را  اآلخر توضح النمادر أ  االس  مار ال يسب  المفاوت في توزيع الدخز في األج

 السببية بين التفاوت في توزيع الدخل والتوظف

جتتد ع قتتة ستتتتتتتتتتتتتلبيتتة ب   المفتتاوت في توزيع التتدختتز والموت  في ( أنتتة ال تو 4توضتتتتتتتتتتتتتح النمتتادر الواردة في اثجتتدول )

 (ا 0.3769 0.3320 ,% في اث"الم   على المماكع )10ألبر من    p-valueاإلتجاه  ، الد أ  قيمة  

 الدراسة متغيرات بين كرانجر سببية اختبار نتائج :4 جدول 

 Prob F-Statistics Null Hypothesis 

1 0.2381 1.46396 LGINI   does not Granger Cause LRDDP 

1 0.2943 1.14947 LRGDP   does not Granger Cause LGINI 

    

1 0.0455 4.44936 LGINI    does not Granger Cause LFCAPITAL 

1 0.7861 0.07532 LFCAPITAL   does not Granger Cause LGINI 

1 0.2077 1.67630 LFCAPITAL   does not Granger Cause LRGDP 

    

1 0.3320 0.98029 LGINI does not Granger Cause LEMPLOYMENT 

1 0.3769 0.81069 LEMPLOYMENT does not Granger Cause LGINI 

    

1 0.7424 0.11056 LGINI does not Granger Cause LSCHOOLING 

1 0.1431 2.29250 LSCHOOLING does not Granger Cause LGINI 

 Eviews9ايصدر: عمز اللا   باالعمماد على برنامر        
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 النتائج والتوصيات(  10)

 النتائج   (10-1)

   على ا  العموم  على  االقمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي  النمو   على  التتتتتتدختتتتتتز   توزيع  أثر  ب صتتتتتتتتتتتتتوص  والم ليقأ  الن ري   األدب  ي مل 

  النيول ستتتتي أ   ايدخز  و    جلة،  من  اث"دي   وايدخز   الك ستتتي أ  ايدخز   ب    خ ف  هىنا.  الن ري،   ايستتتموى 

  استتتتتتتتتتتتهد ق  وقدا  االقمصتتتتتتتتتتتادي  والنمو  الدخز  في المفاوت  ب    واألثر الستتتتتتتتتتتب   ع قة وجود   ول  أخرى،   جلة من

  والد  ، 2018-1991 الفترة خ ل رتتتتتتتتتتتتتتت مصتت  في  االقمصتتادي  النمو  على  الدخز  في المفاوت أثر  اخملار  الدراستتة  هذه

  تحتديتد   ويمكنا  لرانجر  وستتتتتتتتتتتتتلبيتة  ايلتتتتتتتتتتتتتتر.،   والم تامتز   منيتة، الة   الستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتز  استتتتتتتتتتتتتمقرار اخملتارات  على  بتاالعممتاد

 :في الع قة  هذه   ول   الدادر اثجدال املى  اللح  هذا اسلامات

،  محفة المفاوت اات من  تجعز  الحب  للكيفية  الن ري   المحليز  –
ً
،   م ل  أو   ينا

ً
 ااالقمصادي  للنمو  أ يانا

  ما  وهو  بالمحديد،  مصتتتتتر في  االقمصتتتتتادي  النمو  ىعل المفاوت في  المن ر  أثر  بلخملار  ويمعلك القيا تتتتت ب  المحليز  –

  ب    ع قة وجود  عدم  املى الدراستتتتتتتتتتة  توصتتتتتتتتتتلق لقدا مع    واقمصتتتتتتتتتتادي  اجمماعي ابار في الع قة اخملار  ي يت

  تثث ر  اانعدام  النمادر أتلرت  لذلد  ال ويز،  األجز  في مصتتر في  االقمصتتادي  والنمو الدخز   توزيع في المفاوت

 ا تراض  على-االست  مار  قناة  خ ل من  اال  القصت ر  األجز  في  االقمصتادي  النمو  ىعل الدخز   توزيع في المفاوت

 الفرض صتتتتتتتتتتت"ة  ي بق ما وهو  الك ستتتتتتتتتتتي أ،   ايدخز   مع  تممشتتتتتتتتتتت ى  النمادر  هذها  اإلستتتتتتتتتتت  مار في  يرثر اإلدخار أ 

 ا  لللح   الرددس ب

 التوصيات (102-)

   ي    االقمصتتتتتتتادي،   النمو  وتحستتتتتتت   وت، المفا  تقليز   هدفي  على  ال ويز   األجز  في  العمز  الستتتتتتتياستتتتتتتة صتتتتتتتانإي  على

   اللد     تحقيك  يمكن
ً
  الد،  عن عو تتتا  القصتتت ر،  األجز   فيا  بينهما أعارض من  هنا.   لد   نهادية،  لثهداف معا

 : م ز  سياسات خ ل من الفقر ا موا   على  العمز   لصانإي  يمكن  لنة

 يسمحقيةا            الدعم توجية –

 الفقرا  تقليز   على  يعمز  بما  وانفاقلا  الة اة عجم  تموملى رسمية  هياة انلا   على  العمز  –

  الممك      هدف  والد  الصتنر  وايمناهية  الصتن رة  روعاتتتتتتتتتتتتتتت للملت   والعينب والفنب  اياملي الدعم  تو  ر املى  ا تا ة –

 ا   وايموس ة الفق رة  لل لقات  االقمصادي

     مستقبلية لبحوث مقترحات (10-3)

 :ايسمقللية  للدراسات  يمكن

 ا  ال ويز  واألجز  القص ر األجز  من ل  في  االقمصادي  النمو  على  الموزيع  سياسات أثر  متقيي  في  اللح   –

 الحب  االقمصتتتتادية،  ايمن رات من  ل  ر  على  للمفاوت  ايلاشتتتتر  األثر لدراستتتتة واستتتتعة اآل ا  الدراستتتتة  هذه  تفمت –

  الفستتتتتتتتتتتتتتتتاد  ت ، المو   االستتتتتتتتتتتتتته .،   أنمتتتتاط  اإلستتتتتتتتتتتتتته .،   اإلدختتتتار،   م تتتتز،   الكلي  االقمصتتتتتتتتتتتتتتتتادي  األدا   على  ترثر

 اال لية ايمن رات من  الد وغ ر وممارساتة

 ا  ايمقدمة   الصناعية بالدول   مقارنة  النامية الدول  اقمصاديات على ان لاقة  ومدى  وزن    منحنى  في اللح  –



 2021يناير  –العدد األول  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ) 

 

[515] 

 عاملراج

: املراج
ً
 ةالعربيباللغة  عأوال

( متتتحتتتمتتتتتتتد  التتتواقتتتع وايتتتفتتتتتتتاهتتتيتتتم   2019أبتتتو  تتتمتتتور،  التتتتتتتدختتتتتتتز،  تتتتوزيتتتع  فتتتي  التتتمتتتفتتتتتتتاوت   /www.ammonnews.net(ا 

 article/503602 

مجلخخخة   ا(ا تتتتتثث ر المفتتتتاوت في توزيع التتتتدختتتتز على المنميتتتتة ايستتتتتتتتتتتتتمتتتتدامتتتتة في التتتتدول العر يتتتتة2010اللنتتتتداري، ختتتتالتتتتد )

 ا (3)11، النهضة

ر والموزيع،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دار ال قا ة للجلتتتتتتتت  انها وام انية  للاني (ا ملتتتتتتتت لة العلوم اإلنستتتتتتتتانية: تق1996اث وملي، يمنى بري  )

 القاهرةا

الجمعية    ارية نمواجاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (ا عدالة توزيع الدخز والنمو االقمصتتتتتتتتتتتادي: اث"الة ايصتتتتتتتتتتت 2015الستتتتتتتتتتتيد، زيج  تو يك )

 ا 70،  (69)22 العربية للبحوث االقتصادية

مجلخخة   از على النمو في اثجةادرتوزيع التتتدختتت (ا المحليلي القيتتتا تتتتتتتتتتتتت ب ألثر  2017)  نتتتاوي ، أستتتتتتتتتتتتتمتتتا ؛  ستتتتتتتتتتتتتراج، وهيلتتتة

 ا(01)83 االقتصاد واملالية

(ا أثر النمو االقمصتتتتتتتتتتادي ومرشتتتتتتتتتتر ال مستتتتتتتتتتاواة على معدل الفقر في الدول النامية: دراستتتتتتتتتتة 2016عياد، هدلتتتتتتتتتتام )

 ا10 مجلة رؤى اقتصادية ا2013 -1970قياسية للفترة  

 لتة ر )  الفقر وعتدالتة توزيع التدختز القومأ  ي على معتدل(ا أثر النمو االقمصتتتتتتتتتتتتتاد2015 تتتتتتتتتتتتتتز هللا، علتد اث"ليم )

 ، جامعة دملكا  طروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراهأ  ا(2012-1992للنا   

(ا عدالة توزيع الدخول والنمو االقمصتتتادي: اث"الة الليبية  2016ستتتا تتت ب، ستتتامأ عمر )  ؛مستتتعود، يوستتت  ي ل 

 ا 8، مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  ز نمواجا

: املر 
ً
  ةاألجنبيباللغة اجع ثانيا

Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth, 

Quarterly Journal of Economics, 109, 465–490.-Bellù, L. G., L. P. (2005). 

“Charting Income Inequality: The Lorenz Curve”, MPRA. 

www.mpra.ub.uni-muenchen.de  

Amarante, V. (2014). Revisiting Inequality and Growth: Evidence for Developing 

Countries. Growth and Change 45)4(,571-589.  

 Anand, S., & Kanbur, R. (1993). The Kuznets process and the inequality-

development relationship. Journal of Development Economics 40, 25–52. 

Barro, R.J. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. Journal of 

Economic Growth 5,  5–32. 

http://www.ammonnews.net/%20article/503602
http://www.ammonnews.net/%20article/503602
http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/


 (  2018  - 1991أثر عدم ايساواة في توزيع الدخز على النمو اإلقمصادى فى مصر خ ل الفترة ) 
 

 

[516] 

Bertola, G. (1993). Market Structure and Income Distribution in Endogenous 

Growth Models. American Economic Review 83. 

Birdsall, N.; Ross, D.; Sabot, R. (1995). Inequality and Growth Reconsidered:  

Lessons from East Asia. The World Bank Economic Review 9(3). 

Bourguignon, F. (2015). Revisiting the Debate On Inequality And Economic 

Development, http://www.cairn.info/revue-d-economic-politique-page-

633.htm  

Campos, A.(2017). How does Inequality affect economic growth? Caixabank 

Research.  www.caixabankresearch.com     

Ceesay, E. K., et al. (2019). Effect Income Inequality on Economic Growth in 

Selected West Africa: An Empirical Analysis. Journal of Economics and 

related Studies 1(3), 240-257. 

Chletsos, M.; Fatouros, N. (2016). Does income inequality matter for economic 

growth? An empirical investigation, MPRA Paper No. 75477. Online at 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/75477/    

Dabla, E., et al. (2015). Causes and Consequences of Income Inequality: A Global 

Perspective, IMF Staff  Discussion No Te. 

Delbianco, F.; Dabus, C., and Caraballo, M. N. (2014). Income Inequality and 

Economic Growth: New Evidence from Latin America, 

www.scielo.org.coscielo 

Forbes, K .J .(2018). A Reassessment of the Relationship between Inequality and 

Growth. American Economic Review 90, 869-887.  

Gallo, C. (2002). Economic Growth and Income Inequality: Theoretical 

Background and Empirical Evidence, Working Paper 119. 

Galor, O. (2009). Inequality and Economic Development: An Overview. 

www.brown.edu/academics/economics/sites.                                                                                                                        

Herzer, D., Vollmer, S. (2012). Inequality and Growth: evidence from Panel 

Cointegration. The Journal of Economic Inequality 10, 489-503.  

Heshmati, A. (2004). Inequalities and Their Measurement, MTT Economic 

Research, Discussion Papers Number 2004:7. 

Inyong, S. (2008). Income Inequality and Economic Growth, Online at 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24397/ 

http://www.cairn.info/revue-d-economic-politique-page-633.htm
http://www.cairn.info/revue-d-economic-politique-page-633.htm
http://www.caixabankresearch.com/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/75477/
http://www.brown.edu/academics/economics/sites
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/24397/


 2021يناير  –العدد األول  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ) 

 

[517] 

Joshi, R. (2018). Assessing the Impact of Income Inequality on Economic Growth: 

For a Cross Section of Indian States. The Indian Economic Journal 65(1-4), 

1-26.      

Kaldor, N. (1955). Alternative Theories of Distribution. Review of Economic 

Studies 23(2), 83-100. 

Kaldor, N. (1957). A model of economic growth. The Economic Journal 67(268), 

591–624.                                                                                                                                 

Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. 

London, Macmillan.   

Klaus, G., Philipp, S. (2015). Income inequality, economic growth, and the effect 

of redistribution. W.E.P.-Wurzburg Economic Papers, 95.  

Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American 

Economic Review 45, (1). 1-28. 

Li, H.Y., & Zou, H.F. (1998). Income inequality is not harmful to growth: Theory 

and   evidence. Review of Development Economics 2, 318–334. 

MacKinnon, J. G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests, Queen’s 

Economics Department, Working Paper. 1227. 

Meneejuk, P.; Yamaka, W. (2016). Analyzing the relationship between income 

inequality and economic growth: Does the Kuznets curve exist in Thailand?, 

www.bot.or.th.   

Michael, C., Nikolaos. (2016). Does income inequality matter for economic 

growth? An empirical investigation, MPRA Paper. 75477 

http://mpra.ub.uni_muenchen.de/75477/ 

Mnif, S. (2015). Impact of Inequalities on Economic Growth: Case of the 

Developing Countries. Journal of Sustainable Development Studies 8(1), 1-

20.                  

Moges, A. (2013). Economic Growth, Inequality and Poverty in Developing 

Countries: Policy Issues and challenges. The International Journal of 

Economic, Policy Studies 8(3).                                                                                                                              

Perotti, R. (1996). Growth, income distribution, and democracy: What the data say. 

Journal of Economic Growth,1, 149–187. 

http://www.bot.or.th/
http://mpra.ub.uni_muenchen.de/75477/


 (  2018  - 1991أثر عدم ايساواة في توزيع الدخز على النمو اإلقمصادى فى مصر خ ل الفترة ) 
 

 

[518] 

Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? American 

Economic Review 84, 600–621. 

Suwoto, T.; Zhai, Y. (2016). Inequality as a Determinant of Economic Growth: A 

Cross- Country Analysis, https://smartech.gatech.edu 

Todaro, M. and Smith, S. (2015). Economic Development, Twelfth 

Edition, Published Online, www. Pearson Highered .Com 

Turnosky, S. (2013). The relationship between economic growth and inequality. 

New Zealand Economic Papers http://www.tandfonline.com/ loi/rnzp20. 

 Wahiba, N. F.; El Weriemmi, M. (2014). The Relationship between Economic 

Growth and Income Inequality. International Journal of Economics and 

Financial Issues 4(1).   

Zhan, j. (2016). Is There a Kuznets Curve in China
,
 s Rural Area? – An Empirical 

Analysis on Provincial Panel Data, Modern Economy, 7, 391-398. http:// 

dx.doi.org/10.4236/me.2016.74042  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartech.gatech.edu/
http://www.tandfonline.com/%20loi/rnzp20


 2021يناير  –العدد األول  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد ) 

 

[519] 

The Impact of Income Inequality on the Economic Growth in Egypt for the 

Period (1991-2018) 
 

Dr. Eman Mohamed Ibrahim  

Abstract 

Using time series data for the period (1991-2018), this paper investigates 

empirically the impact of inequality in income on economic growth in Egypt. It also 

examines the "classic approach", which implies that inequality in income positively 

affects economic growth as opposed to the "modern approach", which implies that 

inequality negatively affects economic growth, using a set of modern Econometrics 

methods. Such as tests of stability, cointegration, and Granger causality. The 

importance of this study attributes to the discrepancy between the different 

approaches about the impact of inequality on growth and its transmission channels 

as well as to the contradiction between the findings of the empirical studies. In 

addition to the lack of studies that attempted to examine the relationship in Egypt, 

The main findings of the study show that there is no co-integration between income 

inequality and economic growth in Egypt. So we can conclude that there is no trade-

off between the two variables in the long run. In the short term, in the limits of a 

one lag period, Granger's causation showed that inequality in income affects 

investment which is consistent with expectations of the "classical approach". Based 

on these results, the study recommends the use of distribution policies to reduce 

inequality, in addition to enhancing economic growth in the long term, with the aim 

of reducing poverty in the short term. 
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