
 

 The Relationship Between Inflation, Unemployment           

and Economic Growth in the Egyptian Economy during      

the period (1990-2014) 

 ممخص البحث:  
الدراسة إلى تحميل العالقة الكميةة تيدف ىذه         

والسةةةةةببية بةةةةةيت كةةةةةل مةةةةةت الت ةةةةة   والبط لةةةةةة وال مةةةةةو 
االقتصةةةةة دا قةةةةةا االقتصةةةةة د المصةةةةةرا  ةةةةةالل ال تةةةةةر  

 (. ويةةةةةت  ذلةةةةةر مةةةةةت  ةةةةةالل دراسةةةةةة 4102 -0991)
الت ةةةة   والبط لةةةةة العالقةةةةة ال ظريةةةةة والتطبي يةةةةة بةةةةيت 

قةةةا ا دال االقتصةةة داق مةةة    ةةةو   مةةةو االقتصةةة داوال 
بدراسةةةة تطورىةةة  قةةةا االقتصةةة د المصةةةرا  ةةةالل قتةةةر  

وسةةوف  سةةت د   مةةوذي قي سةةا يعتمةةد  مةةى  الدراسةةةق
أسةةةةةةموال التك مةةةةةةل الموةةةةةةترر ل وى  سةةةةةةوتق و مةةةةةةوذي 

( ل يةةةةة س العالقةةةةة   بةةةةةيت VECMتصةةةةةحيط ال طةةةةة  )
المتغيرا  قةا ا  مةيت الطويةل وال صةيرق ق ةال   ةت 

تحميل  را  ر لمسببية لتحديةد ات ة ه العالقةة ا  است د
ق وتسةةة  د ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى بةةةيت متغيةةةرا  ال مةةةوذي

اقتةةراس سي سةةة   م  سةةبة تةةةؤدا إلةةى تح يةةة  معةةةدال  
مسةةت ر  مةةت الت ةة   ومرت عةةة مةةت ال مةةو االقتصةة دا 

 وت ميل البط لة قا االقتص د المصرا.
وقد ات ط مةت دراسةة تطةور معةدال  الت ة   

وال مو االقتص دا مع     االقتص د المصرا  والبط لة
ا عكةةةس ذلةةةر قةةةا ارت ةةة ع معةةةدل البةةةؤس االقتصةةة دا مةةت ارت ةة ع كبيةةر قةةا معةةدلا  الت ةة   والبط لةةةق وقةةد 
 ةةةالل قتةةةر  الدراسةةةةق ممةةة  اسةةةي  قةةةا تةةةد ا معةةةدال  

 ال مو االقتص دا. 
        

 

تبةةةةيت  تةةةة س  ال يةةةة س قةةةةا ا  ةةةةل الطويةةةةل و ةةةةود 
بةةيت الت ةة   والبط لةةة وال مةةو  القةةة تك مةةل موةةترر 

االقتصةةة داق كمةةة  تو ةةةد  القةةةة طرديةةةة بةةةيت البط لةةةة 
والت ةةةة  ق و القةةةةة  كسةةةةية بةةةةيت ال مةةةةو االقتصةةةة دا 
والت ةةةة  . كمةةةة  تو ةةةةط  تةةةة س  ال يةةةة س قةةةةا ا  ةةةةل 
ال صةةير و ةةود  القةةة  كسةةية بةةيت ال مةةو االقتصةة دا 
والبط لةةةةق وأت كةةةةال  مةةةةت البط لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة دا 

اكميةةةق وأت الت ةة   ال يتةة مر بكةةل مةةت ذا  طبيعةةة تر 
 االقتص دا.  البط لة وال مو

تو ةةةةةةط  تةةةةةة س   القةةةةةة   السةةةةةةببية قةةةةةةا ا  ةةةةةةل      
ال مةةةو أ ةةةو تو ةةةد  القةةةة م  سيةةةة االت ةةة ه بةةةيت ال صةةةير 

االقتصةة دا والبط لةةةق ومةةت مةة  تكةةوت العالقةةة بي يمةة  
تك مميةةةةة ويسةةةةبال كةةةةل م يمةةةة  ا  ةةةةرق كمةةةة  أ ةةةةو قةةةةا 

قةة ت الت ةة   والبط لةةة معةة   يسةةبب  الحةة ال  الت ميعيةةة 
ال مةةةو االقتصةةة داق وأ ةةةو ال تو ةةةد  القةةةة سةةةببية بةةةيت 
. الت    والبط لة أو بيت الت    وال مو االقتص دا

تو ةةةط  تةةة س   القةةة   السةةةببية قةةةا ا  ةةةل الطويةةةل 
 القة م  سية االت  ه بيت كل ال مةو االقتصة دا و ود 

مةةةةةةت والبط لةةةةةةق وأت ى ةةةةةة ر  القةةةةةة أح ديةةةةةةة االت ةةةةة ه 
البط لة إلى الت ة  ق حيةت تسةبال البط لةة الت ة  ق 
كمةةةةةةة  تو ةةةةةةةد  القةةةةةةةة أح ديةةةةةةةة االت ةةةةةةة ه مةةةةةةةت ال مةةةةةةةو 
االقتصةةةةةةة دا إلةةةةةةةى الت ةةةةةةة   حيةةةةةةةت يسةةةةةةةبال ال مةةةةةةةو 

 االقتص دا الت   .
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Abstract:  

       This study aims at analyzing the 

quantitative and causal relationships be-

tween inflation, unemployment and ec-

onomic growth in the Egyptian econ-

omy during the period (1990- 2014). 

This is done through the study of the 

relationships between inflation, unem-

ployment and economic growth in the 

economic literature, and its evolution 

during the study period, and then th-

rough a standard model based on com-

mon integration method by Johansson, 

model error correction (VECM) to me-

asure the relationships between vari-

ables in the long and short-term, as well 

as the use of Granger causality analysis 

to determine the direction of the rel-

ationships between the variables of the 

model. This study will help us to sug-

gest the suitable policies to keep stable 

inflation rate, low unemployment and 

high economic growth rates in the Eg-

yptian economy. 

 

       It is evident from the study of the 

evolution of inflation, unemployment 

and economic growth rates that the Eg-

yptian economy is suffering from a si-

gnificant rise in the rates of inflation, 

unemployment, which is reflected in 

the high rate of economic misery during 

the study period, and has contributed to 

the decline in economic growth rates. 

       The estimation results prove that a 

long-run co-integration relationship ex- 

 

 

ists between inflation, unemployment 

and economic growth, and there is a di-

rect correlation between unemploym-

ent and inflation, and an inverse rela-

tionship between economic growth and 

inflation. Measurement results in the 

short-run also describes an inverse rel-

ationship between economic growth 

and unemployment. and that both have 

cumulative nature, and that inflation is 

not affected by both unemployment and 

economic growth. 

 

      The results of the causal relation-

ships in the short-run show that there 

are Bi-directional relationship between 

economic growth and unemployment, 

and then the relationship between the 

two complementary and cause each oth-

er, in aggregate cases, inflation and un-

employment together cause economic 

growth, and there is no causal relation-

nship between inflation and unemplo-

yment, and between inflation and eco-

nomic growth. The results of the causal 

relationships in the long-run show  the-

re is Bi-directional relationship betwe-

en economic growth and unemploym-

ent, and that there is Uni-directional 

relationship from unemployment to inf-

lation, where inflation has caused une-

mployment, and there is Uni-directional 

relationship from economic growth to 

cause inflation as economic growth and 

inflation. 
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 : مقدمة: 0
يعةةةةةةةد المح قظةةةةةةةة  مةةةةةةةى معةةةةةةةدل مرت ةةةةةةة  لم مةةةةةةةو      

االقتصةةةة دا   بةةةة   إلةةةةى   ةةةةال مةةةة  ا   ةةةة ض معةةةةدلا  
الت ةة   والبط لةةة مةةت أىةة  ا ىةةداف التةةا تسةةعى إلةةى 
تح ي يةة   ميةة  دول العةة ل  ق طبةةةق ق ةةال   ةةت بحميةة  
 ةةةت السي سةةة   االقتصةةة دية التةةةا مةةةت وةةة  ي  العمةةةل 
 مةةةةى رقةةةة  معةةةةدل ال مةةةةو االقتصةةةة دا إلةةةةى المسةةةةتو  
المرغةةةةةةوال قيةةةةةةو. وا طالقةةةةةة   مةةةةةةت ذلةةةةةةر تةةةةةةر  بعةةةةةةض 

 )Omoke ,(ق2004Gokal & Hanif,دراس   ))ال
(( أت ارت ة ع .2011Ayyoub et el ,ق )2010(

معةةدل ال مةةو االقتصةة دا ير ةةة   زسيةة   إلةةى ا   ةةة ض 
   أ ةرا ةةةةةةةةر  دراسةةةةةةةةةيت تةةةةةةةةةا حةةةةةةةمعدل الت   . ق

((, 2001Mallik & Chowdhury ق) Umaru(
))2012 ,Zubairu &  أت ارت ةةةةةة ع معةةةةةةدل ال مةةةةةةو

االقتصةة دا ير ةة   زسيةة   إلةةى ارت ةة ع معةةدل الت ةة  ق 
)),Tripier وتؤيةةةةةد م مو ةةةةةة أ ةةةةةر  مةةةةةت الدراسةةةةة   

) anLogAng-    & (ق lu,2011)ğTatoق 2002(
))athan,2013  أت ارت  ع معةدل ال مةو االقتصة دا

كمةةةة  تةةةةر   ير ةةةة   زسيةةةة   إلةةةةى تةةةةد ا معةةةةدل البط لةةةةة.
)Shuai & -Changم مو ة أ ر  مت الدراس   

juan, 2012)-Zi) (2015 ,ق& et alYelwa  ))
أت ارت ةة ع معةةدل ال مةةو االقتصةة دا ير ةة   زسيةة   إلةةى 

و تي ةةةةة ليةةةةذا  ا   ةةةة ض معةةةةدلا  الت ةةةة   والبط لةةةةة.
التع رض بيت و ي   ال ظر الس ب ةق ق د ظير  قةا 

ة ت ةةةو  بدراسةةةة ال تةةةر  ا  يةةةر  دراسةةة   تطبي يةةةة حديمةةة
العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة داق 

 Yelwa)وذلةر بيةدف معرقةة العالقةة السةببية بية ي  
et al., 2015, P.102)   . 

وتعةةد موةةة كل الت ةةة   والبط لةةة وتةةةدىور معةةةدل      
ال مو االقتص دا مةت أىة  الموة كل االقتصة دية التةا 

ممةةل غيةةره مةةت الةةدول  -وا يةة  االقتصةة د المصةةرا 

 الل الع ود المالمة الم  ية. وقةد ا عكسة   -ال  مية
االرت   ةةةة   المسةةةةتمر  قةةةةا كةةةةل مةةةةت معةةةةدل الت ةةةة   

عةدل ومعةدل البط لةة قةا حةدوت تةدىور مسةتمر قةا م
ال مةةةةو االقتصةةةةة دا قةةةةا االقتصةةةةة د المصةةةةرا بصةةةةة ة 
  صةةة  ةةالل ا ل يةةة الم لمةةةق وىةةذه ال تي ةةة تؤيةةد رأا 

تةةةةدىور  ال ريةةةة  الرابةةةة  مةةةةت االقتصةةةة دييت ال  سةةةةل بةةةة ت
معةةةدل ال مةةةو االقتصةةة دا ير ةةة  إلةةةى كةةةل مةةةت زيةةة د  
معدل الت    قو  المستو  المرغوال قيو ومزيد مت 

ر يمكةةةت أت تسةةةي  ولةةةذل االرت ةةة ع قةةةا معةةةدل البط لةةةة.
 تةةةةة س  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة قةةةةةا التعةةةةةرف  مةةةةةى السي سةةةةة   
الم  سةةبة لموا يةةة موةة كل الت ةة   والبط لةةة وتةةدىور 
معدل ال مو االقتص دا قا االقتص د المصرا  الل 

 المرحمة ال  دمة.   

وا طالقةة   مةةت ذلةةر ت ةةو  ىةةذه الدراسةةة أوال بتحديةةد     
ة وال مةةو  ةةوع العالقةةة وات  ىيةة  بةةيت الت ةة   والبط لةة

االقتص دا قا ا دال االقتصة داق مة   ةرض تطةور 
معةةةدال  الت ةةةة   والبط لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةةا 

 (ق 4102-0991االقتصةة د المصةةرا  ةةالل ال تةةر  )
وأ يةةرا  اسةةت دا   مةةوذي قي سةةا لمعالقةةة بةةيت الت ةة   
والبط لة وال مو االقتص داق واقتراس بعض السي س   

ة ومسةت ر  لمت ة  ق لممح قظة  مى معةدال  م    ة
ولت ميةةةةةل معةةةةةدال  البط لةةةةةةق ولرقةةةةة  معةةةةةدال  ال مةةةةةو 

 االقتص دا قا االقتص د المصرا.
 : مشكمة البحث:0-0

تو ةةةةد  ديةةةةد مةةةةت الدراسةةةة   السةةةة ب ة وا دلةةةةة        
اإلقتص دية الت ريبية التى بحم  قى مو وع العالقة 
بةةيت الت ةة   والبط لةةة وال مةةو االقتصةة دا قةةا بعةةض 

ىةةذه العالقةةة ال  المت ةةد  والمت مةةفق إال أت دول العةة ل 
تةةةزال غ م ةةةة ت تمةةةف مةةةت دولةةةة   ةةةر . ق ةةةد بي ةةة  

)Zi & Shuai-Chang-بعةةةض ىةةةذه الدراسةةة   
juan, 2012)) (2015 ,ق& et alYelwa ))  أت
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ا    ض معدال  الت    ومعدال  البط لة مسبب   
لم مةةةةو االقتصةةةة داق بي مةةةة  سةةةة م  بعةةةةض الدراسةةةة   

(ق Chowdhury & Mallik, 2001)ا  ةةةةةر  )
(2012 ,Zubairu & Umaru) أت ال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو )

االقتصةةةة دا يسةةةةبال ارت ةةةة ع معةةةةدال  الت ةةةة  . كمةةةة  
))Xiao, أو ةةةةح  م مو ةةةةة أ ةةةةر  مةةةةت الدراسةةةة  

 ()juan,-Zi & Shuai-Chang (2012ق (2009
و ةةةود  القةةةة م  سيةةةة االت ةةة ه وتك مميةةةة بةةةيت الت ةةة   
والبط لةة وال مةو االقتصة دا. ومةت ى ة  تبةرز الموةةكمة 
البحميةةةة قةةةى تحميةةةل وتحديةةةد ات ةةة ه ىةةةذه العالقةةةة بةةةيت 

 الت    والبط لة وال مو االقتص دا. 

ول ةةةد وةةةيد االقتصةةة د المصةةةرا  ةةةالل الع ةةةود        
  الت ة   المالمة الم  ية تطةورا  كبيةر  قةا معةدال

ومعةةةدال  البط لةةةةق وب لتةةة لا مزيةةةد مةةةت التةةةدىور قةةةا 
معةةةةدال  ال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةةةا مصةةةةرق قمةةةة  ىةةةةةا 
أسةةب ال ذلةةر. ومةة  ىةةا طبيعةةة العالقةةة بةةيت الت ةة   
والبط لةةة وال مةةو االقتصةة دا قةةا االقتصةة د المصةةرا  
وأا مة ي  يسةةبال ا  ةةر  ىةل العالقةةة بيةة ي  تك مميةةة  

 أ  تب دلية   

 بحث:: أىمية ال0-2
 ترجع أىمية القيام بيذه الدراسة إلى ما يمي: 

إت قي  العالقة الكمية والسةببية بةيت كةل الت ة    -0
والبط لةةةةةةةة وال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا قةةةةةةةا االقتصةةةةةةة د 
المصةةةةرا تعةةةةد مةةةةت ا مةةةةور الميمةةةةة قةةةةا صةةةة   
السي سةةة   االقتصةةة دية الالزمةةةة لممح قظةةةة  مةةةى 

وق ال   ت معدال  م    ة ومست ر  لمت   ق 
متد يةةة مةةت البط لةةةق ا مةةر الةةذا يسةةي  معةةدال  

 قا رق  معدال  ال مو االقتص دا.
تعةةد ىةةذه الدراسةةة أسةة س تطبي ةةا لتةةد ي  العالقةةة  -4

بةةةةيت الت ةةةة   والبط لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةةا 

االقتصةةةةةةة د المصةةةةةةةراق وتسةةةةةةة  د  مةةةةةةةى ا تيةةةةةةة ر 
السي سةة   الم  سةةبة التةةا تح ةة  االسةةت  د  المممةةى 

المتغيةرا ق ا مةر  مت الت   ل اإلي  با بةيت ىةذه
الةةةةةذا يةةةةةةد   أىةةةةةداف الت ميةةةةةةة االقتصةةةةة دية قةةةةةةا 

 االقتص د المصرا.
بيةةةةةةة ت دور الت ةةةةةةة   كمةةةةةةةد   لعمميةةةةةةة   ال مةةةةةةةو  -3

االقتصةةةةةةة داق حيةةةةةةةت يتوقةةةةةةةف معةةةةةةةدال  ال مةةةةةةةو 
االقتص دا بدر ة كبيةر   مةى معةدال  م    ةة 

 ومست ر  مت الت   .
بيةةةةةةة ت دور ت ميةةةةةةةل معةةةةةةةدال  البط لةةةةةةةة كمةةةةةةةد     -2

قتصةةةةةةة داق حيةةةةةةةت يتوقةةةةةةةف لعمميةةةةةةة   ال مةةةةةةةو اال
معةةةةدال  ال مةةةةو االقتصةةةة دا بدر ةةةةة كبيةةةةر   مةةةةى 
تد ا معدال  البط لة واقترابي  مت معدل البط لةة 

 الطبيعا.   
إت العالقة بيت الت    والبط لة ومدا ت مير كل  -5

م ي   مى ا  ر يممل أسة س م ط ةا قةا و ة  
السي سةةةة االقتصةةة دية المممةةةا لمحةةةد مةةةت موةةةكمتا 

   الت    والبط لة. 
 :أىداف البحث:0-3

الدراسةةة قةةا تحميةةل يتممةةل اليةةدف الرسيسةةا ليةةذه 
العالقة الكمية والسببية بيت كل مت الت    والبط لةة 
وال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةةا االقتصةةةة د المصةةةةرا  ةةةةالل 

 (. وذلةةةةةةةةر بيةةةةةةةةدف ت ةةةةةةةةدير 4102 -0991ال تةةةةةةةةر  )
العالقةةة   الكميةةةة والسةةةببية بةةةيت كةةةل متغيةةةريت م يمةةة ق 

لتةةا يةةت  مةةت  الليةة  ا ت ةة ل ىةةذا ق ةةال   ةةت ال  ةةوا  ا
وبصور  محةةدد  تيةةدف ىةةذه الدراسةةة إلةةى مةة  ةةة التةة مير.
 يمى:
بيةة ت  ةةةوع وات ةة ه العالقةةةة بةةيت الت ةةة   والبط لةةةة  -0

 وال مو االقتص دا قا ا دال االقتص دا. 
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معرقة تطور الت    والبط لة وال مو االقتص دا  -4
 -0991قةةةا االقتصةةة د المصةةةرا  ةةةالل ال تةةةر  )

4102.)  
س العالقةةةةةة بةةةةةيت الت ةةةةة   والبط لةةةةةة وال مةةةةةو قيةةةةة  -3

 االقتص دا قا االقتص د المصرا.
تحديةةةةةةد ات ةةةةةة ه العالقةةةةةةة السةةةةةةببية بةةةةةةيت الت ةةةةةة    -2

والبط لةةةةةةةة وال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا قةةةةةةةا االقتصةةةةةةة د 
 المصرا.

إقتةةةةةةةةراس سي سةةةةةةةة   لممح قظةةةةةةةةة  مةةةةةةةةى معةةةةةةةةدال   -5
م    ةةةةة ومسةةةةت ر  لمت ةةةة  ق ولت ميةةةةل معةةةةدال  

االقتصةةة دا قةةةا البط لةةةةق ولرقةةة  معةةةدال  ال مةةةو 
 االقتص د المصرا.

 : منيج البحث:0-4
لتح يةةةة  أىةةةةداف البحةةةةتق يةةةةت  اال تمةةةة د  مةةةةى 
بي  ةةة   سمسةةةمة زم يةةةة  ةةةت الت ةةة   والبط لةةةة وال مةةةو 
االقتصةةةةة دا قةةةةةا االقتصةةةةة د المصةةةةةرا  ةةةةةالل ال تةةةةةر  

 ( مستمد  مت بي     الب ر الةدولا 4102 -0991)
 . وسةةوف يةةت  اسةةت دا  ا سةةموال الكمةةا 4105 ةة   

اق قا التحميل ب ال تم د  مى الم ي  التحميما ال ي سة
حيةةةةةت يةةةةةت  اسةةةةةت راي البي  ةةةةة   الكميةةةةةة  ةةةةةت الت ةةةةة   
والبط لةةة وال مةةةو االقتصةة دا قةةةا االقتصةة د المصةةةرا 

 (ق  واسةةةةةةةةةةةةةت ب ط 4102 -0991 ةةةةةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةةةةةر  )
العالقةةةة   بيةةةة ي . كمةةةة  يةةةةت  اال تمةةةة د  مةةةةى اسةةةةت دا  
أسةةة ليال قي سةةةية حديمةةةة تعتمةةةد  مةةةى أسةةةموال التك مةةةل 
الموةةةةةةترر ل وى  سةةةةةةوتق و مةةةةةةوذي تصةةةةةةحيط ال طةةةةةة  

({VECM)Vector Error Correction Model 
ل ي س العالق   بيت المتغيرا  قا ا  ميت الطويةل  {

تحميةةةةةةةةةل  را  ةةةةةةةةةر لمسةةةةةةةةةببية وال صةةةةةةةةةيرق واسةةةةةةةةةت دا  
(Multivariate Granger Causality لتحديةةد )

وذلةر ب سةت دا  ات  ه العالقة بةيت متغيةرا  ال مةوذيق 
 (.Eviews)البر  م  اإلحص سا 

 : خطة البحث:0-5
تت مت ىذه الدراسة م دمةة مةو ز   ةت موةكمة       

البحةةةت وأىميتةةةةو وأىداقةةةةو وم ي ةةةو و طتةةةةوق و مسةةةةة 
: العالقةةة بةةيت الت ةة   أولياااأقسةة   أس سةةيةق يت ةة ول 

والبط لةةة وال مةةو االقتصةة دا قةةا ا دال االقتصةة داق 
: تطةةةةةةور الت ةةةةةة   والبط لةةةةةةة وال مةةةةةةو ثانييااااااا ويبةةةةةةيت

االقتصةةةةة دا قةةةةةا االقتصةةةةة د المصةةةةةرا  ةةةةةالل ال تةةةةةر  
:  مةةوذي قي سةةا ثالثيااا (ق ويعةةرض 0991-4102)

لمعالقة بيت الت ة   والبط لةة وال مةو االقتصة دا قةا 
االقتصةة د المصةةةرا  ةةةالل ال تةةةر  المةةةذكور ق وي ةةةتص 

ب لسي س   الم ترحة لممح قظةة  مةى معةدال   رابعيا:
ومست ر  لمت   ق ولت ميل معدال  البط لةق  م    ة

 خامسايا:ولرق  معدال  ال مو االقتص داق ويو ةط 
 ال ت س  والتوصي  . 

العالقة بين التضاخم والبطالاة والنماو -2
 : االقتصادي في األدب االقتصادي

ل د حظية  دراسةة العالقةة بةيت الت ة   والبط لةة 
لتطبي يةةة وال مةةو االقتصةة دا مةةت ال ةة حيتيت ال ظريةةة وا

ب ىتمةةة    ديةةةد مةةةت الدراسةةة   الحديمةةةةق وييةةةدف ىةةةذا 
ال زي مت الدراسةة إلةى التعةرف  مةى اإلطة ر ال ظةرا 
ليةةةةةذه العالقةةةةةةق ب إل ةةةةة قة إلةةةةةى اسةةةةةتعراض لةةةةةبعض 
الدراسة   التطبي يةة. ولتح ية  ذلةةر اليةدف سةوف يةةت  
ت  ول ىذا ال س  مت  الل أربعة ب ود قر يةق ي تص 

 بدراسةةةةةةة العالقةةةةةةة بةةةةةةيت الت ةةةةةة   والبط لةةةةةةةق أوليااااااا:
العالقةةةةةة بةةةةةةيت الت ةةةةة    وال مةةةةةةو  ثانييااااااا: ويعةةةةةرض

العالقةةةةة بةةةةيت البط لةةةةة  ثالثيااااا: االقتصةةة داق ويت ةةةة ول
العالقةةةةة بةةةةيت  رابعيااااا:وال مةةةةو االقتصةةةة داق ويو ةةةةط 

الت ةةةة   والبط لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة دا. وذلةةةةر  مةةةةى 
 ال حو الت لا: 
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 :  بطالةالعالقة بين التضخم وال -0 -2
مت المتع رف  ميةو  مةى  طة   واسة  أ ةو تو ةد      

 القة  كسية بةيت مسةتو  الت ة   ومسةتو  البط لةة 
قةةةا االقتصةةة دق قع ةةةدم  يكةةةوت معةةةدل البط لةةةة مرت عةةة  
يكةةةوت معةةةدل الت ةةة   م    ةةة  ق والعكةةةس صةةةحيطق 
وتسةةةما ىةةةذه العالقةةةة بم ح ةةةى قيميةةةبس. ولكةةةت الواقةةة  
 يمبةة   كةةس ذلةةر   ةةو مةةت الممكةةت أت تكةةوت العالقةةة
بةةيت الت ةة   والبط لةةة اي  بيةةة بحيةةت تكةةوت العالقةةةة 

)لبةةةةةز ق  ةةةةةيف ا ق طرديةةةةةة بةةةةةيت الت ةةةةة   والبط لةةةةةة 
 .  ( 8 ق ص: 4102
ومةةةةةة   ي يةةةةةةةة   ةةةةةةةد السةةةةةةبعي ي   و ةةةةةةةالل   ةةةةةةةد      

المم  ي ةةةة   ترا ةةةة  االىتمةةةة   بدراسةةةةة قر ةةةةية م ح ةةةةى 
 ,.Zaman et al)قيميةبس قةا ا وسة ط ا ك ديميةة 

2011, P.246)ومةة  ذلةةر ق  ةةو ال زال يممةةل أدا   ق
ميمةةة لصةة  عا السي سةة   االقتصةة دية قةةا  ديةةد مةةت 
الةةةدولق وقةةةد بةةةدأ االىتمةةة   بدراسةةةة ىةةةذه العالقةةةة مةةةر  
أ ةةر  قةةةا   ةةد التسةةةعي ي   والع ةةةد الم  ةةا وقةةةد تةةة  
التوصل إلى  ت س  م تم ةة ومتع ر ةة مةت قبةل  ديةد 
مةةةةةت الدراسةةةةة  ق حيةةةةةت أيةةةةةد   ديةةةةةد مةةةةةت الدراسةةةةة   

 ح ةةةةةى قيميةةةةبسق كمةةةةة  أظيةةةةر   ديةةةةةد مةةةةةت قر ةةةةية م
الدراسةة    ةةعف ىةةذه العالقةةة وب  صةةة قةةا ا  ةةةل 
الطويةةةل. ومةةةت الدراسةةة   التةةةا تؤيةةةد قر ةةةية م ح ةةةى 

(ق )ميمةةةةةةةةةةةةةةةةةودق et al.,2011 Zamanقيميةةةةةةةةةةةةةةةةةبس))
(. ومةةةةةةةت   حيةةةةةةةة أ ةةةةةةةر   (4102)  ةةةةةةة ق  (ق 4102

و ةةد  دراسةة   أ ةةر  أدلةةة قويةةة  مةةى و ةةود  القةةة 
 & Haug))ممل دراسة  بيت الت    والبط لةطردية 

King,2011)( قTouny,2013 (ق )حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداق
4102  .))  
و مومةةةةةةة ق ق ةةةةةةةد أظيةةةةةةةر  ال تةةةةةةة س  الت ريبيةةةةةةةة        

لمم   مة بيت الت    والبط لة  ت س  م تمطةق حيةت 
يمكةةةت أت  سةةةت مص مةةةت الم  قوةةةة السةةة ب ة أت ى ةةة ر 

 القةة مؤكةد  بةيت الت ة   والبط لةةق والتةا قةد تكةةوت 
سةةةمبية وق ةةة  لسةةةمور م تمةةةف االقتصةةة دا  إي  بيةةةة أو 

قا قتةر  معي ةةق وب لتة لا قة ت قر ةية م ح ةى قيميةبس 
ليسةة  مؤكةةد  الحةةدوتق معر ةةة لمزيةةد مةةت ال  ةة شق 
لةةةذلر قةةة ت صةةة  ع السي سةةةة االقتصةةة دية قم ةةةيت بوةةة ت 
ا مةة ر المترتبةةة  مةةى المةةد  ال صةةير لسي سةةة تمبيةةة  
ا سةةةةةع ر   يةةةةة  قةةةةةد تةةةةةؤدا إلةةةةةى تةةةةة مير سةةةةةمبا  مةةةةةى 

توي   البط لة. وم  ذلر قةا ا  ةل الطويةلق قة ت مس
معةةدل البط لةةة يسةةت ر حةةول معةةدل البط لةةة الطبيعةةا. 
قةةةةةةةةا ىةةةةةةةةذه الح لةةةةةةةةةق يمكةةةةةةةةت لوا ةةةةةةةةعا السي سةةةةةةةة   
االقتص دية تطبي  السي سة ال  دية دوت ال ظر لآلم ر 

 (.  ,P.118 Touny, 2013السمبية  مى البط لة )

تصةةة دا يتبةةةيت مةةةت العةةةرض السةةة ب  لةةة دال االق     
أىميةةةة التعةةةرف  مةةةى العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة 
  د و   السي س   االقتصة دية الكميةة. ورغة  تةواقر 
 ديد مةت الدراسة   التةا ت  ولة  م ح ةا قيميةبسق إال 
أ ةو اليةةزال ى ةة ر قصةةور قةةا الدراسةة   ال  صةةة بيةةذا 
الوةةةةة ت قةةةةةا الةةةةةدول ال  ميةةةةةةق حيةةةةةت تركةةةةةز  غ لبيةةةةةة 

 ق ص: 4102مةة )   ة قالدراس    مةى الةدول المت د
(. وىةةةةذا مةةةة  سةةةةوف يةةةةت  التح ةةةة  م ةةةةو قةةةةا ال   ةةةةال 9

وماااان أىاااام الدراسااااات التطبي ةةةةا مةةةةت ىةةةةذه الدراسةةةةة. 
التطبيقية فاي ىاذا الشاون وفقااس لتسمساميا التااريخي 

 ما يمي: 

  :العالقة التب دلية بيت الت    والبط لة قةا ا ردت"
دراسةةةة تطبي يةةةة قي سةةةية" ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى 

طبيعةةةة العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة قةةةا  تحديةةةد
ا ردتق ومعرقة الدور الذا تمعبو السي س   الم لية 
وال  ديةةةةةة قةةةةةا التةةةةة مير  مةةةةةى ات ةةةةة ه ىةةةةةذه العالقةةةةةة. 
واست دم  ىذه الدراسة بي     سمسمة زم ية س وية 

 (ق وا تمةد  ىةذه الدراسةةة 4110 -0991 ةالل )
 مةةةةةةةةةى  مةةةةةةةةةوذي قي سةةةةةةةةةا لتوةةةةةةةةة يص المتغيةةةةةةةةةرا  
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دية والسي س   الم لية وال  دية المؤمر   مى االقتص 
العالقةةة التب دليةةة بةةيت الت ةة   والبط لةةةق حيةةت تةةة  
اسةةةت دا  المع دلةةةة الممممةةةة لم ح ةةةى قيميةةةبس لتمميةةةل 
ىةةةةةذه العالقةةةةةةق وقةةةةةد تةةةةة  ت ةةةةةدير معممةةةةة   ال مةةةةةوذي 
ب سةةةةةةت دا  طري ةةةةةةة المربعةةةةةة   الصةةةةةةغر  الع ديةةةةةةة. 
ة وأظيةةر   تةة س  الدراسةةة إلةةى و ةةود  القةةة  كسةةي

بيت الت    والبط لة قا ا ردتق ق ال   ت و ود 
أمر إي  با لمت    لم تر  الزم ية الس ب ة وا زم   

  (.  4112االقتص دية  مى ىذه العالقة )الديراق 
  الت ةةة   والبط لةةةة ومعةةةدل البط لةةةة الطبيعةةةا قةةةا "

 (" ىةةةدق  4119 -0915ب كسةةةت ت  ةةةالل ال تةةةر  )
عالقة بيت الت    ىذه الدراسة إلى تحديد طبيعة ال

 -0915والبط لةةةةةةة قةةةةةةا ب كسةةةةةةت ت  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  )
 (. واسةةت دم  ىةةذه الدراسةةة بي  ةة   سمسةةمة 4119

 (. 4119 -0915زم يةةةةةة سةةةةة وية  ةةةةةالل ال تةةةةةر  )
وا تبر  ىذه الدراسةة مةد  تح ة  م ح ةى قيميةبسق 
واسةةةةةت دام  الدراسةةةةةة أسةةةةةموال التك مةةةةةل الموةةةةةترر 

ى . وأظيةةةةةر   تةةةة س  الدراسةةةةةة إلةةةةةVECMو مةةةةوذي 
و ةةةود  القةةةة  كسةةةية بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة قةةةا 
ا  ةةةةل الطويةةةةل قةةةةا ب كسةةةةت تق وب لتةةةة لا تعةةةةد ىةةةةذه 
الدراسةةة دلةةيال  تطبي يةة    مةةى تح ةة  م ح ةةى قيميةةبس 
قةةةةا ب كسةةةةت تق حيةةةةت كممةةةة  ارت ةةةة  معةةةةدل الت ةةةة   

 .(al.,2011 et Zaman(ي   ض معدل البط لة 
  أدلةةة ت ريبيةةة  ةةت العالقةةة بةةيت الت ةة   والبط لةةة "

قا ا  ةل الطويةل" ىةدق  ىةذه الدراسةة إلةى تحديةد 
 ةةةوع العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة قةةةا االقتصةةة د 

 (. 4101 -0954ا مريكةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةةةر  )
واسةةت دم  ىةةذه الدراسةةة بي  ةة   سمسةةمة زم يةةة ربةة  

 (. وا تمةد  4101 -0954سة وية  ةالل ال تةر  )
ذه الدراسةةةةةةة  مةةةةةةى أسةةةةةةموال اال حةةةةةةدار الةةةةةةذاتا. ىةةةةةة

وأظيةةةر   تةةة س  ىةةةذه الدراسةةةة و ةةةود  القةةةة طرديةةةة 

بةةةةةةةيت الت ةةةةةةة   والبط لةةةةةةةة قةةةةةةةا ا  مةةةةةةةيت الطويةةةةةةةل 
والمتوسةةةطق وأت الت ةةة   يسةةةبال البط لةةةة مةةةت سةةة ة 
إلةى سةةتة سةة وا ق كةةذلر تكةةوت العالقةةة مسةةت ر  بةةيت 

) & Haugالت ة   والبط لةة قةا ا  ةل الطويةل 
), 2011King . 
  مةةوذي حةةديت لالتصةة ل البيسةةا مةةت الت ةة   إلةةى  "

البط لةة قةةا التي ية " ىةةدق  ىةةذه الدراسةة إلةةى تحديةةد 
 وع وات  ه العالقة بيت الت    والبط لة قا التي ي  
وت ةةةةةةدير معةةةةةةدل البط لةةةةةةة الطبيعةةةةةةا  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  

 (. وأظيةةر   تةة س  الدراسةةة  ةةد  4118 -0999)
التي يةة  كمةة  ا طبةة   م ح ةةى قيميةةبس الكالسةةيكا قةةا 

ىةةو الحةة ل قةةا دول  أ ةةر . ومةة  ذلةةر ق  ةةو  ةةالل 
 ( تتواقةةةةة  العالقةةةةةة بوةةةةةكل 4118-0999ال تةةةةةر  )

ومي  م  م ح ى قيميبسق وىذا يع ا تحةول العالقةة 
بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة مةةةت  القةةةة طرديةةةة  ةةةالل 

 ( إلى  القةة  كسةية  ةالل 0999-0999ال تر  )
سةةةة  (. كمةةة  توصةةةم  الدرا4118 -0999ال تةةةر  )

إلةةى أت معةةدل البط لةةة الطبيعةةا قةةا التي يةة  مرت ةة  
:ق وىةو أكبةر بكميةر مةت 09 داق حيت بمغ حةوالا 

معةةةةةدل البط لةةةةةة الطبيعةةةةةا السةةةةة سد قةةةةةا دول العةةةةة ل  
   .(,Kochetkov 2012المت د  )

  الت ةةة   والبط لةةةة ومعةةةدل البط لةةةة الطبيعةةةا قةةةا "
اليو ةةةة ت" ىةةةةدق  ىةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى تحديةةةةد طبيعةةةةة 

الت ةةة   والبط لةةةة قةةةا اليو ةةة ت  ةةةالل  العالقةةةة بةةةيت
 (. واسةةةةةةةةةةةت دم  ىةةةةةةةةةةةذه 4101 -0981ال تةةةةةةةةةةةر  )

الدراسةةةةةةةةة أسةةةةةةةةةموال التك مةةةةةةةةل الموةةةةةةةةةترر و مةةةةةةةةةوذي 
VECM وأظير   ت س  الدراسة إلى و ةود  القةة .

سببية بيت الت    والبط لة قا ا  ل الطويةل قةا 
اليو ةة تق حيةةت تسةةبال صةةدم   الت ةة   ا   ةة ض 

ا ولةى ي ةل تةدري ي   قا معدل البط لة قا السة وا 
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) ,Dritsaki & Dritsakiقةةا السةة وا  الت ليةةة 
2013). 

    التح   مت الم   مة طويمةة ا  ةل بةيت الت ة "
والبط لة قا مصر" ىةدق  ىةذه الدراسةة إلةى تحديةد 
 وع العالقة بيت الت    والبط لة قا مصةر  ةالل 

 (. واسةةةةةةةةةةت دام  ىةةةةةةةةةةذه 4100 -0912ال تةةةةةةةةةةر  )
ل الموةةةةةةترر ل وى  سةةةةةةوت الدراسةةةةةةة أسةةةةةةموال التك مةةةةةة
. وأظيةةر   تةة س  VECMو مةةوذي تصةةحيط ال طةة  

الدراسةةةةة إلةةةةى و ةةةةود  القةةةةة طرديةةةةة بةةةةيت الت ةةةة   
والبط لة قا ا  ل الطويل قا االقتص د المصراق 
ا مةةةةر الةةةةذا يؤكةةةةد  مةةةةى قوةةةةل سي سةةةة   مك قحةةةةة 
الت ةةة   قةةةا   ةةةض معةةةدل البط لةةةة قةةةا االقتصةةة د 

 (.Touny, 2013(المصرا  الل قتر  الدراسة 
  :تحميةةةةل  القةةةةة البط لةةةةة والت ةةةة   قةةةةا ال زاسةةةةر "

 (" 4103 -0911م  ربةةةةة قي سةةةةية  ةةةةالل ال تةةةةر  )
ىدق  ىذه الدراسة إلةى تحميةل العالقةة بةيت البط لةة 

 -0911والت ةةةةةة   قةةةةةةا ال زاسةةةةةةر  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  )
 (. وا تمةةةةةد  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة  مةةةةةى ا تبةةةةة ر 4103

مد  تح   م ح ةى قيميةبس قةا االقتصة د ال زاسةرا 
ب سةةت دا  بي  ةة   سمسةةمة زم يةةة سةة وية  ةةالل ال تةةر  

 (ق واسةةةةةةةت دام  ىةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةة 4103 -0911)
أسةةةةةموال التك مةةةةةل الموةةةةةترر ل وى  سةةةةةوت وا تبةةةةة ر 
 را  ةةر لمسةةببية. وأظيةةر   تةة س  ىةةذه الدراسةةة إلةةى 
و ود  القة  كسةية ذا  ات ة ه واحةد مةت الت ة   
إلى البط لةق حيت تؤدا الزي د  قا معدل الت    

  طةةة واحةةد  إلةةى ا   ةة ض معةةدل البط لةةة بم ةةدار ب
  طةةةةة قةةةةا المتوسةةةةطق وتؤكةةةةد ىةةةةذه ال تةةةةة س   1.12

)ميمةةةةةةةةةودق تح ةةةةةةةةة  م ح ةةةةةةةةةى قيميةةةةةةةةةبس قةةةةةةةةةا ال زاسر
4102)   . 

    دراسةة السةببية االقتصة دية بةيت ظة ىرتا الت ة "
 -0982والبط لةةةةةةةة قةةةةةةةا ال زاسةةةةةةةر  ةةةةةةةالل ال تةةةةةةةر  )

 (" ىةةةةةدق  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة إلةةةةةى تحديةةةةةد  ةةةةةوع 4101
ة السةةببية بةةيت الت ةة   والبط لةةة قةةا ال زاسةةر العالقةة

 (ق وا تمةةةةد  ىةةةةذه 4101 -0982 ةةةةالل ال تةةةةر  )
الدراسةةةة  مةةةى تحميةةةل التبةةة يت ودراسةةةة السةةةببية بةةةيت 

ا تبةةةة ر سةةةةيمسق وا تبةةةة ر  –المتغيةةةةرا  المدروسةةةةة 
 را  ةةر لمسةةببية. وأظيةةر   تةة س  ىةةذه الدراسةةة أ ةةو 
وق ةةة   ال تبةةة ر سةةةيمس ال تو ةةةد  القةةةة سةةةببية مةةةت 

ىر  الت ةة    حةةو البط لةةةق ومةةت ظةة ىر  البط لةةة ظةة 
 حةةو الت ةة  . وأ ةةو وق ةة   ال تبةة ر  را  ةةر لمسةةببية 
تو ةةةةد  القةةةةة سةةةةببية ذا  ات ةةةة ىيت بةةةةيت الت ةةةة   

)لبةز ق  ةيف ا ق والبط لةة قةا االقتصة د ال زاسةرا 
4102)   . 

  العالقةة بةيت البط لةةة والت ة   قةةا ال زاسةر  ةةالل "
ىذه الدراسةة إلةى   (" ىدق 4104 -4111ال تر  )

تحديةةد كيةةف ك  ةة  العالقةةة بةةيت البط لةةة والت ةة   
 (. 4104 -4111قةةةةةةا ال زاسةةةةةةر  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  )

وا تمةةةد  ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى ا تبةةة ر مةةةد  تح ةةة  
م ح ةةى قيميةةبس قةةا االقتصةة د ال زاسةةرا. وأظيةةر  
 تةةة س  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى و ةةةود  القةةةة طرديةةةة بةةةيت 

تةةر  الدراسةةةق البط لةةة والت ةة   قةةا ال زاسةةر  ةةالل ق
االقتصةة د ال زاسةةرا وىةةذا ا مةةر يؤكةةد  مةةى مع  ةة    

قةةا الوقةة  الح  ةةر مةةت ظةة ىر  الركةةود الت ةة ما 
 .   (4102)حمداق 

  مةةةةةةد  تح ةةةةةة  م ح ةةةةةةا قيميةةةةةةبس قةةةةةةا االقتصةةةةةةة د "
 (" ىةةدق  4104 -0985المصةةرا  ةةالل ال تةةر  )

ىةةذه الدراسةةة إلةةى التح ةة  مةةت طبيعةةة العالقةةة بةةيت 
  التح ة  مةت مةد  و ةود البط لة والت   ق ومت مة

م ح ا قيميبس قا االقتصة د المصةرا  ةالل ال تةر  
 (. واسةةةةةةةت دم  ىةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةة 4104 -0985) 

أسةةةةةموال التك مةةةةةل الموةةةةةترر ل وى  سةةةةةوت و مةةةةةوذي 
وا تبة ر  را  ةر لمسةببية.  VECMتصحيط ال ط  
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وأظيةةر   تةة س  ىةةذه الدراسةةة و ةةود   القةةة تك مةةل 
أ و تو د  القة موترر بيت البط لة والت   ق كم  

 كسةةةةية بةةةةيت المتغيةةةةريتق وأت تةةةة مير البط لةةةةة  مةةةةى 
الت ةةة   أقةةةو  مةةةت تةةة مير الت ةةة    مةةةى البط لةةةةق 
توكد ىذه ال تي ة تح   قر ية م ح ا قيميةبس قةا 
االقتص د المصرا  الل قتر  الدراسةةق وىةذا ا مةر 
يةةةدل  مةةةى إمك  يةةةة اسةةةت دا  السي سةةةة ال  ديةةةة قةةةا 

والبط لةةةةةة. كمةةةةة   التةةةةة مير  مةةةةةى كةةةةةل مةةةةةت الت ةةةةة  
أظيةةر   تةة س   القةة   السةةببية و ةةود  القةةة ذا  
ات ةة ه واحةةد قةةا ا  ةةل الطويةةلق حيةةت أت البط لةةة 

 .   (4102)   ق تسبال الت    وليس العكس 
ويت ةةةةط ممةةةة  سةةةةب ق أت العالقةةةةة بةةةةيت الت ةةةة   
والبط لةةةةةةةةة ال تةةةةةةةةزال محةةةةةةةةل  ةةةةةةةةدل بةةةةةةةةيت  ةةةةةةةةدد مةةةةةةةةت 
االقتصةةةةةة دييتق قيةةةةةةل الت ةةةةةة   يسةةةةةةبال البط لةةةةةةةةق أ  

 لة تسةبال الت ة  ق أ  أت العالقةة بي يمة  تب دليةة البط
 ويسبال كل م يم  ا  ر.

العالقاااااااة باااااااين التضاااااااخم والنماااااااو  -2-2
 :  االقتصادي

 الم  يةق ك    دراسة ال ميمة الع ود مد   مى       
اىتم مة   تم ةى االقتص دا وال مو الت    بيت العالقة
 السي س   وص  عا واالقتص دييتق مت ال براي واسع 

كةةةل مةةةت الةةةدول  وقةةةا المركزيةةةةق الب ةةةور ومحةةة قظا
 ق ةد توقعة  أبحة ت. وال  مية  مةى حةد سةواي المت دمة
و ود ( Mundell & Tobin, 1965)وتوبيت  مو دال

 رأس تةراك  ومعةدل الت ة   معدل  القة إي  بية بيت
 إي  بيةة  القةة و ةود  ةم     يع ةا بةدوره وىةذا المة لق
 دراسة   الم  بةل وقةا .ال مةو االقتصة دا معةدل مة 

 ,Fischer & Modi-gliani)وموديميةةةة  ا قيوةةةةر

توير إلى و ود  القة  كسةية وغيةر  طيةة  (1987
االقتصةةة دا مةةةت  ةةةالل  بةةةيت معةةةدل الت ةةة   وال مةةةو

آليةة    ظريةةة ال مةةو ال ديةةد   ويةةذكروت بةة ت الت ةة   
 ي يد ال مو االقتص دا.  

 الت ة   كة ت إذا مة  مسة لة التحديةد وةةةةةةةةة مةى و 
 رةةةةةةا م ىةذا  ت ق لةو   را   أو االقتص دا لم مو          م يدا

 أ صة ر بةيت  ظرية   وت ريبية    كبيةرا   و ةدال   ولةد    وة   
 ال ظريةة وأ صة ر  (Structuralists)الب يوية ال ظرية
ب صةةةوص طبيعةةةة العالقةةةة  (Monetarists)ال  ديةةةة 

 االقتص دا  الل الع ةود الم  ةية وال مو  الت    بيت
الب يويةةةة أت الت ةةة    ق حيةةةت يعت ةةةد أ صةةة ر ال ظريةةةة

أمر  روا لعممية ال مةو االقتصة داق قةا حةيت يةر  
ال  ديةةة أت الت ةة    ةة ر بعمميةةة  ال ظريةةة وأ صةة ر

)dhyay, -Datta & Mukhopaال مو االقتص دا 
)2011,P.415  . 

ويرا أ ص ر المدرسة ال  دية أت ال مو ال  دا لةو 
دور ح س  قا تحديد الت   ق قةا حةيت أت  ظرية   

 New growth)ال مةو الكالسةيكية ال ديةد  والذاتيةة 
theory) ق سةةع  لحسةة ال آمةة ر الت ةة    مةةى ال مةةو

مةةت  ةةالل ت ميرىةة   مةةى االسةةتمم ر وتةةراك  رأس المةة ل 
(, 2004, P.2Gokal & Hanif.) 

 وال مةو الت ة   مةى الةرغ  مةت أت العالقةة بةيت     
االقتصةة دا التةةةزال محةةةل  ةةةدال وغيةةةر ح سةةةمةق كمةةة  
تؤكةةةد  ديةةةد مةةةت الدراسةةة   الت ريبيةةةة ال ي سةةةية و ةةةود 

وفيمااااا يمااااي نعاااارض ألىاااام  القةةةة   سةةةةببية بييمةةةة ق 
الدراسات التطبيقياة فاي ىاذا الشاون وفقااس لتسمساميا 

 التاريخي: 
 ت الت ةةة   وال مةةةو "تةةة ميرا  العتبةةةة قةةةا العالقةةةة بةةةي

دولةةةة  021االقتصةةة دا" طب ةةة  ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى
 (. 0998-0991مةةةةةةةةةت العةةةةةةةةة ل   ةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةر  )

وأظيةةر   تةة س  ىةةذه الدراسةةة أت  تبةةة الت ةة   قةةا 
%ق وقةةةةا الةةةةدول 3-0الةةةةدول الصةةةة   ية المت دمةةةةة 

%ق والعتبة   ذا  داللةة إحصة سية 04-00ال  مية 



   ..........االقتصاد المصري في االقتصادي والنمو التضخم والبطالة بين العالقة         د/ السيد محمد أحمد السريتي  

10 
 

%. كمةةةةةة  توةةةةةير ال تةةةةةة س  0  ةةةةةد مسةةةةةةتو  مع ويةةةةةة 
الت ريبيةةةةةة ب ةةةةةو  إلةةةةةى و ةةةةةود  تبةةةةةة بعةةةةةدى  يمةةةةة رس 
الت    ت ميرا سمبي    مةى ال مةو االقتصة داق حيةت 
تو ةةةةةةةةد  القةةةةةةةةة  كسةةةةةةةةية بةةةةةةةةيت الت ةةةةةةةة   وال مةةةةةةةةو 

)Khan & Ssnh-االقتص دا قو  ىذه العتبة   
adji, 2001)  . 

  الت    وال مو االقتص دا: أدلة مت دول   ةوال "
العالقةةة آسةةي " ىةةدق  ىةةذه الدراسةةة إلةةى تحديةةد  ةةوع 

بيت الت    و مو ال ة ت  المحمةا اإل مة لا  ربعةة 
دول مةةةةت   ةةةةوال آسةةةةي ق ىةةةةا: بةةةة غالديشق والي ةةةةدق 

-0991وب كسةةةةةةةت تق وسةةةةةةةةريال ك   ةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةر  )
 (. وطب ةةةة  ىةةةةذه الدراسةةةةة أسةةةةموال التك مةةةةل 0991

الموةةةةةترر ل وى  سةةةةةتق و مةةةةةوذي تصةةةةةحيط ال طةةةةة ق 
واسةةةت دم  بي  ةةة   السالسةةةل الزم يةةةة  ةةةالل ال تةةةر  

 (. وأظيةةةةر   تةةةة س  ىةةةةذه الدراسةةةةة 0991-0991)
و ةةةةود  القةةةةة طرديةةةةة بةةةةيت الت ةةةة   ومعةةةةدل  مةةةةو 
ال ةة ت  المحمةةا اإل مةة لا قةةا ا  ةةل الطويةةل لمةةدول 
ا ربعةةة محةةل الدراسةةةق أا أت الت ةة   يةةؤمر تةة ميرا  
طردي  قا ال مةو االقتصة دا. وأكةد  الدراسةة  مةى 
أت معةدل الت ة   المعتةةدل م يةد لم مةو االقتصةة دا 

(, 2001Mallik & Chowdhury .) 
   العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا" ىةةةدق"

ىةةذه الدراسةةة إلةةى تحديةةد  ةةوع العالقةةة بةةيت الت ةة   
وال مةةو االقتصةة داق وق مةة  ىةةذه الدراسةةة بمرا عةةة 
ا دال االقتص دا ال ظرا والت ريبا بو ت العالقةة 

. وأظيةةر   تةة س   بةةيت الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا
راسةةةةة و ةةةةود  القةةةةة  كسةةةةية  ةةةةعي ة بةةةةيت ىةةةةذه الد

ق وأت العالقةةة السةةببية  الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا
بةةةةةةةيت المتغيةةةةةةةةريت ذا  ات ةةةةةةةة ه واحةةةةةةةد مةةةةةةةةت ال مةةةةةةةةو 

 (Gokal & Hanif,ى الت ة   ةةةةةةةةةةةةاالقتصة دا إل
2004). 

  العالقةةةةةة بةةةةةيت الت ةةةةة   وال مةةةةةو االقتصةةةةة دا قةةةةةا "
-0918الصةةةةةيت: دراسةةةةةة ميدا يةةةةةة  ةةةةةالل ال تةةةةةر  )

(" ىةةةةةدق  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة إلةةةةةى تحديةةةةةد  ةةةةةوع  4111
وات  ه العالقة بيت الت ة   وال مةو االقتصة دا قةا 

 (. وا تمةةد  4111-0918الصةةيت  ةةالل ال تةةر  )
ىةةةةةةذه الدراسةةةةةةة  مةةةةةةى أسةةةةةةموال التك مةةةةةةل الموةةةةةةترر 
ل وى  سةةةةةةةت و مةةةةةةةوذي تصةةةةةةةحيط ال طةةةةةةة  وا تبةةةةةةة ر 
 را  ةةر لمسةةببيةق واسةةت دم  بي  ةة   سمسةةمة زم يةةة 

 ( 4111-0918 ةالل ال تةر  )س وية  الل ال تةر  
 ةةت الصةةيت. وأظيةةر   تةة س  الدراسةةة و ةةود  القةةة 
سةةةةةةةةةببية ذا  ات ةةةةةةةةة ىيت بةةةةةةةةةيت الت ةةةةةةةةة   وال مةةةةةةةةةو 

)Xiao ,االقتص دا قا الصيت  الل قتر  الدراسة 
2009)    . 

   الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا قةةا  ي يريةة " ىةةةدق "
ىةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى الت كةةةةد مةةةةت و ةةةةود  القةةةةة بةةةةيت 

االقتص دا قا  ي يري   الل ال تر  الت    وال مو 
 (. وا تمةةةةد  ىةةةةذه الدراسةةةةة  مةةةةى 0911-4115)

أسةةةةةةموال التك مةةةةةةل الموةةةةةةترر ل وى  سةةةةةةت وا تبةةةةةة ر 
 را  ةةر لمسةةببيةق واسةةت دم  بي  ةة   سمسةةمة زم يةةة 

 (  ةةةةةةةةةت 4115-0911سةةةةةةةةة وية  ةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةر  )
 ي يري . وأظير   ت س  الدراسة أ و ال تو ةد  القةة 

   وال مةو االقتصة دا قةا تك مل موترر بيت الت ة
  ي يريةةةة   ةةةةالل قتةةةةر  الدراسةةةةةق كمةةةة  أظيةةةةر ا تبةةةة ر
 را  ةةةةر لمسةةةةببية و ةةةةود  القةةةةة سةةةةببية ذا  ات ةةةة ه 
واحةةد مةةت الت ةة   إلةةى ال مةةو االقتصةة دا. وأكةةد  
الدراسةةة  مةةةى أت معةةدال  الت ةةة   المرت عةةة غيةةةر 

 (.   Omoke(2010 ,مواتية لم مو االقتص دا 
  مةو االقتصة دا  ح لةة " ىل يؤمر الت    قةا ال

ب كسةةةت ت" ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى بيةةة ت مةةةد  
و ةةةود  القةةةة بةةةيت الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا 

 (.  4101-0914قةا ب كسةت ت  ةالل ال تةر  )
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وا تمةةةد  ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى طري ةةةة المربعةةة   
الصةةةةغر  الع ديةةةةةق واسةةةةت دم  بي  ةةةة   سمسةةةةمة 

-0914زم ية س وية  الل ال تر   الل ال تةر  )
 (  ت ب كست ت. وأظيةر   تة س  الدراسةة 2010

أت معةةةةةةةةةدل الت ةةةةةةةةة   يكةةةةةةةةةوت  ةةةةةةةةة را  بةةةةةةةةة ل مو 
 تبةة الت ة    -االقتص دا بعد مسةتو  معةيت 

بمع ى أت معدال  الت ة   ا كبةر مةت  -% 1
% تسةةةةةةةبال  ةةةةةةةررا  لم مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا قةةةةةةةا 1

 (.   .Ayyoub et el(2011 ,ب كست ت 
  العالقةةةة بةةةيت الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا قةةةا "

م ليزيةةة  " ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى تحديةةةد  ةةةوع 
وات ةة ه العالقةةة بةةيت الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا 
قةا م ليزية . وا تمةةد  ىةذه الدراسةةة  مةى تحميةةل 
التب يت و موذي تصحيط ال ط  وا تب ر  را  ةر 
لمسةةةببية. وأظيةةةر   تةةة س  الدراسةةةة و ةةةود  القةةةة 
سةةببية ذا  ات ةة ه واحةةد مةةت الت ةة   إلةةى ال مةةو 

 دا قةةةا ا  ةةةل ال صةةةيرق كمةةة  أو ةةةط االقتصةةة
ا تبةةة ر  را  ةةةر لمسةةةببية أت ال مةةةو االقتصةةة دا 

) & Dattaيسبال الت    قةا ا  ةل الطويةل 
, 2011)Mukhopadhyay   . 

  "تبةةة الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا قةةا ال زاسةةر  "
ىدق  ىذه الدراسة إلى تحديد  تبة الت    قا 

 . 4119-0911ال زاسةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةةةةةر  
ىةةةةةةذه الدراسةةةةةةة  مةةةةةةى  مةةةةةةوذي  ةةةةةة ت  وا تمةةةةةةد 

وصةةةة ي  ا لتحديةةةةد  تبةةةةة الت ةةةة  . وأظيةةةةر  
 ت س  الدراسة أت  تبة الت    قا ال زاسر ىةى 

%ق ومع ةةا ذلةةر أت معةةدال  الت ةة   ا كبةةر 9
% قد تسبال  ررا  لم مةو االقتصة دا قةا 9مت 

 (.    4104يوس   ق ال زاسر )
  تةةةةة مير الت ةةةةة    مةةةةةى  مةةةةةو وت ميةةةةةة االقتصةةةةة د "

ا: تحميةةةل ت ريبةةةا" ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة ال ي يةةةر 

إلةةةةةى بيةةةةة ت تةةةةة مير  الت ةةةةة    مةةةةةى  مةةةةةو وت ميةةةةةة 
 -0911االقتصةةةةةةةة د ال ي يةةةةةةةةرا  ةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةر  )

 (. وا تمةةةد  ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى أسةةةموال 4101
التك مةةةةةةل الموةةةةةةترر وا تبةةةةةة ر  را  ةةةةةةر لمسةةةةةةببية. 
وأظيةةةةر   تةةةةة س  الدراسةةةةة أت ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا 

ت الت ةة   يسةةبال الت ةة   ولةةيس العكةةس. كمةة  أ
يةةةؤمر تةةةة ميرا  إي  بيةةةة   قةةةةا ال مةةةةو االقتصةةةة دا مةةةةت 
 ةةةالل تحسةةةيت اإل ت  يةةةة الكميةةةة لعوامةةةل اإل تةةة ي 

, 2012)Umaru & Zubairu   .) 
وممةةةة  سةةةةب  يت ةةةةط أت العالقةةةةة بةةةةيت الت ةةةة   
وال مةةو االقتصةة دا ال تةةزال محةةل  ةةدل بةةيت  ةةدد مةةت 
االقتص دييتق قيل الت    يسبال ال مو االقتصة داق 

ال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا يسةةةةةةةبال الت ةةةةةةة  ق أ  أت أ  أت 
 العالقة بي يم  تب دلية ويسبال كل م ي  ا  ر.

العالقاااااة باااااين النماااااو االقتصاااااادي  -3 -2
 :  والبطالة

(ق ,Tripier 2002)ت  ولةةةة  بعةةةةض الدراسةةةة   )
Ang & Loganathan, 2013) ق) lu,ğTato

( دور ال مةةةةةةةةو االقتصةةةةةةةة دا قةةةةةةةةا ت  ةةةةةةةةيض ((2011
و ةةةود  القةةةةة معةةةدال  البط لةةةةق ا مةةةر الةةةذا يع ةةةا 

 كسية بيت معدل ال مو االقتصة دا ومعةدل البط لةةق 
قةة ذا سةة ل ا ول ارت   ةة  ق قةة ت المةة  ا يسةة ل ترا عةة   
والعكةةةس صةةةحيط. وبةةة لرغ  مةةةت صةةةحة ىةةةذه العالقةةةة 
 مةةى و ةةةو العمةةو ق قةةة ت الدراسةة   التةةةا أ ريةة  قةةةا 

مةةت الةةدول توةةير إلةةى أت العالقةةة السةة ب ة ليسةة   ةةدد 
أمرا  مسمم   بوق حيت ت تمف مت دولة إلةى أ ةر  قةا 
االت  ه والم دارق كذلر ت تمف دا ل   س الدولة مت 
قتةةةر  زم يةةةة إلةةةى أ ةةةر ق حيةةةت تتعةةةرض ىةةةذه العالقةةةة 

 (lu,ğTato ,2011 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمت مةال قةةا ات  ىية  وم دارى
p.101)  . 
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 القةةةة ال مةةةو االقتصةةة دا والبط لةةةة مةةةت وتظيةةةر 
 الل ارت  ع معدل ال مو االقتص دا الذا يؤدا إلى 
ارت ةة ع مسةةتوا التوظةةف والتوةةغيل ومةةت مةة  ا   ةة ض 
معةةةةدل البط لةةةةة. ويتوقةةةةف معةةةةدل التغييةةةةر قةةةةا ال مةةةةو 
االقتص دا  مى طبيعة السي سة االقتص دية المطب ةة 
دا ةةةةل الدولةةةةةق حيةةةةت يركةةةةز التحميةةةةل الكي ةةةةزا  مةةةةى 
سي سةةةة اإل عةةة ش  ةةةت طريةةة  الطمةةةال وىةةةو اال ت ةةة د 
الس سد غ لب   لد  معظ  االقتص دييتق حيةت ي طم ةوت 
مت ا تب ر أت معدال  البط لة سوف ت   ض تم  سي ة  
 إذا م  ارت ع  معةدال  ال مةو االقتصة دا. كةذلر مةت
المالحةةةةةةةةظ أت ى ةةةةةةةةة ر ترابطةةةةةةةة   كبيةةةةةةةةةرا  بةةةةةةةةيت معةةةةةةةةةدل 

ةق ق رت ةةةة ع االقتصةةةة دا وتغييةةةةر معةةةةدل البط لةةةة ال مةةةةو
معدال  ال مو اقتصة دا  يةدل  مةى ح  ةة االقتصة د 
إلى يد   ممة إ  قيةق يت  توظي ية  مةت قة سض سةو  
العمةل. وقةةا الم  بةةل تةدل ح لةةة الركةةود التةا  ةة د  مةة  
تتواقةةة  مةةة  ا   ةةة ض معةةةدال  ال مةةةو االقتصةةة دا أو 
ات  ذىة  قةي  سة لبة  مةى زية د  معةدال  البط لةة ب عةةل 

بي مةةةة  يةةةةؤدا ا   ةةةة ض معةةةةدل ق ةةةةدات قةةةةرص العمةةةةل. 
ال مةةو االقتصةة دا إلةةى ا   ةة ض قةةدر  االقتصةة د  مةةى 
 م  قرص  مل  ديد ق ا مر الذا يسةي  قةا زية د  
معةةةةدال  البط لةةةةة.  ويعتبةةةةر ىةةةةذا ا مةةةةر طبيعيةةةة   قةةةةا 
التحميل ال ظرا لمعالقة بيت ال مو االقتص دا وتغيير 
معدل البط لةق غير أت م  يحد مت قيمة ىةذا التحميةل 

و  د  و ود ت  سال بيت معدال  ال مو االقتصة دا ى
ومعةدال  البط لةةق قعمةى سةةبيل الممة ل ق رت ة ع معةةدل 

% ال يؤدا ب ل ةرور  إلةى 4االقتص دا ب سبة  ال مو
 %. 4ا    ض قا معدل البط لة ب سبة 
( lu, 2011ğTatoوكةةذلر أو ةةح  دراسةةة )

أت   ةةةس معةةةدال  ال مةةةو االقتصةةة دا لةةةيس ليةةة    ةةةس 
ا مةةةر  مةةةى معةةةدال  البط لةةةة قةةةا كةةةل الةةةدولق وى ةةة  
يظيةةةر مةةةةد  قةةةدر  ال مةةةةو االقتصةةة دا المح ةةةة   مةةةةى 

التةةةةة مير  مةةةةةى معةةةةةدل البط لةةةةةة مةةةةةت  ةةةةةالل ال مةةةةةوذي 
ال ي سةةةةاق قعمةةةةى سةةةةبيل الممةةةة ل االقتصةةةة د ا مريكةةةةا 

 ية  ي م  أكمر مت مالمة أمم ل قرص العمل التةا ي م
االقتصةة د ال ر سةةاق ولكةةت مةة  معةةدل  مةةو اقتصةة دا 
ي ةةةةةل  ةةةةةت معةةةةةدل ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا التةةةةةا يح  يةةةةة  
االقتصةةةةة د ال ر سةةةةةاق وا تمةةةةةة د الم  ر ةةةةةة بةةةةةيت تغيةةةةةةر 
معدال  ال مةو االقتصة دا ومعةدال  البط لةة ب ل سةبة 
لمةةةةدول ا كمةةةةر تطةةةةور ا تبةةةةيت أ ةةةةو رغةةةة  و ةةةةود  القةةةةة 

قتصةةةةةة دا ترابطيةةةةةةة بةةةةةةيت زيةةةةةة د  معةةةةةةدال  ال مةةةةةةو اال
وا   ةة ض معةةدال  البط لةةة إال أت  سةةال التغييةةر قةةا 

 معدال  البط لة ت تمف مت دولة إلى أ ر . 
ومت أبرز العوامل التا تحك  ىذه العالقةة مةد       

ا تمةةة د ال ط  ةةة   االقتصةةة دية  مةةةى العم لةةةةق قكممةةة  
ك  ةةةةةةة   مميةةةةةةة   اإل تةةةةةةة ي كمي ةةةةةةةة العم لةةةةةةةةق ازداد  

ة وزاد  مةةت مرو ةةةة احتم ليةةة و ةةود ممةةل ىةةةذه العالقةة
معةةدل البط لةةة لمتغيةةةر قةةا معةةةدل ال مةةو االقتصةةة داق 
أم  إذا ك    ال ط     اإل ت  ية تعتمد  مى الميك ةة 

( بوةكل كبيةةر قةة ت (Automationالتوةغيل ا لةةا  أو
در ةةةة وات ةةة ه ىةةةذه العالقةةةة يةةةد ل قةةةا داسةةةر  الوةةةر. 
إ ةةة قة إلةةةى ذلةةةر قةةة ت تركةةةز ال مةةةو االقتصةةة دا قةةةا 

و ومولو ل مي  أو معظ  ال ط     قط     معي ة أ
يعتبر مت العوامل الميمة قا ىذا اإلط رق ق ذا ك    
ال ط     كمي ةة العم لةة ىةا التةا تةدق   مميةة ال مةو 
االقتصةةةةةةة داق قةةةةةةة ت ال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا قةةةةةةةا ىةةةةةةةذه 
ال ط  ةةةةة   سةةةةةي مص مةةةةةت معةةةةةدل البط لةةةةةةق والعكةةةةةس 
صحيط. كم  أت ح   العم لة قةا ال طة ع العة   يةؤمر 

ذه العالقةق بل ويعمل  مةى إ ةع قي  إلةى حةد  مى ى
 كبير. 
ق ((,Zagler 2003وتؤكةةةةةةد بعةةةةةةض الدراسةةةةةة        

lu, 2011)ğTato) قAng & Loganathan, (
 مةةةةةى و ةةةةةود  القةةةةةة ترابطيةةةةةة بةةةةةيت معةةةةةدل  (2013(
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قةةةا  االقتصةةة دا وتغيةةةر معةةةدل البط لةةةة السةةة سد  ال مةةةو
االقتصة دق قتغيةر معةدل ال مةو االقتصة دا يةؤدا إلةى 
ا    ض معةدل البط لةة ب سةال مت  وتةةق وت سةر  ة د  
بطبيعة ال مو االقتص دا المح  . وكذلر ق ت ارت  ع 

االقتصةةةة دا  معةةةةدال  البط لةةةةة قةةةةد يةةةةؤمر  مةةةةى ال مةةةةو
بوةةةةةةكل تحةةةةةةدده طبيعةةةةةةة البط لةةةةةةة ومصةةةةةةدرى  ومةةةةةةد  

ا  مةةةةةةى ال مةةةةةةو ارتب طيةةةةةة  ب ل ط  ةةةةةة   ا كمةةةةةةر تةةةةةة مير  
 االقتص دا قا االقتص د.

إت مح ولةةةةة قيةةةة  التةةةة مير المتبةةةة دل بةةةةيت البط لةةةةة 
وال مةةو االقتصةة دا ي ةةال أت ي طمةة  مةةت قيةة  طبيعةةة 
العالقةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةة  المتغيةةةةةةةةةةرا  االقتصةةةةةةةةةة دية ا  ةةةةةةةةةةر  
ك الستمم رق ومعدل ا  ور و سبة الت   . وبم  أت 
العوامةةةةل السةةةة ب ة تتةةةةدا ل قيمةةةةة  بي يةةةة  وتةةةةرتبط كميةةةةة  

تغيرا  الح صمة قا الب ية االقتص ديةق ق ت تحميةل ب ل
التغييةةةةةر ي طمةةةةة  أس سةةةةة   مةةةةةت ربةةةةةط البط لةةةةةة بةةةةة لتغير 
الح صةةل قةةا قةةدرا  االقتصةة د  مةةى التغيةةرق أا مةة  
ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا ب  تبةةةةةة ره أىةةةةةة  م يةةةةةة س لمتغييةةةةةةر 
االقتصةةةةةةةةة دا الكمةةةةةةةةةا. وليةةةةةةةةةذا تعتبةةةةةةةةةر السي سةةةةةةةةة   
ي  االقتصةةةة دية الدا مةةةةة لم مةةةةو االقتصةةةة دا ىةةةةا   سةةةة

سي سةةة   ال  ةةة ي  مةةةى البط لةةةة قةةةا  ظةةةر الةةةبعضق 
غير أت التحميل االقتص دا ال ي سا يبيت أت العالقةة 
بةةةةيت البط لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة دا تتغيةةةةر طب ةةةة   لعةةةةد  
 وامل قد تعتبر قا بعض االقتص دي   مت العوامةل 
ال  صة. ولذلر يبدو أت الربط بيت ال مو االقتص دا 

د   التحميةةةةل ال ي سةةةةا والبط لةةةةة غيةةةةر دقيةةةة  لةةةةو ا تمةةةة
ال ةةة ص بكةةةل اقتصةةة د. مةةةت ىةةةذا يمكةةةت اسةةةت ت ي أت 
السي سةةةة   االقتصةةةةة دية الدا مةةةةة لم مةةةةةو االقتصةةةةة دا 

 ليس  ىا   سي  سي س   ال   ي  مى البط لة. 
وا طالقةةة  ممةةة  سةةةب ق تو ةةةد  القةةةة  كسةةةية بةةةيت 

وىةةةذا مةةة   معةةةدل ال مةةةو االقتصةةة دا ومعةةةدل البط لةةةةق
؛ والةةذا ي ةةرر أت حةةدوت زيةة د  قااانون أوكاانأو ةةحو 

% قةةةا ال ةةة ت  المحمةةةا اإل مةةة لا الح ي ةةةا 3بم ةةةدار 
%ق أو 0يةةؤدا إلةةى ا   ةة ض معةةدل البط لةةة بم ةةدار 

% قةةا معةةدل البط لةةة يةةؤدا إلةةى 0أت حةةدوت زيةة د  
% قةةةا ال ةةة ت  ال ةةةوما اإل مةةة لا الح ي ةةةا 3ا   ةةة ض
p.10) 2015, Marth, .)  قكممةةةةةةة  زادا  معةةةةةةةدال

ا ا  ةةةةل الطويةةةةل مةةةةت  ةةةةالل ال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةة
توةةة ي  االبتكةةة را  واال ترا ةةة   والت ةةةد  التك ولةةةو ا 
وزيةةةةة د  در ةةةةةة الم  قسةةةةةةق وب لتةةةةة لا زيةةةةة د  مسةةةةةتوي   
التوظف ي عكس ذلر قةا ا   ة ض معةدال  البط لةةق 

النمااو االقتصااادي ومةةت مةة  يكةةوت ات ةة ه العالقةةة مةةت 
و مةةةةةى الةةةةةرغ  مةةةةت ت كيةةةةةد  ةةةةةدد مةةةةةت  إلااااي البطالاااااة 
ق إال أت الةةةبعض ا  ةةةر يوةةةكر قييةةة . الدراسةةة   ذلةةةر

وسوف نعرض فيما يمي أىم الدراسات التطبيقية في 
        ىذا الشون وفقاس لتسمسميا التاريخي: 

  "ا تبة ر غيةةر متم مةةل ل ةة  وت أوكةةت: م  ر ةةة دوليةةة "
ىدق  ىةذه الدراسةة إلةى ا تبة ر مةد  صةحة قة  وت 
أوكةةةةت  مةةةةى م مو ةةةةة متوةةةة بية مةةةةت دول العةةةة ل ق 

ه الدراسة  مى سبعة دول ىى: أسترالي ق وطب   ىذ
ك ةةداق ألم  يةة ق الي بةة تق  يوزيم ةةداق ا  متةةراق وأمريكةة . 

 تة س  ىةذه الدراسةة و ةود  القةة قةا  أظيةر  وقةد
ا  ل ال صةير بةيت ال مةو االقتصة دا والبط لةة قةا 
الدول محل الدراسةةق وتعةديل الالتةوازت ي تمةف مةت 
 ل دولةةةةةةة إلةةةةةةى أ ةةةةةةرا حسةةةةةةال طبيعةةةةةةة دور  ا  مةةةةةة

الت  ريةةةةةةة. وأت العالقةةةةةةة بةةةةةةيت ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا 
والبط لةة غيةر مو ةود  قةةا ا  ةل الطويةل قةةا دول 

) ,Harris & Silverstoneممل  يوزيم داق وأمريك 
2001) . 

  االرتبةةةةةةة ط الةةةةةةةدي  ميكا بةةةةةةةيت ال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا "
والبط لةةةةةة " ا تمةةةةةد  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة  مةةةةةى م يةةةةة س 

 Croux et)االرتبةةةةة ط الةةةةةدي  ميكا الةةةةةذا و ةةةةةعو 

al,2001)   ق وطب ةةةة  الدراسةةةةة  مةةةةى بي  ةةةة   ربةةةة
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سةة وية  ةةت معةةدال  البط لةةةة و مةةو إ ت  يةةة العمةةةل 
الدراسةةة أت   تةة س  لالقتصةة د ا مريكةةا. وأظيةةر 

معةةدل ال مةةو االقتصةة دا يةةرتبط  كسةةي   مةة  معةةةدل 
 (.Tripier, 2002البط لة قا ا  ل الطويل)

  قةا الةدول" العالقة بيت ال مو االقتص دا والبط لةة 
ا وروبيةةة الكبةةر " اسةةت دم  ىةةذه الدراسةةة  مةةةوذي 

 Vector Error Correctionتصةحيط ال طة  )
Model( وق  وت أوكةت )Okun’s law  ق وطب ة)

 مةةةةةةى أربعةةةةةةة دول أوربيةةةةةةة ىةةةةةةا: قر سةةةةةة ق ألم  يةةةةةة ق 
إيط ليةة ق وا  متةةرا. وأظيةةر   تةة س  الدراسةةة أ ةةو قةةا 
 ا  ةةةةل الطويةةةةةل يةةةةةرتبط معةةةةدل ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا
طرديةة  مةة  معةةدل البط لةةة  مةةى ال حةةو الةةذا اقترحةةو 
ال ظري   االقتصة دية الحديمةةق ولك ةو ىةذا اليةتالي  
مةة  قةة  وت أوكةةتق بي مةة  قةةا ا  ةةل ال صةةير يةةرتبط 
معةةدل ال مةةو االقتصةة دا  كسةةي   مةة  معةةدل البط لةةة 

(Zagler, 2003).  
  ال مو االقتص دا والبط لة قا الدول العربية: ىةل "

صةةةة لط  " ىةةةةدق  ىةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى قةةةة  وت أوكةةةةت 
قيةةة س در ةةةة اسةةةت  بة معةةةدل البط لةةةة لمعةةةدل  مةةةو 
ال  ت  المحما اإل مة لا ب سةت دا  قة  وت أوكةت قةا 
أربعةةةة دول  ربيةةةة ىةةةا: ال زاسةةةرق مصةةةرق تةةةو سق 
والمغةةةةةرال. وأو ةةةةةح   تةةةةة س  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة  ةةةةةد  
ا طبةةةة   قةةةة  وت أوكةةةةت  مةةةةى الةةةةدول العربيةةةةة محةةةةل 

ة ذلةةر إلةةى مالمةةة أسةةب ال الدراسةةةق وأر عةة  الدراسةة
أوليةةة : أت البط لةةةة قةةةا ىةةةذه الةةةدول ال تتغيةةةر طب ةةة   
لدور  ا  م ل الت  ريةق م  يية :  ةد  مرو ةة أسةوا  
العمةةةل قةةةا ىةةةذه الةةةدولق م لميةةة :  ةةةد  ت ةةةوع ىي كةةةل 

 (. (Moosa, 2008اقتص دي   ىذه الدول 
   العالقة بيت ال مو االقتص دا والبط لة قا العرا "

-Todaوا تبةةةةةةةةةةةةة ر  Okunب سةةةةةةةةةةةةةت دا  قةةةةةةةةةةةةة  وت 
Yamamoto ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةا ا تبةةة ر " 

مةةدا ا طبةة   قةة  وت أوكةةت  مةةى االقتصةة د العراقةةا 
 (ق وطب ةة  الدراسةةة 4119 -0991 ةةالل ال تةةر  )

. وأو ةةةةةةةةةةةح   Toda-Yamamoto(0)ا تبةةةةةةةةةةة ر 
أت مع مةةةل قةةة  وت أوكةةةت غيةةةر  تةةة س  ىةةةذه الدراسةةةة 

مع واق ا مر الذا يع ا  د  ا طب   ق  وت أوكةت 
ق  ت البط لة قا االقتصة د   مى االقتص د العراقا

العراقا ال تتغير طب    لدور  ا  م ل الت  ريةةق وأت 
كم  أظير   ت س   . سو  العمل العراقا غير مرت

 االقتص دا معدل ال مو  بيت العالقة  ىذه الدراسة أت
 بسةةةةةبال واحةةةةد  القةةةةةة ذا  ات ةةةة ه البط لةةةةة ومعةةةةدل
 البط لة المحما ومعدل ال  ت  االرتب ط بيت  عف
 الة  ط قطة ع  مةى ال تمة ده العراقةا االقتصة د قةا
 االقتصة د قةا قةدر  مةت ممة  حةد ال ة ت  تكةويت قةا

وأت  .العمةل  ةرض قا الح صمة الزي د  امتص ص
-Toda-Yaا تبةةةةة ر وقةةةةة  سةةةةةببية ىةةةةةذه  العالقةةةةةة

mamoto  ال  ت    مو دلةةةةةةةمع ىةةةةةةةةةةال البط لة تةةةةةةم
 ال مةو قةا تةؤمر البط لةة أت يع ةا المحمةاق وىةذا
 مةت متزايةد ح ة  سةمبا قو ةود بوةكل االقتصة دا

 إىةدار واسةت زاف إلةى يةؤدا أت مةت المؤكةد البط لةة
الموارد االقتص دية المت حة لمدولةق ا مر الةذا  كل

) ةةةةود     معةةةةدل ال مةةةةو االقتصةةةة داي  ةةةةض مةةةةت 
  (.4101 يساق 

  ا مةة ر طويمةةة وقصةةير  ا  ةةل بةةيت البط لةةة وال مةةو "
االقتصةةة دا قةةةا أوروبةةة " ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى 
تحميةةةل وقيةةة س ا مةةة ر طويمةةةة وقصةةةير  ا  ةةةل بةةةيت 
معةدل البط لةة ومعةةدل ال مةو االقتصةة دا قةا الةةدول 

 (. 4118 -0911ا وروبيةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةةةر  )
                                                             

 العالقت لخىضُح( Toda-Yamamoto) اخخباز َعخخدم (1)

 هي قُن ححرف ال الخٍ الصهٌُت العالظل حالت فٍ العببُت

 بُي العالقت طبُعت الخخباز وذلك الهوُخها ًظسا   العلعلت

 ظببُت خطىاث علً َعخود والرٌ الوعخقسة، غُس العالظل

 (.  VAR) ًوىذج باظخخدام خساًدس
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وصم  ىذه الدراسة إلى أت مع مال  ق  وت أوكةت ت
( 1.1 –)قةا الةةدول ا وربيةةة محةل الدراسةةة يسةة وا 

وىةةا أقةةل مةةت المع مةةل الةةذا حصةةل  ميةةو أوكةةت. 
وأظيةةةر   تةةة س  ىةةةذه الدراسةةةة ا طبةةة   قةةة  وت أوكةةةت 
 مى الدول ا وربية محةل الدراسةةق وأكةد  الدراسةة 
  مةةةى مةةةد  أىميةةةة العالقةةةة بةةةيت ال مةةةو االقتصةةة دا
 والبط لةةةةةةق وأ يةةةةة  ت تمةةةةةف مةةةةةت دولةةةةةة إلةةةةةى أ ةةةةةر 

lu, 2011)ğTato.)   
   قيةةةةة س أمةةةةةر ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا  مةةةةةى معةةةةةةدال "

-0999البط لةةة قةةةا ا را ةةةا ال مسةةةطي ية لم تةةةر  )
 ("  ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى معرقةةةة مةةةد  4100

قةةةةةةا الواقةةةةةة  االقتصةةةةةة دا  OKUNتح ةةةةةة  قةةةةةة  وت 
ة ال مسةةطي ا مسةةتعي    بةةبعض المؤوةةرا  االحصةة سي

 (. وا تمةةةد  ىةةذه الدراسةةةة 4100-0999 ةةالل )
 مةةى التحميةةل الوصةة ا وت ةةدير  مةةوذي يةةربط متغيةةر 
البط لةةة مةة  ال ةة ت  المحمةةا اال مةة لا قةةا كةةل مةةت 
ا را ةةا ال مسةةطي ية   مةةةق وقةةا ال ةة ة الغربيةةةق 
وقط ع غز  كل  مى حةده. وقةد أظيةر   تة س  ىةذه 
يةةة الدراسةةة أت سةةمور دالةةة البط لةةة قةةا ال ةة ة الغرب

ي تمف  ت سمور دالة البط لة قا قط ع غز ق كم  
أو ةةح  الدراسةةة و ةةود  القةةة  كسةةية بةةيت معةةدل 
التغيةةةةةةر قةةةةةةا معةةةةةةدل ال مةةةةةةو قةةةةةةا ال ةةةةةة ت  المحمةةةةةةا 
اال م لاق والتغير قا معةدل البط لةة قةا االقتصة د 
ال مسةةطي ا ا مةةر الةةذا يؤكةةد  مةةى ا طبةة   قةةة  وت 
أوكةةةت قةةةا االقتصةةة د ال مسةةةطي ا) العيةةةد   بيةةةداق 

4104  . )  
  البط لة ك دا  ل ي س مؤور الت ميةة المسةتدامة قةا "

ال زاسةةةر: دراسةةةة قي سةةةية" ىةةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى 
قيةة س العالقةةة بةةيت البط لةةة والت ميةةة المسةةتدامة قةةا 

 (. 4119- 0911ال زاسةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةةةةةةر  )
وا تمةةةةد  ىةةةةذه الدراسةةةةة  مةةةةى مصةةةة وقة االرتبةةةة ط 

لتك مةل الموةترر وا تب ر  را  ر لمسةببية وأسةموال ا
و مةةوذي تصةةحيط ال طةة  لتحديةةد ات  ىةة   العالقةةة 
بيت البط لة والت مية المستدامة قا ا  ميت الطويةل 

- 0911وال صةةةةةةير قةةةةةةا ال زاسةةةةةةر  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  )
 (. وقد أظير   ت س  الدراسة أت التغير قا 4119

معةةدل البط لةةة يسةةبال التغيةةر قةةا معةةدل  مةةو ال ةة ت  
ق أا أ ةةةو تو ةةةد  القةةةة المحمةةةا اال مةةة لا الح ي ةةةا

سةةةببية  كسةةةية ذا  ات ةةة ه واحةةةد مةةةت البط لةةةة إلةةةى 
ال مةةةو االقتصةةة داق ق لزيةةة د  قةةةا معةةةدل البط لةةةة بةةةة 

%( ي  ةةض ال ةة ت  المحمةةا اال مةة لا الح ي ةةا 0)+
  ( .  4104%( ) مراد     لدق 4.2-بمعدل )

  الت ةةة  ال  بةةةيت ال مةةةو االقتصةةة دا والبط لةةةة قةةةا "
إلةةى دراسةةة العالقةةة بةةيت آسةةي " ىةةدق  ىةةذه الدراسةةة 

 مو ال  ت  المحما اإل مة لا ومعةدل البط لةة لمةدول 
ا سةةةةيوية المت دمةةةةة ممةةةةل الي بةةةة ت وكوريةةةة  ال  وبيةةةةة 
وس غ قور ق والدول ا سيوية ال  ميةة ممةل إ دو يسةي ق 

 (. 4101-0981وم ليزية ق وت يال ةد  ةالل ال تةر  )
وا تمةةد  ىةةذه الدراسةةة  مةةى قةة  وت أوكةةت وا تبةة ر 

. وأظيةةر   تةة س  ARDL  ةةر لمسةةببية و مةةوذي  را
ىةةةذه الدراسةةةة أ ةةةو تو ةةةد  القةةةة  كسةةةية بةةةيت ال مةةةو 
االقتص دا والبط لةة قةا ا  مةيت الطويةل وال صةير 
قا كل مت الدول ا سةيوية المت دمةة وال  ميةة محةل 
الدراسةق لكت قي  مع مال  أوكت ليةذه الةدول أ مةى 

كد  مى مت ال   وت ا صما  وكتق ا مر الذا يؤ 
ا طبةةة   قةةة  وت أوكةةةت  مةةةى الةةةدول ا سةةةيوية. كمةةة  
توصةةةةم  الدراسةةةةة إلةةةةى و ةةةةود  القةةةةة سةةةةببية قويةةةةة 
م  سيةةة االت ةة ه بةةيت البط لةةة وال مةةو االقتصةة دا قةةا 

   (.(Ang & Loganathan, 2013ت يم د 
  دراسةةة قي سةةية لمعالقةةة بةةيت معةةدل البط لةةة وال مةةو "

- 0991االقتصةةةة دا قةةةةا ال زاسةةةةر  ةةةةالل ال تةةةةر  )
 (" ىةةدق  ىةةةذه الدراسةةةة إلةةةى قيةةة س العالقةةةة 4103
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بةةيت معةةدل البط لةةة وال مةةو االقتصةة دا قةةا ال زاسةةر 
 (. وا تمةةةةد  ىةةةةذه 4103- 0991 ةةةةالل ال تةةةةر  )

الدراسةةةةة  مةةةةى أسةةةةموال التك مةةةةل الموةةةةترر وا تبةةةة ر 
 را  ةةر لمسةةببية. وقةةد أظيةةر   تةة س  ىةةذه الدراسةةة 
و ةةةود  القةةةة  كسةةةية بةةةيت معةةةدل البط لةةةة ومعةةةدل 

مةةةةةةو االقتصةةةةةة داق ولكةةةةةةت تح يةةةةةة  معةةةةةةدل  مةةةةةةو ال 
اقتص دا مرت   ال يع ا ب ل رور  ا    ض معةدل 
البط لة قا ال زاسرق وير   ذلر ال تمة د االقتصة د 
ال زاسةةةةةةةةةرا  مةةةةةةةةةى ال مةةةةةةةةةو المح ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةت قطةةةةةةةةة ع 
المحروقةة  ق والةةذا يتصةةف ب درتةةو المحةةدود   مةةى 
  م  قرص  مل  ديد  ت  ض مةت معةدل البط لةة

  ( . 4104دق ) صب س   بد الحمي
وممةةةةةة  سةةةةةةب  يت ةةةةةةط أت العالقةةةةةةة بةةةةةةيت ال مةةةةةةو       

االقتص دا والبط لة ال تزال محل  دل بيت  ةدد مةت 
االقتص دييتق قيةل ال مةو االقتصة دا يسةبال البط لةةق 
أ  البط لةةةة تسةةةببال ال مةةةو االقتصةةة داق أ  أت العالقةةةة 

 بي يم  تك ممية ويد   كل م ي  ا  ر.
والبطالاااااة العالقاااااة باااااين التضاااااخم  -2-4

 :  والنمو االقتصادي
ل د أ ذ  دراسة العالقةة بةيت كةل مةت الت ة         

والبط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة دا  ةةةد  ات  ىةةة  ق ا مةةةر 
الةذا يؤكةد  مةى مةد  أىميةةة ىةذه العالقة   بةيت ىةةذه 
المتغيةةةرا  وت ميرىةةة   مةةةى مسةةةتو  ا داي االقتصةةة دا 
بةةةةةة لم تم ق ومةةةةةةت المالحةةةةةةظ أت  تةةةةةة س  معظةةةةةة  ىةةةةةةذه 

   ال تت ةةة  مةةة  بع ةةةي  الةةةبعض بوةةة ت ات ةةة ه الدراسةةة
العالقةةة   السةةةببية بةةةيت ىةةةذه المتغيةةةرا ق وير ةةة  ذلةةةر 
لو ود ا تالق   قيم  بيت دول الع ل  مت حيت در ةة 
ت ةةةدمي  االقتصةةة داق وطبيعةةةة السي سةةة   االقتصةةة دية 
المطب ةةة دا ةةل ىةةذه الةةدولق ومةةد  ا تمةة د ال ط  ةة   

ق ومةةةد  االقتصةةة دي   قةةةا ىةةةذه الةةةدول  مةةةى العم لةةةة
مسةةة ىمة ىةةةذه ال ط  ةةة   قةةةا تكةةةويت ال ةةة ت  المحمةةةا 

اإل مةةةةةة لا. وسةةةةةة ركز قةةةةةةا  ةةةةةةرض ىةةةةةةذه ا دبيةةةةةة   
التطبي يةةة  مةةى الدراسةة   التةةا ت ةةص الةةدول ال  ميةةةق 
والةةدول التةةةا تمةةر ب لمراحةةةل اال ت  ليةةةق حيةةةت تتوةةة بو 
ظروقيةةة  مةةة  ظةةةروف االقتصةةة د المصةةةرا مةةةت أ ةةةل 

البحةةةتق  االسةةةت  د  م يةةة ق وبمةةة  يتم وةةةى مةةة  أىةةةداف
وساااوف نعااارض لياااذه الدراساااات حساااب تسمساااميا 

 :   التاريخي  وذلك عمى النحو التالي
  دراسةةة العالقةةة بةةيت معةةدل البط لةةة الصةةي ا وال مةةو"

االقتصةةةة دا والت ةةةة  " ىةةةةدق  ىةةةةذه الدراسةةةةة إلةةةةى 
تحديد  وع وات  ه العالقة بيت معةدل البط لةة وال مةو 
االقتصةةةة دا والت ةةةةة   قةةةةةا الصةةةةةيت  ةةةةةالل ال تةةةةةر  

 (. وا تمةةةةد  ىةةةةذه الدراسةةةةة  مةةةةى 0918-4101)
(ق واسةةةةةةةت دم  أسةةةةةةةموال التك مةةةةةةةل VAR مةةةةةةةوذي )

(ق VECMالموةةةةةتررق و مةةةةةوذي تصةةةةةحيط ال طةةةةة  )
وطب ةةة  ىةةةذه الدراسةةةة  مةةةى بي  ةةة   سمسةةةمة زم يةةةة 

 (. وأظيةةر   تةة س  4101 – 0918 ةةالل ال تةةر  )
ىةةةةذه الدراسةةةةة و ةةةةةود  القةةةةة تك مةةةةةل موةةةةترر بةةةةةيت 

الطويلق كمة  أو ةح  متغيرا  الدراسة قا ا  ل 
الدراسةة أ ةو قةا ا  ةل ال صةير يةرتبط معةدل ال مةو 
االقتص دا طردي   بمعدل البط لةق كذلر يةرتبط كةل 
مةةت الت ةة   ومعةةدل البط لةةة  كسةةي   بمعةةدل ال مةةو 

)juan,-Shuai & Zi-Chang االقتصةة دا. 
2012)  . 

 "  :أمةةةر الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا  مةةةى البط لةةةة
يةةة  مةةى ب كسةةت ت" ىةةدق  ىةةذه ب سةةت دا  سمسةةمة زم 

الدراسةةة إلةةى بيةة ت أمةةر الت ةة   وال مةةو االقتصةة دا 
    مةةةةى معةةةةةدل البط لةةةةةة قةةةةا ب كسةةةةةت ت  ةةةةةالل ال تةةةةةر  

 (. واسةةةةةةةةةت دم  ىةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةة 0913-4101)
-0913)  بي  ةةةةةة   سمسةةةةةةمة زم يةةةةةةة  ةةةةةةالل ال تةةةةةةر 

 (ق وطب ةةةة  ىةةةةذه الدراسةةةةة أسةةةةموال التك مةةةةل 4101
. وأظيةر   تة س  الموتررق وتحميل  را  ةر لمسةببية
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ىةذه الدراسةة أت الت ة   يةؤدا إلةى زية د  معةةدال  
البط لةةة قةةا ا  ةةل الطويةةلق وأت ال مةةو االقتصةة دا 
لةةو تةة مير سةةمبا  مةةى البط لةةة قةةا ا  مةةيت الطويةةل 
وال صيرق واال  تة س االقتصة دا يةؤمر تة ميرا  إي  بية   

)Wajid & Ka- مى البط لة قةا ا  ةل الطويةل 
lim, 2013).   

  تحميةةةةةل العالقةةةةةةة بةةةةةةيت الت ةةةةة   والبط لةةةةةةة وال مةةةةةةو"
 – 0981االقتصةةةة دا قةةةةا  ي يريةةةة   ةةةةالل ال تةةةةر  )

 (" ىةةةةةدق  ىةةةةةذه الدراسةةةةةة إلةةةةةى تحديةةةةةد  ةةةةةوع 4104
العالقةةة بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة دا 

 (. 4104 – 0981قةةةةةةا  ي يريةةةةةة   ةةةةةةالل ال تةةةةةةر  )
وا تمةةد  ىةةذه الدراسةةة  مةةى بي  ةة   سمسةةمة زم يةةة 

 (ق 4104 – 0981الل ال تةةةةةةةةةةةةةةر  )سةةةةةةةةةةةةةة وية  ةةةةةةةةةةةةةة
واسةةةةت دم  طري ةةةةة المربعةةةة   الصةةةةغر  الع ديةةةةةةق 
وطب   أسموال التك مةل الموةتررق وتحميةل  را  ةر 
لمسةةةببية. وقةةةد أظيةةةر   تةةة س  ىةةةذه الدراسةةةة أ ةةةو قةةةا 
ا  ةةةةةةةل الطويةةةةةةةل يةةةةةةةؤمر معةةةةةةةدل ال  سةةةةةةةد  واإل  ةةةةةةة   
الحكةةوما  مةةى ال مةةو االقتصةة دا تةة ميرا  كبيةةرا ق قةةا 

لت ةةةة   والبط لةةةةة ليمةةةة  تةةةة مير حةةةةيت أت كةةةةال مةةةةت ا
 كسةةا  مةةى ال مةةو االقتصةة دا قةةا  ي يريةة   ةةالل 
قتةةةر  الدراسةةةة. أكةةةةد  الدراسةةةة  مةةةةى و ةةةود  القةةةةة 
سةةةةةةببية متب دلةةةةةةة بةةةةةةيت الت ةةةةةة   والبط لةةةةةةة وال مةةةةةةو 
االقتص دا قا  ي يري ق وأ يرا  أوص  الدراسةة أ ةو 
يتعةةةةةةيت  مةةةةةةى الحكومةةةةةةة ال ي يريةةةةةةة تطبيةةةةةة  أدوا  

الكميةةةة بيةةةدف تح يةةة  الت ميةةةة السي سةةةة االقتصةةة دية 
 (. et alYelwa &2015 ,المستدامة )

أت  ومن العرض السااب  لمدراساات الساابقة يتضا  
معظ  الدراس   است دم   الق   م  سية لممتغيرا . 
وت تمةةف الدراسةةة الح ليةةة  ةةت الدراسةة   السةة ب ة قةةا 

  د   وا ال أىمي :  

 ت مةةةةة  بةةةةةيت ال ةةةةة  بيت التحميمةةةةةا وال ي سةةةةةا لدراسةةةةةة 
 العالقة بيت الت    والبط لة وال مو االقتص دا.

  تت مت مالمة متغيرا  وتو ط  ةوع وات ة ه العالقةة
 السببية بي ي .

    تسةةت د  م ي ةة   قي سةةي   ي مةة  بةةيت ت ةةدير العالقةة
 قا ا  ميت ال صير والطويل. 

  در  ممل ىذه الدراسة   التةا تتعمة  ب لةدول العربيةة 
 را بص ة   صة.بص ة   مة أو ب القتص د المص

   تت ةةةة ول قتةةةةر  زم يةةةةة أحةةةةدت  سةةةةبي   م  ر ةةةةة بمعظةةةة
 الدراس   الس ب ة. 

: تطاااااور التضاااااخم والبطالاااااة والنماااااو 3
االقتصااادي فااي االقتصاااد المصااري 

 م( : 2104-0991خالل الفترة )
يت  ول ىذا ال س  مالمة ب ةود قر يةةق حيةت يت ة ول     

الب ةةةد ا ول تطةةةور الت ةةة   قةةةا االقتصةةة د المصةةةرا 
 ةةةةالل قتةةةةر  الدراسةةةةة. وي ةةةةتص الب ةةةةد المةةةة  ا بتطةةةةور 
البط لةةة قةةا االقتصةة د المصةةرا  ةةالل قتةةر  الدراسةةةق 
بي مةة  يبةةيت الب ةةد الم لةةت تطةةور ال مةةو االقتصةة دا قةةا 

راسةةق وذلةر ب ي ة ز االقتص د المصرا  الل قتةر  الد
  مى ال حو الت لا: 

: تطاااااااور التضاااااااخم فاااااااي االقتصااااااااد 3-0
 المصري:  

يسةةةةةةتعرض ىةةةةةةذا الب ةةةةةةد ال ر ةةةةةةا تطةةةةةةور موةةةةةةكمة 
الت ةةةةةةة   قةةةةةةةا االقتصةةةةةةة د المصةةةةةةةرا  ةةةةةةةالل ال تةةةةةةةر  

 (. ويمكةةت ت سةةي  قتةةر  الدراسةةة وق ةة   0991-4102)
بالجدول  لذلر إلى  مسة قترا ق وذلر كم  ىو مبيت

 (.0قم )( والشكل ر 0رقم )
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 م(2104 -0991( تطور متوسط معدالت التضخم في االقتصاد المصري خالل الفترة )0جدول رقم )

معدل التضخم عمى أساس أسعار  متوسط الفترة
 المستيمك %

معدل التضخم عمى أساس مكمش الناتج 
 المحمي اإلجمالي%

0991-0995  02.2 03.5 
0999-4111  2.3 5.3 
4110-4115  5.0 5.9 
4119-4101  00.1 01.1 
4100-4102  9.4 00.0 
0991-4102  9.0 9.2 

 (.World Bank, World Development Indicator, 2015المصدر: إ داد الب حت ب ست دا  بي     )

  يالحظ مت بي     ال دول الس ب  أ ةو يو ةد ت ة رال
كبير قا معدال  الت    سواي تة  احتسة بي   مةى 
أسةة س الةةرق   ال ي سةةا  سةةع ر المسةةتيمرق أو  مةةى 
أسةةةة س مكمةةةةش ال ةةةة ت  المحمةةةةا اإل مةةةة لاق ا مةةةةر 
الةةةذا يةةةدل  مةةةى دقةةةة البي  ةةة   ومصةةةداقية أسةةةموال 

 الحس ال. وسوف يت  التركيز قا ىذه الدارسة  مى
معةةةةةدل الت ةةةةة   المحسةةةةةوال   مةةةةةى أسةةةةة س الةةةةةرق  
ال ي سةةةةةةةا  سةةةةةةةع ر المسةةةةةةةتيمرق   ةةةةةةةو مةةةةةةةت أكمةةةةةةةر 
المؤوةةةرا  اسةةةت دام   ل يةةة س الت ةةة   ق كمةةة  يعكةةةس 

  مد  قع لية سي س   الحكومة االقتص دية.
 

 (0شكل رقم )

 
 (.World Bank, World Development Indicator, 2015: إ داد الب حت ب ست دا  بي     )المصدر

ويالحظ من كل من الجدول الساب  والشكل الساب  
 ما يمي:

  ا   ةةة ض معةةةدل الت ةةة   قةةةا االقتصةةة د المصةةةرا
قةةةةا المتوسةةةةط سةةةة وي    ةةةةالل % 02.2مةةةةت حةةةةوالا 

ال صةةةةةةةةةةف ا ول مةةةةةةةةةةت   ةةةةةةةةةةد التسةةةةةةةةةةعي ي   إلةةةةةةةةةةى 
قةةا المتوسةةط سةة وي    ةةالل ال صةةةف  %3.2حةةوالا

ا  يةةةةةر مةةةةةت   ةةةةةد التسةةةةةعي ي  . مةةةةة   ةةةةة د معةةةةةدل 
الت    إلى التزايد مت  ديد قا بدايةة الع ةد ا ول 

قةةةةةةا  %5.0مةةةةةةت ا ل يةةةةةةة الم لمةةةةةةة بمعةةةةةةدل حةةةةةةوالا
المتوسةةةةط سةةةة وي    ةةةةالل ال صةةةةف ا ول مةةةةت الع ةةةةد 
ا ول مةةةةت ا ل يةةةةة الم لمةةةةةق مةةةة  اسةةةةتمر قةةةةا التزايةةةةد 

قةةةةةا  %00.1لةةةةةى  حةةةةةوالابمعةةةةةدل أكبةةةةةر وصةةةةةل إ

y = -0.1408x + 10.849 
R² = 0.0374 

0.0
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المتوسةةط سةةة وي    ةةةالل ال صةةةف ا  يةةةر مةةةت الع ةةةد 
% 9.4ا ول مت ا ل يةة الم لمةة ق مة  ا   ةض إلةى 

قا المتوسط س وي    ةالل ا  ةوا  ا ربعةة ا  يةر . 
% قةةةةةا 9.0وقةةةةد كةةةة ت معةةةةدل الت ةةةة   بمةةةة  يممةةةةل

المتوسةةط سةة وي    ةةالل قتةةر  الدراسةةة ككةةل. ويعكةةس 
الت ةةة   ىةةةذا الت ةةة قص التحميةةةل االت ةةة ىا لمعةةةدل 

كم  ىو مبةيت مةت مع دلةة االت ة ه العة   ذا  الميةل 
الس لالق الذا يبيت ت ة قص معةدل الت ة   بحةوالا  

 قا المتوسط س وي .   1.02
  ير ةة  اال   ةة ض الكبيةةر قةةا معةةدال  الت ةة   قةةا

االقتصةةةة د المصةةةةرا قةةةةا أوا ةةةةر التسةةةةعي ي   التةةةةا 
 ق حيةةةت بمةةةغ معةةةدل 4111بمغةةة  أد  ىةةة  قةةةا  ةةة   

% إلةةةةةةى قيةةةةةةة   االقتصةةةةةة د المصةةةةةةةرا 1.4لت ةةةةةة  ا
بتطبيةةةةة  بر ةةةةة م  اإلصةةةةةالس االقتصةةةةة دا والتكيةةةةةف 

 ق ومة  وةممو مةت سي سة   0990الييكما قا  ة   
م لية و  دية إ كم وةية بيةدف تح ية  االسةت رار قةا 

ا سةةةع رق لةةة  تظيةةةر آمةةة ر ىةةةذه السي سةةة   إال قةةةا 
  ي ية التسعي ي  .   

 ا أوا ةر الع ةد تر   الزي د  قا معدال  الت    قة
ا ول مةةت ا ل يةةة الم لمةةة والتةةا بمغةة  أقصةة ى  قةةا 

% 08.3 ق حيةةت بمةةغ معةةدل الت ةة   4118 ةة   
إلةةى صةةدمة ارت ةة ع أسةةع ر السةةم  الغذاسيةةة الع لميةةة 

  4111وأسةةةةةةةةةع ر البتةةةةةةةةةرول  قةةةةةةةةةا  ي يةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةة   
(Touny,2013,P.120  .) 
: تطاااااااور البطالاااااااة فاااااااي االقتصااااااااد 3-2

 المصري:  
يسةةةةتعرض ىةةةةذا الب ةةةةد ال ر ةةةةا تطةةةةور معةةةةدال   

-0991البط لة قا االقتص د المصرا  الل ال تر  )
 (. ويمكةةت ت سةةي  قتةةر  الدراسةةة وق ةة   لةةذلر إلةةى 4102

( 2بالجدول رقام )  مسة قترا ق وذلر كم  ىو مبةيت
 (. 2والشكل رقم )

 
 

 م(2104 -0991البطالة في االقتصاد المصري خالل الفترة ) ( تطور متوسط معدالت2جدول رقم )
 هؤشر البؤس % هعذل البطالت )%( هتوسط الفترة

 م1991-1991
11.1 5..1 

 م1991-5111
5.1 15.5 

 م5111-5111
11.. 11.1 

 م5111-5111
9.9 51.1 

 م.5111-511
15.1 51.9 

 م.1991-511
11.1 19.5 

 (.World Bank, World Development Indicator, 2015المصدر: إ داد الب حت ب ست دا  بي     )
 مؤور البؤس االقتص دا = معدل الت    + معدل البط لة. -
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 (2شكل رقم )

 (.World Bank, World Development Indicator, 2015إ داد الب حت ب ست دا  بي     ) :المصدر  
ساب  المن كل من الجدول الساب  والشكل  ويالحظ
 ما يمي:

  ا   ض معةدل البط لةة قةا االقتصة د المصةرا مةت
قةةةةةةةا المتوسةةةةةةةط سةةةةةةة وي    ةةةةةةةالل  % 01.0حةةةةةةةوالا 

ال صةةةةةةةةةةف ا ول مةةةةةةةةةةت   ةةةةةةةةةةد التسةةةةةةةةةةعي ي   إلةةةةةةةةةةى 
قةا المتوسةط سة وي    ةالل ال صةف   %8.5حةوالا

ا  يةةر مةةت   ةةد التسةةعي ي  .  مةة   ةة د إلةةى التزايةةد 
مةةت  ديةةد قةةا بدايةةة الع ةةد ا ول مةةت ا ل يةةة الم لمةةة 

قةةا المتوسةةط سةة وي    ةةالل  %01.2بمعةدل حةةوالا 
ال صةةف ا ول مةةت الع ةةد ا ول مةةت ا ل يةةة الم لمةةةق 

قةةةةا المتوسةةةةط  %9.3مةةةة  ا   ةةةةض  إلةةةةى  حةةةةوالا 
سةة وي    ةةالل ال صةةف ا  يةةر مةةت الع ةةد ا ول مةةت 
ا ل يةةة الم لمةةةق مةة  ارت ةة  بدر ةةة كبيةةر  حتةةى وصةةل 

% قةةةا المتوسةةةط سةةة وي    ةةةالل ا  ةةةوا  04.1إلةةةى 
قةةد كةة ت معةةدل البط لةةة بمةة  يممةةل ا ربعةةة ا  يةةر . و 

% قةةةا المتوسةةةط سةةة وي    ةةةالل قتةةةر  الدراسةةةة 01.0
ككةةةل. ويعكةةةس التحميةةةل االت ةةة ىا لمعةةةدل البط لةةةة 
ىذا التزايةد كمة  ىةو مبةيت مةت مع دلةة االت ة ه العة   
ذا  الميل المو الق الذا يبيت تزايد معدل البط لةة 

 قا المتوسط س وي .  1.0بحوالا 

 ر  قةةةةةا معةةةةةدال  البط لةةةةةة قةةةةةا تر ةةةةة  الزيةةةةة د  الكبيةةةةة
االقتصةة د المصةةرا قةةا م تصةةف التسةةعي ي   التةةا 

 ق حيةةت بمةةغ معةةدل 0995بمغةة  أقصةة ى  قةةا  ةة   
% إلةةةةةى قيةةةةة   االقتصةةةةة د المصةةةةةرا 00.3البط لةةةةةة 

بتطبيةةةةة  بر ةةةةة م  اإلصةةةةةالس االقتصةةةةة دا والتكيةةةةةف 
 ق ومة  وةممو مةت سي سة   0990الييكما قا  ة   

ىةذه السي سة    م لية و  دية إ كم ويةق ورغة    ة س
قةةةا  ةةةالي الموةةةكال  ال  ديةةةة قصةةةير  ا  ةةةلق إال 
أ يةةةةةة  لةةةةةة  يكةةةةةةت ليةةةةةة  تةةةةةة مير إي ةةةةةة با  مةةةةةةى ال مةةةةةةو 
االقتصةةة داق ولةةة  تسةةةي  قةةةا زيةةة د  قةةةرص العمةةةلق 
ا مةةةةةةر الةةةةةةذا أد  إلةةةةةةى ارت ةةةةةة ع معةةةةةةدل البط لةةةةةةةق  

(Touny,2013,P.120   .) 
  تر ةة  الزيةة د  قةةا معةةدال  البط لةةة قةةا بدايةةة الع ةةد

 ل يةةة الم لمةةة والتةةا بمغةة  أقصةة ى  قةةا المةة  ا مةةت ا
% 03.4 ق حيةةةت بمةةةغ معةةةدل البط لةةةة 4103 ةةة   

إلةةةةةى  ةةةةةد  االسةةةةةت رار السي سةةةةةا وا م ةةةةةا وترا ةةةةة  
معةةةةةةةدال  االسةةةةةةةتمم ر وال مةةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا التةةةةةةةا 

ق ص: 4102ي ةةةةةة ير  )  ةةةةةة ق  45صةةةةةة حب  مةةةةةةور  
01  .) 

يت ةةط ممةة  سةةب ق أت االقتصةة د المصةةرا  ةة  ى 
لى الت ة   والبط لةةق ا مةر مت ارت  ع كبير قا معةد

y = 0.1031x + 8.76 
R² = 0.2492 
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الةةذا أمةةر سةةمبي    مةةى ت صةةيص المةةوارد االقتصةة دية 
ورق ىيةةة أقةةراد الم تمةة ق وقةةد ا عكةةس ذلةةر قةةا ارت ةة ع 

 Economic Misery)مؤوةةر البةةؤس االقتصةة دا

Index)   ق وىةةةو  بةةة ر   ةةةت م مةةةوع معةةةدلا الت ةةة
والبط لةةةةق وارت   ةةةو يرقةةة  مةةةت التكةةة ليف اال تم  يةةةةق 

ور مسةةةةةةتوا االداي االقتصةةةةةة دا قةةةةةةا وب لتةةةةةة لا يتةةةةةةدى
( ووةةكل 4الم تمةة . وكمةة  ىةةو مو ةةط ب ةةدول رقةة  )

( قةةدر مؤوةر البةةؤس قةةا المتوسةط  ةةالل قتةةر  3رقة  )
%. وارت  ع ىذا المعدل يعكس 09.4الدراسة بحوالى 

قصةةةةةور سي سةةةةة   الت ميةةةةةة االقتصةةةةة دية  ةةةةةت تح يةةةةة  
أىةةةداقي  قةةةا  ةةةالي موةةةكمتا الت ةةة   والبط لةةةة قةةةا 

اق ب لتةةةة لا زيةةةة د  ال  ةةةةر والت ةةةة و  االقتصةةةة د المصةةةةر 
اال تمةةةةة  ا بةةةةةيت قسةةةةة   االقتصةةةةة د المصةةةةةرا )  ةةةةة ق 

 (   08ق ص: 4102
 (3شكل رقم )

 
 .(  0 دول رق  ): إ داد الب حت ب ست دا  بي     المصدر

: تطاااااااور النماااااااو االقتصاااااااادي فاااااااي 3-3
 االقتصاد المصري: 

يستعرض ىذا الب د ال ر ا تطور متوسط  صيال 
ال ةةرد مةةت ال ةة ت  المحمةةا اإل مةة لا ب  سةةع ر الم بتةةة 

ومعةةدال  ال مةةو االقتصةة دا قةةا االقتصةة د المصةةرا 
 . ويمكةةةةت ت سةةةةي  قتةةةةر  4102-0991 ةةةةالل ال تةةةةر  

لةر كمة  ىةةو الدراسةة وق ة   لةذلر إلةى  مسةةة قتةرا ق وذ
 (. 4( والشكل رقم )3بالجدول رقم ) مبيت

 م2115بوسعار $ نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  ( تطور متوسط3جدول رقم )
 م(2104 -0991مصري خالل الفترة )االقتصاد الومتوسط معدالت النمو االقتصادي في 

 م5002بأسعار $ هتوسط ًصيب الفرد هي الٌاتج الوحلً اإلجوالً  هتوسط الفترة
هعذل الٌوو 

 االقتصادي %

 5.1 911 م1991-1991

 9.1 1115 م1991-5111

 1.9 1191 م5111-5111

 ... 1..1 م5111-5111

 ..1 .111 م.5111-511

 5.1 1515 م.1991-511

 (.World Bank, World Development Indicator, 2015: إ داد الب حت ب ست دا  بي     )المصدر
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 (4شكل رقم )

 
 (.World Bank, World Development Indicator, 2015: إ داد الب حت ب ست دا  بي     )لمصدرا  

مااا ويالحااظ ماان الجاادول الساااب  والشااكل الساااب  
 يمي:
   زاد متوسةةةةةط  صةةةةةيال ال ةةةةةرد المصةةةةةرا مةةةةةت ال ةةةةة ت

   مةةةت 4115المحمةةةا اإل مةةة لا ب لةةةدوالر ب سةةةع ر 
  قةةةا المتوسةةةط 4115دوالر ب سةةةع ر  911حةةوالا 

سةةة وي    ةةةالل ال صةةةف ا ول مةةةت   ةةةد التسةةةعي ي   
  قةةةةةةا 4115دوالر ب سةةةةةةع ر  0592إلةةةةةةا حةةةةةةوالا 

المتوسةةةةط سةةةة وي    ةةةةالل ا  ةةةةوا  ا ربعةةةةة ا  يةةةةر . 
  قةةةةةةةا 4115دوالر ب سةةةةةةةع ر  0418وبمةةةةةةة  يممةةةةةةةل 

المتوسةةط سةة وي    ةةالل قتةةر  الدراسةةة ككةةل. ويعكةةس 
التحميةةل االت ةة ىا لمتوسةةط  صةةيال ال ةةرد المصةةرا 
مةةت ال ةة ت  المحمةةةا اإل مةة لا ىةةذا التزايةةةد كمةة  ىةةةو 

 ه الع   ذا  الميل المو الق مبيت مت مع دلة االت 
الذا يبيت تزايد متوسط  صةيال ال ةرد المصةرا مةت 

دوالر قةةا  33.2ال ةة ت  المحمةةا اإل مةة لا بحةةوالا 
 المتوسط س وي . 

  وقد أ عكس ذلر قا زية د  معةدل ال مةو االقتصة دا
% قةا المتوسةط سة وي    ةالل ال صةف ا ول 4مت 

% قةةةةةةا 3.9مةةةةةةت   ةةةةةةد التسةةةةةةعي ي   إلةةةةةةى حةةةةةةوالا 
سةةةط سةةة وي    ةةةالل ال صةةةف ا  يةةةر مةةةت   ةةةد المتو 

% قةةا  0.9التسةةعي ي  ق مةة  ا   ةةض إلةةى حةةوالا 
المتوسةةةةط سةةةة وي    ةةةةالل ال صةةةةف ا ول مةةةةت الع ةةةةد 
ا ول مةةةت ا ل يةةةة الم لمةةةةق مةةة  زاد مةةةر  أ ةةةرا إلةةةى 

% قةةا المتوسةةط سةة وي    ةةالل ال صةةف 2.2حةةوالا 
ا  يةةةر  مةةةت الع ةةةد ا ول مةةةت ا ل يةةةة الم لمةةةةق مةةة  

قةةةةةا المتوسةةةةةط سةةةةة وي    ةةةةةالل  1.2ى ا   ةةةةةض إلةةةةة
قةةةا  %4.5ا  ةةةوا  ا ربعةةةة ا  يةةةر . وبمةةة  يممةةةل 
 المتوسط س وي    الل قتر  الدراسة ككل. 

  ير   اال    ض قا معدال  ال مو االقتص دا قا
االقتصةةةةةةةة د المصةةةةةةةةرا قةةةةةةةةا ال صةةةةةةةةف ا ول مةةةةةةةةت 

 ق 0990التسةةةعي ي   التةةةا بمغةةة  أد  ىةةة  قةةةا  ةةة   
 مةو االقتصة دا حيت أصبط معدل أصةبط معةدل ال

إلى مع     االقتص د المصرا مةت م مو ةة  1.8-
مت المو كل واال ةتالال  الدا ميةة وال  ر يةةق مةت 
أىمية  موة كل الت ة   والبط لةة وال  ةرق والمديو يةةة 
ال  ر يةةةةةةةة و  ةةةةةةةةز ميةةةةةةةةزات المةةةةةةةةدقو    والتبعيةةةةةةةةة 
االقتصةة دية لم ةة ريق والتةةا ا عكسةة  آم رىةة  السةةمبية 

و االقتصة دا. ب إل ة قة قا ا    ض معدال  ال م
إلةةةى تطبيةةة  م مو ةةةة مةةةت السي سةةة   االقتصةةة دية 
غيةةةةةةر الم  سةةةةةةبةق والتةةةةةةى أد  بةةةةةةدورى  مزيةةةةةةد مةةةةةةت 

y = 33.436x + 772.92 
R² = 0.9765 
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تطور متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً فً االقتصاد المصري خالل 
م2014-1990الفترة   
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اال   ةةةةةةةة ض قةةةةةةةةا معةةةةةةةةدال  ال مةةةةةةةةو االقتصةةةةةةةة دا 
(Touny,2013,P.120  .) 
  يعود االرت  ع الكبير قا معدال  ال مو االقتص دا

قا االقتص د المصرا قةا أوا ةر التسةعي ي   التةا 
 ق حيةةت بمةةغ معةةدل 0999بمغةة  أقصةة ى  قةةا  ةة   
% إلةةةةةةى قيةةةةةة   االقتصةةةةةة د 2.5ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا 

المصةةةةرا بتطبيةةةة  بر ةةةة م  اإلصةةةةالس االقتصةةةة دا 
 ق ومة  وةممو مةت 0990والتكيف الييكمةا قةا  ة   

م ليةةةةةة و  ديةةةةةة إ كم وةةةةةية بيةةةةةدف  ةةةةةالي  سي سةةةةة  
اال ةةتالال  ال  ديةةة قصةةير  ا  ةةلق والسةةيطر   مةةى 
السةةةيولة المحميةةةة وتح يةةة  االسةةةت رار قةةةا ا سةةةع ر 

( ق وقةةةةةةد أسةةةةةةيم  ىةةةةةةذه 05ق ص: 4102)  ةةةةةة ق 
السي سةةةةةة   قةةةةةةا تحسةةةةةةت ا و ةةةةةة ع االقتصةةةةةة ديةق 

 وب لت لا ارت  ع معدل ال مو االقتص دا.   
  الكبيةةر قةةا معةةدال  ال مةةو وأ يةةرا ير ةة  اال   ةة ض

االقتصةةةة دا قةةةةا بدايةةةةة الع ةةةةد المةةةة  ا مةةةةت ا ل يةةةةة 
 ق حيةت 4100الم لمةق والتا بمغ  أد  ى  قا  ة   

% إلةةةى أحةةةدات 1.0بمةةةغ معةةةدل ال مةةةو االقتصةةة دا 
ي ةةةةة ير مةةةةة  صةةةةة حبي  مةةةةةت  ةةةةةد  اسةةةةةت رار  45مةةةةةور  

سي سةةةا وأم ةةةا وترا ةةة  معةةةدال  االسةةةتمم رالمحما 
اال ةةراب   والتوقةةف وا   بةةاق وحةةدوت  ديةةد مةةت 

 ةةةةةت العمةةةةةلق ا مةةةةةر الةةةةةذا ا عكةةةةةس قةةةةةا تةةةةةدىور 
 معدال  ال مو االقتص دا واقترابي  مت الص ر. 

: نمااوذج قياسااي لمعالقااة بااين التضااخم 4
 والبطالة والنمو االقتصادي:  

إلةةى ت ةةدير العالقةة   الكميةةة  ال مةةوذيىةةذا ييةةدف 
بيت كل مت الت    والبط لةة وال مةو االقتصة دا قةا 

 (ق 4102-0991 د المصةةرا  ةةالل ال تةةر  )االقتصةة
ق ةةال   ةةت تحديةةد ات ةة ه العالقةة   السةةببية بةةيت ىةةذه 
المتغيةةةةرا  وتحديةةةةد أا مةةةة ي  يسةةةةبال ا  ةةةةرق ا مةةةةر 
الةةةةذا يسةةةةمط بت يةةةةي  السي سةةةة   االقتصةةةة دية ا كمةةةةر 

ق  ميةةةةة التةةةةا ات ةةةةذتي  الحكومةةةةة لمحةةةةد مةةةةت موةةةةكمتا 
زية د   الت    والبط لةق ا مر الذا يسي  إي  بي   قا

معةةةةدال  ال مةةةةو االقتصةةةة دا مسةةةةت بال  قةةةةا االقتصةةةة د 
 المصرا.  

سةةةيت  ت ةةة ول ىةةةذا ال سةةة  مةةةت  ةةةالل  مسةةةة ب ةةةود 
بتوصةةةيف ال مةةةوذي وتحديةةةد أولياااا: قر يةةةةق ي ةةةتص 

 ثانييااااااا:المتغيةةةةةةرا  ومصةةةةةة در البي  ةةةةةة  ق ويعةةةةةةرض 
المةةةة ي  ال ي سةةةةا المالسةةةة  لت ةةةةدير ال مةةةةوذيق ويو ةةةةط 

 رابعياااا:تحميةةةل التك مةةةل الموةةةتررق ويت ةةة ول  ثالثياااا:
ت ةةدير العالقةة   بةةيت المتغيةةرا  قةةا ا  مةةيت ال صةةير 

تحميةةةةل ات ةةةة ه  القةةةة    خامساااايا:والطويةةةةلق ويبةةةةيت 
 السببية بيت المتغيرا  قا ا  ميت ال صير والطويل.

: توصيف النموذج وتحدياد المتييارات 0- 4
 ومصادر البيانات:

 (4)سةة  مةى مالمةة متغيةرا يحتوا  مةوذي الدرا       
ق است  دا  إلى ىا الت    والبط لة وال مو االقتص دا

ا دال االقتص دا الذا ت  م  قوتو قا ال س  الم  اق 
قةةةة ت الدالةةةةة الم ترحةةةةة لت ةةةةدير ال مةةةةوذي ال ي سةةةةا بةةةةيت 
المتغيةةةةةرا  المالمةةةةةة  مةةةةةى ال حةةةةةو المبةةةةةيت قةةةةةا الدالةةةةةة 

 الت لية: 
INt =  f (UNt , GDPpct )   ………..…(1) 

وب لت لاق ق ت الدالة الم ترحة لت ةدير ال مةوذي قةا     
 Double Log)الوكل الموغ ريتما ال طا المزدوي 

Linear Function Form)  ق تكةوت  مةى الصةور
 الت لية:

LnINt =  f (LnUNt , LnGDPpct ) …..(2) 
                                                             

 كل فٍ وحؤثس حسحبظ الخٍ الوهوت الوخغُساث هي العدَد حىخد (5)

االقخصنننا ٌ، وهننني  هوهنننا  والٌونننى والبطالنننت الخضنننخن هننني

اإلًفنناا الحمننىهٍ وعدننص الوىاشًننت العاهننت وعدننص هُننصاى 

 الودفىعاث والودَىًُت الخازخُت وعسض الٌقى  واإلًخاخُت.

ولمٌٌا فٍ هرٍ الدزاظت ظٌسكص علً  زاظنت حقندَس العالقناث 

والبطالنننت والٌونننى  الموُنننت والعنننببُت بنننُي كنننل هننني الخضنننخن

-1991االقخصننا ٌ فننٍ االقخصننا  الوصننسٌ خننال  الفخننسة )

 .م(.511
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ير   ا تي ر الوكل الموغ ريتما ال طا المةزدوي قةا 
  ممية ت دير معمم   ال موذي إلى ا سب ال الت لية: 

 تعبر قي  المعمم   الم در  وق    ليذا ال موذي  ت                
 مرو ة المتغير الت ب  ب ل سبة لممتغيرا  المست مة.

    أ و يح   اقتراض  طية الدالة بطري ة المربعة
 قا التحميل ال ي سا.  ((OLSالصغر  الع دية 

وق ةةةة   لمةةةةدالتيت السةةةة ب تيتق قةةةة ت رمةةةةوز المتغيةةةةرا  
والمؤوةةةةةرا  التةةةةةا تعبةةةةةر   يةةةةة ق ورموزىةةةةة  بةةةةة ل موذي 

 ال ي ساق   ي   مى ال حو الت لا:
توةةةةةير إلةةةةةى معةةةةةدل الت ةةةةة  ق وي ةةةةة س 

الةةةةذا تةةةة  بمعةةةةدل الت ةةةة   السةةةة واق و 
حسةةةةة بة  مةةةةةى أسةةةةة س الةةةةةرق  ال ي سةةةةةا 

  سع ر المستيمر. 

INt          

ق وي ةة س مةةت معةةدل البط لةةةتوةةير إلةةى 
 الل معدل البط لةة اإل مة لا السة وا 

UNt      

               

ك سبة مت إ م لا ال ةو  الع ممةة  مةى 
 المستو  ال وما. 

  

ق وي ةةة س ال مةةةو االقتصةةة داتوةةةير إلةةةى 
متوسةط  صةةيال ال ةرد ال ةة ت  مةت  ةةالل 

المحمةةةةةةةةا اإل مةةةةةةةة لا م ةةةةةةةةدرا  ب لةةةةةةةةدوالر 
 .(3)ب  سع ر الم بتة

GDPpct           

ويت  تحويل كل متغير مسةت ل إلةا متغيةر تة ب  
ب  س الصيغتيت السة ب تيت قةا الةدالتيت السة ب تيت رقة  

( وذلةر  لت ةةدير العالقةة بةةيت المتغيةرا  المالمةةةق 4ق0)
وتحديةةةةد ات  ىةةةة   السةةةةببية بيةةةة ي   مةةةةى ال حةةةةو الةةةةذا 

يو ةةط قةةا الب ةةود الت ليةةة. ويعبةةر ال ةةدول رقةة  سةةوف 
مصةة وقة معةة مال  (  ةةت اإلحصةة يا  الوصةة ية و 2)

 االرتب ط ال زسا لمتغيرا  ال موذي.  

 اإلحصاءات الوصفية ومصفوفة معامالت االرتباط الجزئي لمتييرات النموذج (4جدول رقم )
LnGDPpc LnUN LnIN Variables 

7.08 2.30 2.04 Mean 

7.06 2.26 2.23 Median 

7.36 2.58 2.98 Maximum 

6.77 2.09 0.82 Minimum 

0.21 0.15 0.64 Std. Dev. 

0.02 0.41 -0.44 Skewness 

1.65 2.05 2.09 Kurtosis 

1.90 1.62 1.66 Jarque-Bera 

0.39 0.45 0.44 Probability 

176.90 57.55 50.96 Sum 

  1 LnIN 

 1 0.18 LnUN 

1 0.41 0.02- LnGDPpc 

  . (0(ق ا تم دا   مى بي     ال دول رق  )EViewsالب حت ب ست دا  البر  م  اإلحص سا ): إ داد المصدر  

 

 

         

 

 

 خننال  هنني االقخصننا ٌ الٌوننى َقنناض  ى األفضننل هنني كنناى(   9)

 هخغُنس عني الوخاحنت البُاًناث ولمني االقخصا ٌ، الٌوى هعد 

 فُلُننبط اخخبنناز باظننخخدام اخخبازهننا عٌنند االقخصننا ٌ الٌوننى

 احضنح ،(EViews) اإلحصنايٍ البسًناهح باظنخخدام بُسوى

 الفنسوا إخساء وبعد األصلُت صىزحها فٍ هعخقسة غُس  ًها

 ظنل فٍ ،%5  و% 1 هعٌىَت هعخىي عٌد ظىاء لها األولٍ

 الثابنج الحند هني كل وخى   و بالدالت فقظ الثابج الحد وخى 

 الفنس  ًصنُ  هخىظنظ اظخخدام حن لرلك بالدالت، هعا واالحداٍ

 .االقخصا ٌ الٌوى عي كوعبس اإلخوالٍ الوحلٍ الٌاحح هي
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وتوةةةةير معةةةة مال  االرتبةةةة ط ال زسةةةةا إلةةةةى و ةةةةود 
 القةةة طرديةةة بةةيت الت ةة   والبط لةةةق وبةةيت البط لةةة 
وال مو االقتص داق قا حيت تو د  القة  كسية بيت 

 القة    ةعي ةق الت    وال مو االقتصة داق وكمية  
تت  و  قو  االرتب ط قيم  بي ية ق وتكةوت أكمةر قةو  بةيت 
البط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة دا. ويمكةةةت ت سةةةير العالقةةةة 
الطردية بيت ال مو االقتص دا والبط لة قةا االقتصة د 
المصةةرا بةة ت ال مةةو االقتصةة دا قةةا مصةةر كةة ت قةةا 
ال ط  ةة   كمي يةةة رأس المةة لق وب لتةة لا صةة حال ىةةذا 

   ومعدال  البط لة. ال مو زي د
بي  ةةةةة   السالسةةةةةل وتعتمةةةةةد ىةةةةةذه الدراسةةةةةة  مةةةةةى 

 (ق وتة  4102-0991الزم ية السة وية  ةالل ال تةر  )
الحصةةةول  مةةةى ىةةةذه البي  ةةة   مةةةت المصةةة در الدوليةةةة 

-World Dev}ممممةةة قةةا مؤوةةرا  الت ميةةة الدوليةةة 
elopment Indicators (WDI)}  لمب ةةةر الةةةدولا

 . وقةةةةةةةد رو ةةةةةةةا أت تكةةةةةةةوت كةةةةةةةل مةةةةةةةت 4105لعةةةةةةة   
المتغيةةرا  المالمةةة قةةا صةةور  معةةدل مرا ةة   لمت ةة  س 
بةةيت ىةةذه المتغيةةرا ق وأت يكةةوت أمةةر كةةل متغيةةر  مةةى 

 . ا  ر قا صور   سبة مسوية 
: الماااانيج القياسااااي المالئاااام لتقاااادير 2– 4

   النموذج
مةةةةةةةةت المعةةةةةةةةروف أت  مةةةةةةةةوذي تصةةةةةةةةحيط ال طةةةةةةةة  

({VECM){Vector Error Correction Model 
ي و  بت دير العالق   االقتص دية بةيت المتغيةرا  مة   

ا  ذ قا الحسب ت حد ال ط  وقترا  اإلبط ي الزم ا 
ودر ة التك مل الموترر بيت المتغيرا ق وذلةر بسةبال 
أت المتغيرا  ال تكوت مست ر  م  الةزمتق وان مة  تكةوت 

ا ح لةةةة كو ةةةو متك ممةةةةق وب لتةةة لا قةةة ت حةةةد ال طةةة  قةةة
مع ويةةةةةة   يسةةةةةة  د قةةةةةةا ت سةةةةةةير حةةةةةةدوت تغيةةةةةةرا  قةةةةةةا 
المتغيةةةرا . ومةةةت مبةةةررا  اسةةةت دا   مةةةوذي تصةةةحيط 

قا  ممي   الت ةدير أ ةو قةا ح لةة  VECM) ال ط  )

المتغيرا  غير المست ر  م  الزمتق قة ت ىةذا ال مةوذي 
يعمل  مى قي س العالق   قصير  وطويمة ا  ل مت 

 .) ECTط  ) الل ت دير مع مل تصحيط ال 
ويمكةةةت قيةةة س العالقةةة   بةةةيت المتغيةةةرا  بةةةدوت  

أ ذ ال ةر  ا ول لتحديةد العالقة   طويمةة ا  ةل بةيت 
المتغيةةةةةةةةةرا  ب سةةةةةةةةةت دا   مةةةةةةةةةوذي تصةةةةةةةةةحيط ال طةةةةةةةةة  

((VECM ق ق ةال   ةت إمك  يةة تحديةد العالقة   بةةيت
المتغيرا  قا ا  ل ال صير قا   ةس الوقة ق كةذلر 

أ ةو يسة  د  مةى تحديةد  VECM) مت مزاية   مةوذي )
 القةةة   السةةةببية بةةةيت المتغيةةةرا  مةةةت  ةةةالل ا تبةةة ر 

(Wald Test قةةةةةا ا  ةةةةةل ال صةةةةةيرق ويةةةةةت  تحديةةةةةد )
 القةة   السةةببية بةةيت المتغيةةرا  قةةا ا  ةةل الطويةةل. 
وا طالق  مت ذلر ق  ةو مةت  ةالل ىةذا ال مةوذي يمكةت 

الت ة   والبط لةة قي س  الق   السببية بيت كةل مةت 
 دا قةةةةةا االقتصةةةة د المصةةةةرا ال تةةةةةر  وال مةةةةو االقتصةةةة

تحميةةل  را  ةةر لمسةةببية  ( ب سةةت دا  0991-4102)
(Multivariate Granger Causality   وطب ةة .)

 لذلر  يت  قا ىذه الدراسة اتب ع ال طوا  الت لية: 

تحميةةةل التك مةةةل الموةةةترر مةةةت  ةةةالل ا تبةةةة ريتق  -0
 Unit Root): ا تبةةةة ر  ةةةةذر الوحةةةةد  أوليمااااا

Test)  لتحديةةةةد مةةةةد  اسةةةةت رار أو  ةةةةد  اسةةةةت رار
المتغيةةرا  المدر ةةة قةةا ال مةةوذيق وب لتةة لا تحديةةد 
در ة التك مل لكل متغيةر  مةى حةد ق ق ةال   ةت 
تحديةةد قتةةرا  التبةة طؤ المممةةى لمتغيةةرا  ال مةةوذيق 

ا تبةةةة ر مةةةدا تةةةةواقر   صةةةية التك مةةةةل ثانييماااا: 
( Relationship Co-integrationالموةةةترر )

البط لةةة وال مةةو االقتصةة داق ويةةت  الت ةة   و بةةيت 
ذلةةةر مةةةت  ةةةالل بحةةةت  القةةةة التك مةةةل الموةةةترر 

المتغيةةرا  معةة  قةةا االقتصةة د المصةةرا بةةيت ىةةذه 
وذلةةةةةةر ب سةةةةةةت دا  أسةةةةةةموال  وى  سةةةةةةوت لمتك مةةةةةةل 

 الموترر.   
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بعةةد الت كةةد مةةت و ةةود   صةةية التك مةةل الموةةترر  -4
بةةةةةةيت متغيةةةةةةرا  ال مةةةةةةوذيق يةةةةةةت  تطبيةةةةةة   مةةةةةةوذي 

 Vector Error}(VECMتصةةحيط ال طةة  )
Correction Model}   ق وقيو يت  ت ةدير معممة
الت ةةةةةة   والبط لةةةةةةة وال مةةةةةةو ال مةةةةةةوذي لكةةةةةةل مةةةةةةت 

قا ا  ل الطويةل أو االقتص دا سواي لمعالق   
 قا ا  ل ال صير. 

تحديةةةةةد ات ةةةةة ه  القةةةةة   السةةةةةببية بةةةةةيت كةةةةةل مةةةةةت  -3
قةا ا  مةيت  الت    والبط لة وال مو االقتصة دا

الطويةةةةةل وال صةةةةةيرق ب سةةةةةت دا  تحميةةةةةل  را  ةةةةةر 
-Multivariate Granger Caus)لمسةةببية 
ality) ( و تةةةةةةةةةةةة س   مةةةةةةةةةةةةوذيVECM  متعةةةةةةةةةةةةدد )

 المتغيرا .
 
 

 : تحميل التكامل المشترك4-3
 Unit Root): اختباار جاذر الوحادة 4-3-0

Test) :  
( Unit Root Testا تبة ر  ةذر الوحةد  )ي ةو       

ب حةةةص مةةةدا اسةةةت رار متغيةةةرا  ال مةةةوذي مةةة  مةةةرور 
الةةةةزمتق حيةةةةت يتعةةةةيت قةةةةا البدايةةةةة الت كةةةةد مةةةةت مةةةةدا 

الت ةةةة   اسةةةةت رار متغيةةةةرا   مةةةةوذي الدراسةةةةةق وىةةةةا 
ق وسةةةوف يةةةت  ذلةةةر مةةةت والبط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة دا

 Phillips-Perron} ةةةالل ا تبةةةة ر قيميةةةةبس بيةةةروت 

(PP)}  ق ب سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دا  البر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م  اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سا
(EViews.)  وييةةةةةةدف ىةةةةةةذا اال تبةةةةةة ر تحديةةةةةةد رتبةةةةةةة

 (5الجدول رقم )التك مل لمتغيرا  ال موذيق ويو ط 
 Unit Root)ال تة س  المةو ز  ال تبة ر  ةذر الوحةد  

Test)  سواي لممتغيرا  قا صورتي  ا صةمية أو بعةد
 إ راي ال رو   ميي . 

 PP)( باستخدام اختبار فميبس بيرون )URاستقرار متييرات النموذج )( نتائج اختبار  5جدول رقم ) 

 المتيير / البيان
 رتبة المتيير المتيير في الفر  األول المتيير في وضعو األصمي

(I) Constant Constant &Trend Constant Constant &Trend 
LnIN 1.92- 

(0.32) 
1.89- 

(0.63) 
-5.66 
(0.00) 

-5.76 
(0.00) 

1 

LnUN -1.86 
(0.35) 

-2.17 
(0.48) 

-4.48 
(0.00) 

-4.52 
(0.00) 1 

LnGDPpc 0.41- 
(0.89) 

-2.19 
(0.47) 

-2.92 
(0.05) 

-1.19 
(0.21) 1 

  . (0)( ا تم دا   مى بي     ال دول رق  EViewsالمصدر: إ داد الب حت ب ست دا  البر  م  اإلحص سا )
 -% = 5ق و  ةةةةد 3.91 -% = 0( قةةةةا ح لةةةةة و ةةةةود الحةةةةد الم بةةةة    ةةةةد مسةةةةتوا مع ويةةةةة Levelال ةةةةي  الحر ةةةةة قةةةةا ) -

 .3.54-% = 5ق و  د  2.09-% = 0ق وقا ح لة و ود الحد الم ب  واالت  ه مع     د مستو  مع وية 4.93
-% = 5ق و  ةةةد 3.91 -% =0ح لةةةة و ةةةود الحةةةد الم بةةة    ةةةد مسةةةتوا مع ويةةةة ال ةةةي  الحر ةةةة قةةةا ال ةةةر  ا ول قةةةا  -

 . 0.95-% = 5ق و  د  4.94-% = 0(   د مستو  مع وية Noneق وقا ح لة )4.92
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  يالحظ من بيانات ىذا الجدول ما يمي: 
  وقةةةد أوةةة ر   تةةة س  ا تبةةة ر  ةةةذر الوحةةةد(Unit 

Root)  إلةةا أت متغيةةرا  ال مةةوذي  ميعيةة  غيةةر
( سةةةةواي Levelمسةةةةت ر  قةةةةا صةةةةورتي  ا صةةةةمية )

%ق قةا ظةل و ةود 5% أو0  د مستو  مع وية 
الحةةد الم بةة  ق ةةط ب لدالةةة أو و ةةود كةةل مةةت الحةةد 

( مع  ب لدالةة وذلةر وق ة  Trendالم ب  واالت  ه )
ق وتكةةوت ك قةةة المتغيةةرا  فمياابس بياارون ال تبةة ر

ي ال رو  ا ولةا لية ق وذلةر   ةد مست ر  بعد إ را
% ب سةةةتم  ي المتغيةةةر ال ةةة ص 0مسةةةتو  مع ويةةةة 

ب ل مو االقتص دا حيت يتح   لو االست رار   د 
% قةةةةا و ةةةةود الحةةةةد الم بةةةة  15مسةةةةتو  مع ويةةةةة 

 ب لدالة.
   كم  أكد   ت س  ا تب ر  ذر الوحد(Unit Root) 

أت ك قة متغيرا  ال موذي يتح   لي  االست رار بعد 
ي ال ةةةةر  ا ولق وذلةةةةر حتةةةةى مسةةةةتو  مع ويةةةةة إ ةةةةرا
%ق قا ظل و ود م ب  الدالة ق طق كم  أظيةر  0

( م بولةةةةةةة WD( المحسةةةةةةوبةق )Fال تةةةةةة س  أت قةةةةةةي  )
 إحص سي  .   

  وق    لذلرق ق ت السالسل الزم ية لمتغيةرا  ال مةوذي
 Integrated of}يكوت تك ممي  مت الرتبة ا ولةى 

order (1)} ق ب سةتم  ي 0ق   ةد مسةتو  مع ويةة%

المتغيةةةر ال ةةة ص بةةة ل مو االقتصةةة دا   ةةةد مسةةةتو  
 % قا و ود الحد الم ب  ب لدالة.  15مع وية 

  وق ةةة   ليةةةذه ال تةةة س  يمكةةةت إ ةةةراي ا تبةةة را  التك مةةةل
الموةةةةةترر بةةةةةيت متغيةةةةةرا  ال مةةةةةوذي حيةةةةةت توةةةةةترر 

ق وذلةةةةر I (0)متغيةةةةرا  قةةةةا   ةةةةس در ةةةةة التك مةةةةل 
 ا تب ر  وى  سوت لمتك مل الموترر. ب ست دا  

يةةةةةةةةت  تحديةةةةةةةةد قتةةةةةةةةرا  التبةةةةةةةة طؤ الةةةةةةةةزمت المممةةةةةةةةى 
(Optimal Lag Length لممتغيةرا  الدا مةة قةا )

 مسة مع يير م تم ة لتحديةد ىةذه ال موذي مت  الل 
 Akaike Informationكل مت }ال تر ق وىا معي ر 
Criterion (AIC){ ق}Schwarz information 
criterion (SC) { ق}Hannan-Quinn infor-

mation criterion (H Q){ ق}Final pred-
iction error (FPE){ ق}sequential modified 

LR test statistic (each test at 5% level) 
(LR) ق وذلةةةر قةةةا ظةةةل اقتةةةراض حةةةد أقصةةةى مالمةةةة}

قتةةةرا  تبةةة طؤ زم ةةةاق ويةةةت  ذلةةةر مةةةت  ةةةالل  مةةةوذي 
  ىةةةةو مبةةةةيت (ق كمةةةةVARمت يةةةةة اال حةةةةدار الةةةةذاتا )

ق وقةةةةةةةد أو ةةةةةةح  مالمةةةةةةة مةةةةةةةت (6بالجاااااادول رقاااااام )
( أت قتةةر  ,HQ  FPE, AICاال تبةة را  السةة ب ة )

  التب طؤ المممى ىا مالمة قترا  تب طؤ بحد أقصى.

 (VAR( تحديد العدد األمثل لفترات التباطؤ الزمن وفقاس لتحميل ) 6جدول رقم ) 
Test/Lag LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 0.00 0.21 0.36 0.25 
1 135.42* 0.00 -6.49 -5.89* -6.35 
2 11.62 0.00 -6.45 -5.41 -6.20 
3 13.31 2.94e-07* -6.74* -5.25 -6.39* 

 .                    (EViews) إعدا  الباحث باظخخدام بسًاهحالوصذر:    

* indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 
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 -Co)ثانياس: اختبارات التكامل المشترك 
integration Tests)  

لتحديةد مةةد  و ةةود ظةة ىر  التك مةةل الموةةترر بةةيت 
متغيةةةرا  ال مةةةةوذيق وب لتةةة لاق تحديةةةةد إذا كةةة ت ى ةةةة ر 
 القةةةة طويمةةةة ا  ةةةل بةةةيت متغيةةةرا  ال مةةةوذي أ  الق 
ق  ةةةو يةةةت  الكوةةةف  ةةةت التك مةةةل الموةةةترر مةةةت  ةةةالل 

-Johansen Maximum Lik)ا تبة ر  وى  سةوت 
elihood Procedure)  قةةةةةةةةة ذا ك  ةةةةةةةةة  متغيةةةةةةةةةرا .

السمسةةمة الزم يةةةة غيةةةر مسةةت ر  بمسةةةتوي تي ق قةةة ت ذلةةةر 
يمكت أت تكوت متك ممةق و  ةدى  يمكةت إ ةراي ا تبة ر 
التك مل الموترر الةذا اقترحةو  وى  سةوت مةت  ةالل 

 Max-Eigen)(ق Trace Testا تبة ريت ىمة  : )
value Test) يةت  إ ةراي ىةذيت اال تبة ريت . وسةوف

( rال تب ر قرض العد  ب  ةو يو ةد بحةد أقصةا  ةدد )
مت  الق   التك مل الموترر بيت متغيةرا  ال مةوذيق 

 القةةة   التك مةةةل الموةةةترر (  ةةةت  ةةدد r)حيةةت تعبةةةر
بيت المتغيرا ق وتس وا الصة ر قةا ح لةة  ةد  و ةود 
أا تك مةةل موةةترر بةةيت متغيةةرا  ال مةةوذي أو تسةة وا 

( F( ق حيةةةت أت )F-1..ق وبحةةةد أقصةةةا ) ق .4ق 0
ىةةةا  ةةةدد متغيةةةرا  ال مةةةوذيق وىةةةا مالمةةةة متغيةةةرا ق 

 (  ت س  ىذيت اال تب ريت.1ويم ص ال دول رق  )

 (JML( نتائج اختبار التكامل المشترك لجوىانسون )7جدول رقم )

 عالقاث عد 
 الخماهل

 الوخغُساث بُي

Trace Test Max-Eigen value Test 

Trace 
Statistic  

0.05 
Critical 
Value  

Prob. 
Max-
Eigen 

Statistic 

0.05 
Critical 
Value  

Prob. 

 0.01 21.13 26.32 0.01 29.80 31.08 َىخد ال
 0.77 14.26 4.76 0.83 15.49 4.76 (1)   قصٍ بحد
 0.97 3.84 0.00 0.97 3.84 0.00 (2)   قصٍ بحد

(  .0( ا تم دا   مى بي     ال دوليت رق  )EViewsالمصدر: إ داد الب حت ب ست دا  البر  م  اإلحص سا )

وتوير  ت س  ا تب ر  وى  سوت الوارد  قةا ال ةدول      
 القةة إلا رقض قرض العةد  بعةد  و ةود أا  (ق1رق  )

قا موا ية ال رض تك مل موترر بيت متغيرا  ال موذي 
البةةديل بو ةةود  القةةة تك مةةل موةةترر واحةةد    ةةد مسةةتوا 

  ةةو تو ةةد ظةة ىر  % وق ةة   لال تبةة ريتق ولةةذلر ق0مع ويةةة 
التك مةةةةةل الموةةةةةترر بةةةةةيت متغيةةةةةرا  ال مةةةةةوذي وق ةةةةة   لكةةةةةال 

وىذا يع ا و ود  الق   تح   التوازت بةيت  اال تب ريتق
 ت وب لتةةة لاق قةةةمتغيةةةرا  ال مةةةوذي  قةةةا ا  ةةةل الطويةةةل. 

ىةةةذه ال تي ةةةة تسةةةمط بةةة  راي ال طةةةو  الت ليةةةة لةةةذلرق التةةةا 
تتممل قا قي س ىذه العالق  ق تمةر التةا تممةل  القة   
التةةوازت بةةيت متغيةةرا  ال مةةوذي قةةا ا  ةةل الطويةةلق ويةةت  

   ( متعدد  المتغيرا .VECM)ذلر مت  الل

      

 : تقدير العالقات بين المتييرات4-4
     المتييااااارات : تقااااادير العالقاااااات باااااين4-0 -4

  في األجل الطويل: 
بعةةد الت كةةد مةةت و ةةود   صةةية التك مةةل الموةةترر      

بةةةيت متغيةةةرا  ال مةةةوذيق قسةةةوف يةةةت  قيةةة س العالقةةة   
وق ةةةة   (ق VECM)طويمةةةةة ا  ةةةةل مةةةةت  ةةةةالل  مةةةةوذي 

لةةةذلر يكةةةوت الوةةةكل العةةة   لمعةةة دال  ا  ةةةل الطويةةةل 
 طب    ليذا ال موذي    ما ال حو الت لا:
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LnINt  =  α0 + α1  LnUNt + α2 LnGDPpct + U1t      ……..………..…………….(3) 

LnUNt   =  β0 + β1 LnINt   + β2 LnGDPpct + U2t    .……………………………..( 4) 

LnGDPpct =  λ0 + λ 1   LnINt + λ 2 LnUNt + U3t    ..……………………………..( 5) 
ويمكةةةت الحصةةةول  مةةةى حةةةد تصةةةحيط ال طةةة         

(ECTt الذا ي يس سر ة التعديل أو سر ة التكيف )
(Speed of Adjustment ال ةتالل التةوازت قةا )

ا  ةةل ال صةةةير لكةةةا يةةةت  تح يةة  التةةةوازت قةةةا ا  ةةةل 

الطويةةةلق وب لتةةةة لا يةةةةت  تحديةةةةد  ةةةةدد ال تةةةةرا  الزم يةةةةة 
الالزمة لتح ي  التوازت قا ا  ل الطويلق وذلةر مةت 
 ةةةةالل المعةةةة دال  المالمةةةةة السةةةة ب ةق التةةةةا يةةةةت  م يةةةة  

 اوت    المع دال  المالت الت لية:    
ECT1t  =  LnINt - α1   LnUNt - α2 LnGDPpct               …..…………………….(6) 

ECT2t = LnUNt - β1 LnINt   - β2 LnGDPpct                ………………………….(7) 

ECT3t  =  LnGDPpct - λ 1   LnINt - λ 2 LnUNt             ………………………….(8) 
( ال ت س  المةو ز  8وتو ط بي      دول رق  )      

التةةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةة  ت ةةةةةةةةةةديرى  مةةةةةةةةةةت البر ةةةةةةةةةة م  اإلحصةةةةةةةةةة سا 
(EViews ق لمعالقةةةة   بةةةةيت متغيةةةةرا  ال مةةةةوذي قةةةةا)

 ( الس ب ة.  5-3ا  ل الطويل الم  ظر  لممع دال  ) 
 (8جدول رقم )

 (VECM)لتحميل لعالقات األجل الطويل وفقاس  نتائج التحميل الديناميكي متعدد المتييرات

 المتيير التابع
 المتيير المستقل

ECTt-1 R2 LnINt LnUNt LnGDPpct 

LnINt 1 16.2 
(6.1* ) 

-3.1 
(- 2.8 ** ) 

-0.15 
(-0.8) 

31% 

LnUNt 0.06 
(3.8*) 

1 0.19 
(3.2*) 

-0.17 
(-4.44*) 

77% 

LnGDPpct -0.32 
(3.12*) 

5.16 
(5.58* ) 

1 -0.03 
(2.7**) 

84% 

  . (0ق است  دا  إلى البي     المست دمة قا ال دوليت رق  )(EViews) إ داد الب حت ب ست دا  بر  م المصدر: 
 (.t-ststisticsال ي  بيت ا قواس توير إلى قيمة ) -

   %.0* توير إلى أت المتغير مع وا إحص سي    ت مستو  مع وية 
   %.5مع وا إحص سي    ت مستو  مع وية ** توير إلى أت المتغير 
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 يالحظ من تقدير عالقات األجل الطويل ما يمي:
  تةةؤمر البط لةةة تةة ميرا  إي  بيةة   ومع ويةة   قةةا الت ةة  ق

قةةةةةا حةةةةةيت يةةةةةؤمر ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا تةةةةة ميرا  سةةةةةمبي   
ومع ويةة   قةةا الت ةة  ق وتوةةير قيمةةة المعممةة   إلةةى 

%( يةةةؤدا إلةةةى 0زيةةة د  معةةةدل البط لةةةة ب سةةةبة )أت 
%ق وزية د  معةدل ال مةو 09.4زي د  معدل الت    
%( يةةةةةؤدا إلةةةةةى ا   ةةةةة ض 0االقتصةةةةة دا ب سةةةةةبة )

 %.3.0معدل الت    
   يةةةؤمر كةةةال  مةةةت الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا تةةة ميرا

إي  بي   ومع وي   قا البط لةق وتوةير قيمةة المعممة   
%( يةةؤدا 0ب سةةبة ) إلةةى أت زيةة د  معةةدل الت ةة  
%ق وزيةةة د  معةةةدل 1.19إلةةةى زيةةة د  معةةةدل البط لةةةة 
%( يةةةؤدا إلةةةى زيةةة د  0ال مةةةو االقتصةةة دا ب سةةةبة )

 %.1.09معدل البط لة 
  تةةةةةؤمر البط لةةةةةة تةةةةة ميرا  إي  بيةةةةة   ومع ويةةةةة   قةةةةةا ال مةةةةةو

االقتصةةة داق قةةةا حةةةيت يةةةؤمر الت ةةة   تةةة ميرا  سةةةمبي   
ومع ويةةةةةة   قةةةةةةا ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة داق وتوةةةةةةير قيمةةةةةةة 

%( 0معمم   إلى أت زي د  معدل البط لة ب سبة )ال
يةةةؤدا إلةةةى زيةةة د  معةةةدل ال مةةةو االقتصةةة دا ب سةةةبة 

%( 0%ق وزيةةةةة د  معةةةةةدل الت ةةةةة   ب سةةةةةبة )5.09
 %. 1.34يؤدا إلى ا    ض معدل ال مو ب سبة 

وتةةدل ال تةةة س  السةة ب ة أت العالقةةةة طويمةةة ا  ةةةل بةةةيت 
الت ةةة   والبط لةةةة طرديةةةةق ا مةةةر الةةةذا يؤكةةةد  مةةةى 

ع  ةةةةةةة   االقتصةةةةةةة د المصةةةةةةةرا مةةةةةةةت ظةةةةةةة ىر  الركةةةةةةةود م
الت ة ما؛ حيةت أت ارت ةة ع معةدال  الت ة   تةةؤدا 
إلةةةى زيةةة د  تكةةة ليف اإل تةةة ي ممةةة  يترتةةةال  ميةةةو ا ت ةةة ل 
م ح ةةةى العةةةرض الكمةةةا   حيةةةة اليسةةة رق ا مةةةر الةةةذا 

 ا وب لت لاةةة  اإل ت ي ال عمةةةةةةةةةةةي عكس قا ا    ض ح 
 
 

زيةةة د  معةةةدال  البط لةةةة. كمةةة  توةةةير ال تةةة س  السةةة ب ة  
أت العالقةةةةةة بةةةةةيت ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا والت ةةةةة    إلةةةةةا

 كسةةةةية بمع ةةةةا أت ات ةةةة ع معةةةةدل ال مةةةةو االقتصةةةة دا 
ي  ةةةض مةةةت معةةةدل الت ةةة  . وأ يةةةرا تو ةةةط ال تةةة س  
السةةة ب ة أت العالقةةةة بةةةيت ال مةةةو االقتصةةة دا والبط لةةةة 

دا قةةةةةةا االقتصةةةةةة د ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة  ردية؛  تةةةةةةةةةةةةةةةةط
المصةةةةرا كةةةة ت قةةةةا ال ط  ةةةة   كمي يةةةةة رأس المةةةة لق 
 وب لت لا ص حال ىذا ال مو زي د  ومعدال  البط لة. 

  كةةةةة ت مع مةةةةةل تصةةةةةحيط ال طةةةةة  ذا  إوةةةةة ر  سةةةةة لبة
%  5%ق0مع ويةةةة   إحصةةةة سي     ةةةةد مسةةةةتو  مع ويةةةةة 

لكةةةل مةةةت ال مةةةو البط لةةةة وال مةةةو االقتصةةة دا  مةةةى 
م ةةةةةةدر  إلةةةةةةةى التةةةةةةوالاق وتوةةةةةةير قيمةةةةةةة المعممةةةةةة   ال

ا    ض سر ة التعديل والتصحيط  ا ا تالال ق 
 مةى التةوالا لكةةل 1.13ق 1.01حيةت ك  ة  قيمتةةو 

م يمةة ق ا مةةر الةةذا يع ةةا تصةةحيط أيةةة ا ةةتالال  
واستع دتو لمتوازت المست ر قا حدود  مسة سة وا  

سةةة ة  33و وةةةرا  وةةةيور ت ريبةةة   لمبط لةةةةق وحةةةوالا 
مع مةةةةةةل  ب ل سةةةةةةبة لم مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا. كمةةةةةة  كةةةةةة ت

تصةةحيط ال طةة  لمت ةة   ذا  إوةة ر  سةة لبة وقيمتةةو 
وغيةةةةةةةةر مع ويةةةةةةةة    1.05م    ةةةةةةةةة حيةةةةةةةةت بمغةةةةةةةة  

 إحص سي  .  
    : تقااااادير العالقاااااات باااااين المتييااااارات 4-2 -4

 في األجل القصير:  
ب  ةةةةذ ال ةةةةر  ا ول لمعةةةة دال  ا  ةةةةل الطويةةةةل       

لكل متغيرق ق  ةو يةت  الحصةول  مةى المعة دال  التةا 
( وذلةةر لت ةةدير المعممةة   قةةا VECM) تممةةل  مةةوذي

ا  ةةل ال صةةةير ب إل ةةة قة إلةةى تصةةةحيط ال طةةة  لكةةةل 
  متغيرا  ال موذي   مى الوكل الت لا: 
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            ∑              ∑            
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               ∑                 ∑            
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ق        ق        حيت تعبةر كةل مةت       
ق  ةةةةةةةةةةةت ال ةةةةةةةةةةةر  ا ول لمتغيةةةةةةةةةةةةرا            

( Pال موذي المالمةة وال  ةوا  الزم يةة المتح  ةة لية ق )
ىا العدد ا ممل لم  وا  الزم ية ب ل موذيق والتا ت  
تحديدى  بحد أقصا مالت ق وا  ب ست دا  المعة يير 

(  تممةةةل ECTt-1(ق )9المو ةةةحة قةةةا ال ةةةدول رقةةة  )
( تممةل حةد ال طة  العوةواسا Utحد تصحيط ال طة ق )

صةةة ر وتب ي ةةةو م بةةة .  الةةةذا يكةةةوت وسةةةطو الحسةةة با
 ويالحظ مت ىذه المع دال  أ ي  تت مت العالق  

بيت المتغيةرا  قةا ا  مةيت الطويةل وال صةيرق الةذا  
يت ةةط مةةت  ةةالل حةةد تصةةحيط ال طةة  ال ةة ص بكةةل 

 (.  ECTt-1مع دلة )
 تقدير العالقات بين المتييرات في األجل القصير:  

ال تةةة س  ( التةةة ليتيت 03ق04تو ةةةط المعةةة دلتيت )      
المةةةةو ز  التةةةةا تةةةة  ت ةةةةديرى  مةةةةت البر ةةةة م  اإلحصةةةة سا 

(EViews ق لمعالقةةةة   بةةةةيت متغيةةةةرا  ال مةةةةوذي قةةةةا)
( السة ب ة 00-9ا  ل ال صير الم ة ظر  لممعة دال  )

     وذلر  مى ال حو الت لا :

                                                                        

………………………….(12) 

                (2.95)*               (2.95)*                (1.95)* *               (1.95)* * 

 
                                                             
                …………(13) 

                (2.74)*                       (1.7)**                    (2.06)**               (3.14)*                 

( السةةةةة ب تيت 03ق04)تيت يت ةةةةةط مةةةةةت المعةةةةة دل      
التةةةةا تعبةةةةر  القةةةة   ا  ةةةةل ال صةةةةير بةةةةيت متغيةةةةرا  

 ال موذي لالقتص د المصرا م  يما:   
 (  أت البط لةةةة ذا  طبيعةةةة 04توةةةير المع دلةةةة رقةةة )

تراكميةةة اي  بيةةة حتةةى لةةمالت قتةةرا  زم يةةة سةة ب ةق 
وأت ال مو االقتص دا ل ترتيت زم يتت س ب تيت يةؤمر 

ق حيةةةةت توةةةةير المعممةةةة   قةةةةا البط لةةةةة تةةةة ميرا  سةةةةمبي   
% 0الم در  إلى أت زية د  ال مةو االقتصة دا ب سةبة 

 %. 2.9ي  ض البط لة ب سبة 
 (  أت ال مةو االقتصة دا ذا  03تبيت المع دلة رق )

طبيعةةةةة تراكميةةةةة اي  بيةةةةة ل تةةةةر  زم يةةةةة سةةةة ب ةق وأت 
البط لة حتةى مةالت قتةرا  زم يةة سة ب ة تةؤمر تة ميرا  
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 ةةعيفق تةة مير ا ولك ةةو سةةمبي   قةةا ال مةةو االقتصةة د
حيت توير المعمم   الم ةدر  إلةى أت زية د  البط لةة 

% ي  ةةةةةةةض ال مةةةةةةو االقتصةةةةةةة دا ب سةةةةةةةبة 0ب سةةةةةةبة 
 %  مى التوالا.1.0%ق 1.18%ق 1.19

  كمةة  تةةةدل  تةةة س  الت ةةدير أت الت ةةة   ال يتةةة مر بكةةةل
مةةةةةت البط لةةةةةة وال مةةةةةو االقتصةةةةة داق حيةةةةةت  ةةةةة ي  

ويةةةةةةة ( غيةةةةةةر مع 9المعممةةةةةة   الم ةةةةةةدر   لممع دلةةةةةةة )
 إحص سي  .   

 تحميااااااااااال الساااااااااااببية لجرانجااااااااااار: 5 - 4
(Multivariate Granger Ca-

usality) 
يسةةةت د  تحميةةةل السةةةببية ل را  ةةةر لتحديةةةد ات ةةة ه 
العالقةة   السةةببية بةةيت متغيةةرا  ال مةةوذي قةةا ا  مةةيت 
ال صةةةير والطويةةةل؛ ىةةةل العالقةةةة السةةةببية ذا  ات ةةةة ه 

العالقةةةةةة (ق أ  Uni-directionalواحةةةةةد ) اح ديةةةةةة( )
السةةةببية قةةةا االت ةةة ىيت أا م  سيةةةة االت ةةة ه )تب دليةةةة( 

(Bi-directional ق أ  ال تو ةةةد  القةةةة سةةةببية بةةةيت)
المتغيريت. ق ذا ك    قي  أحد المتغيريت قا الم  ةا 
تؤمر قا قيمة المتغير ا  ر قةا ال تةر  الح ليةةق ق  ةو 

ي ةةةةة ل أت المتغيةةةةةر ا ول ىةةةةةو الةةةةةذا يسةةةةةبال المتغيةةةةةر 
عكةةةةةةس صةةةةةةحيط. وسةةةةةةوف يةةةةةةت  تو ةةةةةةيط المةةةةةة  اق وال

 القةة   السةةببية بةةيت متغيةةرا  ال مةةوذي قةةا ا  مةةيت 
ال صةةةةةةةةير والطويةةةةةةةةلق وذلةةةةةةةةر مةةةةةةةةت  ةةةةةةةةالل  مةةةةةةةةوذي 

(VECM  ق وا تبةةة را   را  ةةةر لمسةةةببيةق حيةةةت يةةةت)
ا تب ر قرض العد  بعد  و ود  القة سةببية بةيت كةل 
متغيةةةريت بةةة ل موذي قةةةا م  بةةةل ال ةةةرض البةةةديل ال  سةةةل 

ة تت ةةةو مةةةت المتغيةةةر ا ول إلةةةى بو ةةةود  القةةةة سةةةببي
 المتغير الم  ا.

أوالس : تحميااااال جرانجااااار لمسااااااببية فاااااي األجاااااال 
يةةةت  ذلةةةر مةةةت  ةةةالل ت ةةةدير العالقةةة    القصاااير:

(ق وتو ةةط بي  ةة   00-9ال  صةةة ب لمعةة دال  )
(  تةةة س  الت ةةدير التةةةا تةة  التوصةةةل 9 ةةدول رقةة  )

إلييةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةالل البر ةةةةةةةةةةة م  اإلحصةةةةةةةةةةة سا 
(EViewsق) بية بةةةةةةيت متغيةةةةةةرا  لعالقةةةةةة   السةةةةةةب

ال مةةوذي قةةا ا  ةةل ال صةةير الم ةة ظر  لممعةة دال  
 الس ب ة.

 (9جدول رقم )
 Multivariate Causality Test (Wald Tests)نتائج اختبارات جرانجر لمسببية في األجل القصير 

 مستوي المعنوية (x2) 2كا المتييرات
(P-value) 

العالقة اتجاه 
 السببية

∆LnGDPpct                ∆LnUNt 00.13 1.10 ثنائية االتجاه 
∆LnGDPpct                        LnINt∆+ ∆LnUNt 08.45 1.10 ------ 

  . (0ق است  دا  إلى البي     المست دمة قا ال دوليت رق  )(EViews) إ داد الب حت ب ست دا  بر  م المصدر: 
 يتض  من بيانات الجدول الساب  ما يمي:

  تو ةةةةط ال تةةةة س  أت العالقةةةةة م  سيةةةةة االت ةةةة ه بةةةةيت
ال مو االقتص دا والبط لةق ومت م  تكوت العالقة 
بي يم  تك ممية ويسبال كل م يم  ا  ر. كمة  أ ةو 
قا الح ال  الت ميعية ق ت الت    والبط لة مع   
يسبب  ال مةو االقتصة داق وتتح ة  ال تة س  السة ب ة 

تو د  القةة %. وأ و ال 10حتى مستو  مع وية 
سةةةببية بةةةيت الت ةةة   والبط لةةةة أو بةةةيت  الت ةةة   
وال مو االقتص داق حيت ك    العالقةة بةيت ىةذه 

 المتغيرا  غير مع وية إحص سي . 
 ثانياااس : تحمياال جرانجاار لمسااببية فااي األجاال الطوياال:
يةةت  اسةةت ب ط  القةة   السةةببية قةةا ا  ةةل الطويةةل 
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-ECt)}مةةةةةت  ةةةةةالل معةةةةة مال  تصةةةةةحيط ال طةةةةة 

1)Error Correction term} ق التةةةةةةا تةةةةةةربط
 القةةة   ا  ةةةل الطويةةةل وا  ةةةل ال صةةةير معةةة  ق 
وذلةةةةر مةةةةت ت ةةةةديرا  التحميةةةةل الةةةةدي  ميكا متعةةةةدد 

ق وتو ةةةةةةط  (VECM)المتغيةةةةةةرا  وق ةةةةةة   ل مةةةةةةوذي

(  تةة س  الت ةةدير التةةا تةة  01بي  ةة    ةةدول رقةة  )
التوصةةةةل إلييةةةة  مةةةةت  ةةةةالل البر ةةةة م  اإلحصةةةة سا 

(EViewsق)   لعالقةةةةةة   السةةةةةةببية بةةةةةةيت متغيةةةةةةرا
 ال موذي قا ا  ل الطويل.   

 (VECM)من خالل نتائج اختبارات جرانجر لمسببية في األجل الطويل  (01جدول رقم )
 اتجاه العالقة السببية المتيير التابع المتيير المستقل

LnINt LnUNt LnGDPpct 
LnINt -0.15 

(-0.8 ) 
2.46 

(0.8) 
0.47 

(0.8) 
 ال توجد أية عالقة

LnUNt 0.11 
(4.44*) 

-1.71 
(-4.44*) 

0.33 
(4.44*) 

LnUNt             LnUNt  
LnUNt             LnINt  

LnUNt               LnGDPpct  
LnGDPpct 0.01- 

(-2.7*) 
0.13 

(2.72*) 
0.03 

(2.71*) 
LnGDPpct           LnGDPpct 

LnGDPpct              LnUNt 
LnGDPpct             LnINt  

 ( .0ق است  دا  إلى البي     المست دمة قا ال دوليت رق  )(EViews) إ داد الب حت ب ست دا  بر  م المصدر:      
 (.t-ststisticsا قواس توير إلى قيمة ) ال ي  بيت -

 %.0* توير إلى أت المتغير مع وا إحص سي    ت مستو  مع وية 
  تو ةةةط ال تةةة س  قةةةا أت كةةةل مةةةت البط لةةةة وال مةةةو

االقتصةةةةة دا يتميةةةةةز ب لطبيعةةةةةة التراكميةةةةةةق حيةةةةةت 
تسبال ال ي  المح  ة لي  قا ال ترا  الس ب ة ال ةي  

ح لية لكل م ي  قا ال تر  الح ليةق وتكوت ى ة ر ال
 القةةةةةةة م  سيةةةةةةة االت ةةةةةة ه بةةةةةةيت كةةةةةةل مةةةةةةت ال مةةةةةةةو 
االقتص دا والبط لة. وتكوت ى  ر  القة أح ديةة 
االت ةةةةة ه بةةةةةيت البط لةةةةةة والت ةةةةة  ق حيةةةةةت تسةةةةةبال 
البط لة الت   . كم  تو د  القة أح دية االت  ه 
بةةةةيت ال مةةةةو االقتصةةةة دا والت ةةةة   حيةةةةت يسةةةةبال 

 ةة   الت ةة  . وتتح ة  ال تةة س  السةة ب ة ال مةو الت
%. وتو ةةةةةةط ىةةةةةةذه 10حتةةةةةةى مسةةةةةةتو  مع ويةةةةةةة 

ال تة س  التةرابط والتةة مير ال ةوا بةيت كةةال  مةت ال مةةو 
 االقتص دا والبط لة.    

السياسات المقترحة لممحافظاة عماى  -5
معااااااااادالت منخفضاااااااااة ومساااااااااتقرة 
لمتضااخم  وتقمياال معاادالت البطالااة  

 ورفع معدالت النمو االقتصادي: 
ل ةةةةةةد و ةةةةةةع  الحكومةةةةةةة المصةةةةةةرية  ديةةةةةةد مةةةةةةت 

تح يةةةةة  السي سةةةةة   االقتصةةةةة دية التةةةةةا سةةةةة ىم  قةةةةةا 
معدال  م    ة ومست ر  لمت ة  ق وت ميةل معةدال  

ق ول ةةةةةد أسةةةةةيم  ىةةةةةذه السي سةةةةة   قةةةةةا رقةةةةة  البط لةةةةةة
معةةدال  ال مةةو االقتصةة دا قةةا االقتصةة د المصةةرا. 
وتعمةةةةةل ىةةةةةذه السي سةةةةة   قةةةةةا مالمةةةةةة محةةةةة ورق يركةةةةةز 

المح قظة  مى معدال  ى سي س   المحور ا ول  م
ق ويو ةةط المحةةور المةة  ا م    ةةة ومسةةت ر  لمت ةة  
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ق ويعتمةةةةد المحةةةةور ت ميةةةةل معةةةةدال  البط لةةةةةسي سةةةة   
الم لةةةةةةةةت  مةةةةةةةةى سي سةةةةةةةة   رقةةةةةةةة   معةةةةةةةةدال  ال مةةةةةةةةو 

 االقتص دا. وقيم  يما تو يط ىذه السي س  . 

السياسااات المقترحااة : المحااور األول: 5-0
 المحافظااااة عماااااى معاااادالت منخفضاااااة

 :  ومستقرة لمتضخم
 ولعل مت أى  السي س   م  يما :      
تيدف ىةذه السي سة   سياسات مالية انكماشية:  -0

إلةةةى الحةةةد مةةةت الزيةةة د  قةةةا الطمةةةال الكمةةةا  مةةةةى 
السةةةم  وال ةةةةدم  ق مةةةت  ةةةةالل زيةةة د  ال ةةةةراسالق 
وت  يض اإل     الحكوماق والحةد مةت اإلصةدار 

 ال  دا. 
المركةزا  يعمةل الب ةرسياسات نقدية انكماشاية:  -4

 مةةى رسةة  السي سةةة   ال  ديةةة التةةةا تك ةةل تح يةةة  
االسةةت رار ال  ةةدا مةةت  ةةالل التةةوازت بةةيت  ةةرض 
ال  ةةةةةود والطمةةةةةال  مييةةةةة  قةةةةةا االقتصةةةةة د ال ةةةةةوما. 
وتتممل ا دوا  الكمية لمسي سة ال  ديةة قةا زية د  
سةةةةعر إ ةةةة د  ال صةةةة ق والةةةةد ول ب سعةةةة   لةةةة ورا  

.  بي مةةة  الم ليةةةةق وزيةةة د   سةةةبة اإلحتيةةة ط ال ةةة  و ا
تتممل ا دوا  ال و ية قةا طري ةة اإلق ة ع لمةدراي 
المص رف الت  رية والمسؤوليت قيي   ت اإل تمة ي 
المصةةةرقاق بسي سةةةة الدولةةةة الي دقةةةة إلةةةى   ةةةض 

 .السيولة المتداولة قا ا سوا 
تيةةدف ىةةذه السي سةة   سياسااات زيااادة العاارض:  -3

إلةةةى زيةةة د  العةةةرض الكمةةةا مةةةت السةةةم  وال ةةةدم   
الل ربةةةط الزيةةة د  قةةةا ا  ةةةور بمةةة  وذلةةةر مةةةت  ةةة

يتموةةةةةةى مةةةةةة  الزيةةةةةة د  قةةةةةةا اإل ت  يةةةةةةةق االىتمةةةةةة   
بموةةةةةةةةرو    ال ط  ةةةةةةةة   السةةةةةةةةمعيةق واسةةةةةةةةتغالل 
الط قةةةةة   الع طمةةةةةة قةةةةةا الموةةةةةرو   ق وتوةةةةة ي  

 االستمم را  ال  صة وا   بية.

تةةت  الرق بةةة  مةةى سياسااة الرقابااة عمااى األجااور:  -2
ا  ةةور مةةت  ةةالل ربةةط الزيةة د  قةةا ا  ةةور بمةة  
يتموى م  الزي د  قا اإل ت  يةق ا مر الذا يحد 
مةةةةةت االرت   ةةةةة   قةةةةةا االسةةةةةع رق وي  ةةةةةض مةةةةةت 

 معدال  الت   . 
: يتممةل اليةدف مةت سياسة الرقابة عمى األسعار -5

است دامي  قا و    ةوابط ق  و يةة تعمةل  مةى 
وقةةةف االرت ةةةة ع قةةةةا مةةةةستوي   ا سةةةع رق بحيةةةت 

 تحدد ا سع ر اداري  .
 

السياساات المقترحاة : لثانيالمحور ا: 5-2
 :  لتقميل معدالت البطالة

تعمل ىذه السي س   م تمعة  مى  م  قةرص       
 مل تسةي  قةا تةوقير العمةل المالسة  لمعة طميتق ومةت 
مةةةةة  ت  ةةةةةض مةةةةةت معةةةةةدال  البط لةةةةةة قةةةةةا االقتصةةةةة د 

 المصراق ولعل مت أىمي  م  يما:   
تدريب وتوىيل الباحثين عن العمل في مختمف  -0

قا الموةرو    الوط يةة الميمةة قةا المجاالت: 
الم تمةةةةة ق  وتطبيةةةةة   ظةةةةة   التةةةةةدريال الوةةةةة ملق 
وال ةةود  الوةة ممةق حيةةةت ت توةةر مراكةةز التةةةدريال 
قةةةةةا  ميةةةةة  ال  معةةةةة  ق وقةةةةةى مراكةةةةةز التةةةةةدريال 
الم تم ةةةةةةق لتةةةةةدريال مةةةةةت يرغةةةةةال  مةةةةةى ميةةةةة را  

 لمم تم . الميت الم تم ة المطموبة 
يت  ذلر  ةت طرية  العمل عمى زيادة اإلنتاجية:  -4

م مو ةةةةة مةةةةت السي سةةةة   الحكوميةةةةة مةةةةت  ةةةةالل 
زي د  م صص   اإل  ة   الحكةوما  مةى التعمةي  
والتدريال والر  ية الصحية واإل      مى البحوت 

 والتطوير.  
مةةةت  ةةةالل التوساااع فاااي الصاااناعات الصاااييرة:   -3

إق مةةة الصةة      والموةةةرو    الصةةغير  وت ويةةةة 
قةةةدرتي   مةةةى الم  قسةةةة والب ةةة ي وال مةةةوق ومةةةت مةةة  
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وتوقير قرص  مل  ديد   تسي  قا حل موةكمة 
 البط لة . 

ت ةو   مةى مةالت محةة ور السياساة االجتماعياة:   -2
أس سةةية الت ميةةة البوةةرية والعدالةةة وموا يةةة ال  ةةر, 

  الوةةةةةةةةةةسوت وقةةةةةةةةةى سةةةةةةةةةةبيل تح ي يةةةةةةةةةة  تب ةةةةةةةةةة  وزار 
اال تم  يةةة م ظومةةة متك ممةةة مةةت البةةرام ق م يةة  
بر ةةةة م  الت ةةةة مت اال تمةةةةة  ا وبر ةةةة م  ا سةةةةةر  
الم ت ةةة والتكةةويت المي ةةا لتوةةغيل الوةةب ال, وب ةةر 
  صةةةةةةةةةر اال تمةةةةةةةةة  ا, وىةةةةةةةةةذه البةةةةةةةةةرام  تتب ةةةةةةةةةى 
مورو    مدر  لمد ل لرق  مستو  ا سر  والحد 
مةةةةةةةت البط لةةةةةةةة, وتحويةةةةةةةل ال سةةةةةةة   التةةةةةةةا تحتةةةةةةة ي 

 د  إلى قس   م ت ةة تعتمةد  مةى ذاتية  قةا لممس 
تةةةوقير احتي   تيةةة , وتسةةةي  قةةةا ت ميةةةة م تمعيةةة ق 

 ومت م  رق  معدل ال مو االقتص دا. 
حيةت يممةل قطة ع الزرا ةة التوسع فاي الزراعاة:  -5

المصةدر الرسيسةا ل ةرص العمةةلق ق ةال   ةت أ ةةو 
ال طةة ع ا كمةةر قةةدر   مةةى   ةةض  سةةال البط لةةةق 

ي الع ل  قا الم  ط  % مت ق را 15حيت يعيش 
% مةت  21الري يةق وأت ال ط ع الزرا ا يوظةف 
% مةةت  41قةو  العمةةل قةا الةةدول ال  ميةة ويح ةة  

ال ةةةة ت  الكمةةةةا ليةةةةذه الةةةةدولق وب لتةةةة لا يممةةةةل ىةةةةذا 
ال طةةةةةةةةة ع أىميةةةةةةةةةة كبيةةةةةةةةةر  قةةةةةةةةةا تةةةةةةةةةوقير قةةةةةةةةةرص 

 (.World Bank, 2005,  P. 127العمل)
 ت طري  إق مة قوا د بي     الدعم المؤسسي:  -6

 ولو ي  المعموم   مركزية تتبة  أحةد الةوزارا  وتك
ذا  العالقةةةة ب لموةةةرو    الصةةةغير ق ممةةةل وزار  
ال وا الع ممة أو الت ميةة المحميةةق وتكةوت متصةمة 
ب وا ةةةةةد بي  ةةةةة   قر يةةةةةة قةةةةةا المح قظةةةةة   وذلةةةةةر 
لحصةةر ا  ةةةداد ال عميةةةة ل ةةةو  العمةةةل والموةةةتغموت 
والمتعطمةةةوت ولتةةةوقير البي  ةةة    ةةةت سةةةو  العمةةةل 

ص التوظةةةةةةف وقةةةةةةرص االسةةةةةةتمم ر ومراكةةةةةةز وقةةةةةةر 
 التدريال. 

السياساات المقترحاة : المحور الثالث: 5-3
   :لرفع معدالت النمو االقتصادي

قعمةةةةى الةةةةةرغ  مةةةةت   ةةةةة س الحكومةةةةة قةةةةةا تب ةةةةةا       
سي سةةةةة   م ليةةةةةة و  ديةةةةةة أسةةةةةيم  قةةةةةا  مةةةةة  م ةةةةة   
اقتصةةةة دا مالسةةةة ق إال أت كةةةةل ىةةةةذه السي سةةةة   ىةةةةا 
وسةةةةيمة قةةةةا حةةةةد ذاتيةةةة ق واليةةةةدف ا سةةةةمى مةةةةت ىةةةةذه 
السي سةةة   ىةةةو الح ةةة ظ  مةةةى معةةةدل  مةةةو اقتصةةة دا 
مرت ةةةةة  وت  ةةةةةيض معةةةةةدل البط لةةةةةة واسةةةةةت رار معةةةةةدل 

سةةتو  المعيوةةة ويتح ةة  الت ةة  ق ومةةت مةة  تحسةةيت م
 ذلر مت  الل السي س   الت لية:  

زيااااادة معاااادالت االسااااتثمار المحمااااى واألجنبااااي  -0
: حتةةةةةةى يسةةةةةةتطي  االقتصةةةةةة د تح يةةةةةة  واالدخااااااار

معدال   مةو مرت عةة تسةي  قةا تةوقير قةدر كة قا 
مت السم  ال دم   ومت مة  تح ة  االسةت رار قةا 
معةةدل الت ةة  ق كمةة  تسةةي  قةةا تةةوقير قةةدر كةة قا 

العمةةل ال ديةةد  التةةى ت مةةل مةةت معةةدل  مةةت قةةرص
 البط لة. 

 واألنظماااة القاااونين فاااي ىيكماااي حااادوث تحاااول -4
 فاي الممكياة وتحريار االقتصاادي لمعمل الحاكمة
 ا س سية ال ط     قيي  بم  القطاعات  مختمف

قسة س والمراق ق ال  ط ممل والمحورية   اللم ا وان
 قا أموالي  لتوظيف ا موال رؤوس أصح ال  أم  
 دوت ال ط  ة   لم تمةف الت بعةة الم وةت  ىةذه
 .. قيود

 ماااااع يتوافااااا  بماااااا   اإلدارياااااة األوضااااااع تطاااااوير -3
 مت  ةالل تم يةف:  الييكمي اإلصالح مستمزمات
 االقتصةةةةة دية بةةةةة ل ي  االقتصةةةةة دية اإلدار     صةةةةر
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 واإلبةداع والم  قسةة لمحريةة والدا يةة المسةت د 
  .واالبتك ر

المقترحاة مالحظات عمى السياسات   :5-4
لعاااالج التضاااخم والبطالاااة ورفاااع معااادل 

 :النمو االقتصادي
يتعةةيت  مةةى وا ةةعا سي سةة    ةةالي الت ةة   
والبط لةةة ورقةة  معةةدل ال مةةو االقتصةة دا أ ةةذى  بعةةيت 

 اال تب ر: 
يتممةةةل اليةةةدف الرسيسةةةا لمسي سةةة   االقتصةةة دية  -0

قا رق  معدل ال مو االقتص داق وسةيتح   مةت 
 ةةةةالل ذلةةةةر تم  سيةةةة   ةةةةالي الت ةةةة   والبط لةةةةةق 
و  صةةةةةة   ةةةةةدم  يةةةةةت  تطبيةةةةة  سي سةةةةة   زيةةةةة د  

 العرض.  
 ظةرا  لعةد  ات ة    تة س  معظة  الدراسة   السةة ب ة  -4

قا تحديةد ات ة ه العالقة   السةببية بةيت الت ة   
 لةةةةة وال مةةةةو االقتصةةةة داق قةةةة ت السي سةةةة   والبط

التةةةا تةةة  تطبي يةةة  قةةةا بعةةةض الةةةدول ب صةةةوص 
 ةةالي الت ةة   والبط لةةة قةةد  ال  تكةةوت مالسمةةة 
لدولةةةةةة أ ةةةةةر ق ومةةةةةت مةةةةة  تكةةةةةوت غيةةةةةر صةةةةة لحة 

 لمتطبي  قا ح لة االقتص د المصرا.
 ظةةةةةةرا   ت  تةةةةةة س  الدراسةةةةةةة توةةةةةةير إلةةةةةةى و ةةةةةةود  -3

 القةةةة   متدا مةةةةة بةةةةيت بةةةةيت الت ةةةة   والبط لةةةةة 
ال مةةةةو االقتصةةةةة دا لةةةةذلر يرا ةةةةةى   ةةةةد و ةةةةة  و 

السي سةةةةة   التةةةةةا تعةةةةة ل  الت ةةةةة   والبط لةةةةةة أت 
 يص حبي  سي س   مح ز  لم مو االقتص دا. 

 ظرا  لو ود  القة طردية بيت الت    والبط لةة  -2
قا ا  ل الطويلق ومت م  ق ت السي س   التةا 
تعةةةة ل  الت ةةةة   سةةةةتزيد مةةةةت معةةةةدال  البط لةةةةةق 
وب لتةةةةة لا ي ةةةةةال أت يصةةةةة حال سي سةةةةة    ةةةةةالي 

البط لةةةةةةةة سي سةةةةةةة     صةةةةةةةة بتمبيةةةةةةة  معةةةةةةةدال  
 البط لة. 

ي ةةةال  مةةةى الحكومةةةة التركيةةةز  مةةةى السي سةةة    -5
ز   مةةى ال مةةو االقتصةة داق طويمةةة ا  ةةل المح ةة

بغةةض ال ظةةر  ةةت ا مةة ر قصةةير  ا  ةةلق   يةة  
ست عكس قةا ارت ة ع معةدال  ال مةو االقتصة دا 
قةةةةا ا  ةةةةل الطويةةةةلق وب لتةةةة لا ت ت ةةةةا تةةةةدري ي  

 موكمتا الت    والبط لة.      
 : النتائج والتوصيات 6
ىةةدق  ىةةذه الدراسةةة إلةةى تحميةةل النتااائج:  :0 – 6

العالقة الكمية والسببية بيت كل مت الت    والبط لةة 
وال مةةةةو االقتصةةةة دا قةةةةا االقتصةةةة د المصةةةةرا  ةةةةالل 

 (. ب سةةت دا  بي  ة   سمسةةمة 4102 -0991ال تةر  ) 
-0991زم يةةةةةةةةة سةةةةةةةة وية م معةةةةةةةةة  ةةةةةةةةالل ال تةةةةةةةةر  )

 (ق ولموصةةةول إلةةةا ذلةةةر اليةةةدف تةةة  اسةةةت دا  4102
موةةةترر و مةةةوذي تصةةةحيط ال طةةة ق التك مةةةل الأسةةةموال 

 ةةوع  وتحميةةل  را  ةةر لمسةةببيةق وذلةةر مةةت أ ةةل تحديةةد
تتمثل أىم النتائج التاي توصال و وات  ه ىذه العالقة. 

 إلييا البحث بإيجاز فيما يمي:
  طب    ل دال االقتص دا ق ت العالقة بةيت كةل أم ةيت

مت الت    والبط لة وال مةو االقتصة داق قةد تكةوت 
أو أح ديةةةةةة االت ةةةةة هق أو ال تو ةةةةةد  م  سيةةةةةة االت ةةةةة هق
وأت  تةة س  معظةة  الدراسةة   السةة ب ة بي يمةة   القةةةق 

لةةة  تت ةةة  مةةة  بع ةةةي  الةةةبعض بوةةة ت تحديةةةد ات ةةة ه 
العالقةة   السةةببية بةةيت ىةةذه المتغيةةرا ق وير ةة  ذلةةر 
لو ةةةود ا تالقةةة   قيمةةة  بةةةيت دول العةةة ل  مةةةت حيةةةت 
در ةةةةةةة ت ةةةةةةدمي  االقتصةةةةةة داق وطبيعةةةةةةة السي سةةةةةة   

لمطب ةةةةةة دا ةةةةةل ىةةةةةذه الةةةةةدولق ومةةةةةد  االقتصةةةةة دية ا
ا تمةةةة د ال ط  ةةةة   االقتصةةةة دي   قةةةةا ىةةةةذه الةةةةدول 
 مى العم لةق ودر ة التكميف الرأسم لا قا ال و ط 
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اإل تةةةةة  اق ومةةةةةد  مسةةةةة ىمة ىةةةةةذه ال ط  ةةةةة   قةةةةةا 
  تكويت ال  ت  المحما اإل م لا.

  دراسة تطور معدال  الت    والبط لةة  توير  ت س
  االقتصةة د المصةةرا وال مةةو االقتصةة دا إلةةى مع  ةة 

مت ارت  ع كبير قا معةدلا الت ة   والبط لةةق وقةد 
ا عكةةس ذلةةر قةةا ارت ةة ع معةةدل البةةؤس االقتصةة دا 
 ةةةةالل قتةةةةر  الدراسةةةةةق وقةةةةد اسةةةةي  ذلةةةةر قةةةةا تةةةةد ا 
معةةدال  ال مةةو االقتصةة دا. ورغةة    ةة س سي سةة   
اإلصةةةالس االقتصةةة دا قةةةا الحةةةد مةةةت الت ةةة   قةةةا 

  تسةي  قةا الحةد مةةت بدايةة ا ل يةة الم لمةة إال أ ية  لةة
البط لةةةةق ا مةةةر الةةةذا أسةةةي  قةةةا تةةةدىور معةةةدال  

 ال مو االقتص دا  الل   س ال تر .   
  إلةى و ةود  نتائج القيااس فاي األجال الطويالتوةير

 القة تك مل موةترر بةيت الت ة   والبط لةة وال مةو 
االقتصةةة داق ق ةةةال   ةةةت و ةةةود تةةةدا ل كبيةةةر قيمةةة  
يتعمةةةة  بتةةةة مير كةةةةل مةةةةت الت ةةةة   والبط لةةةةة وال مةةةةو 

حيةةةةةت تةةةةةؤمر البط لةةةةةة تةةةةة ميرا  إي  بيةةةةة   ق االقتصةةةةة دا
ومع ويةةةةةة   قةةةةةةا الت ةةةةةة  ق قةةةةةةا حةةةةةةيت يةةةةةةؤمر ال مةةةةةةو 

ا الت ةةةةة  . االقتصةةةةة دا تةةةةة ميرا  سةةةةةمبي   ومع ويةةةةة   قةةةةة
ويةةةؤمر كةةةل مةةةت الت ةةة   وال مةةةو االقتصةةة دا تةةة ميرا  
إي  بيةة   ومع ويةة   قةةا البط لةةة. وتةةؤمر البط لةةة تةة ميرا  
إي  بيةةة   ومع ويةةة   قةةةا ال مةةةو االقتصةةة داق قةةةا حةةةيت 
يةةةةةؤمر الت ةةةةة   تةةةةة ميرا  سةةةةةمبي   ومع ويةةةةة   قةةةةةا ال مةةةةةو 
االقتصةةةةةة دا. وتةةةةةةدل ال تةةةةةة س  السةةةةةة ب ة أت العالقةةةةةةة 

لت ة   والبط لةة طرديةةق ا مةر طويمة ا  ل بةيت ا
الةةةذا يؤكةةةد  مةةةى مع  ةةة   االقتصةةة د المصةةةرا مةةةت 
ظ ىر  الركود الت  ما. كم  توير ال ت س  السة ب ة 
إلةةةا أت العالقةةةة بةةةيت ال مةةةو االقتصةةة دا والت ةةة   
 كسةةية بمع ةةةا أت ات ةةة ع معةةةدل ال مةةةو االقتصةةة دا 

 ي  ض مت معدل الت   . 

  أت ال مةو  نتائج القياس في األجال القصايرتو ةط
االقتصةةةةة دا ل تةةةةةرتيت زم يةةةةةتت سةةةةة ب تيت يةةةةةؤمر قةةةةةا 
البط لة ت ميرا  سمبي  . وأت البط لة حتةى مةالت قتةرا  
زم يةةةةةةةة سةةةةةةةة ب ة تةةةةةةةةؤمر تةةةةةةة ميرا  سةةةةةةةةمبي   قةةةةةةةةا ال مةةةةةةةةو 
االقتصةةةةةةةةة دا. وأت كةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةت البط لةةةةةةةةةة وال مةةةةةةةةةةو 
االقتصةةةة دا ذا  طبيعةةةةة تراكميةةةةة. كمةةةة  أو ةةةةح  

  ال أت الت ةةة  تةةة س  ال يةةة س قةةةا ا  ةةةل ال صةةةير 
 . يت مر بكل مت البط لة وال مو االقتص دا

  أوةة ر   تةة س   القةة   السةةببية قةةا ا  ةةل ال صةةير
ال مةةةو االقتصةةة دا أت العالقةةةة م  سيةةةة االت ةةة ه بةةةيت 

والبط لةةةةق ومةةةت مةةةة  تكةةةوت العالقةةةةة بي يمةةة  تك مميةةةةة 
ويسةةةبال كةةةل م يمةةة  ا  ةةةرق كمةةة  أ ةةةو قةةةا الحةةة ال  

يسةةبب  ال مةةو الت ميعيةةة قةة ت الت ةة   والبط لةةة معةة   
االقتصةةةةةة داق وأ ةةةةةةو ال تو ةةةةةةد  القةةةةةةة سةةةةةةببية بةةةةةةيت 
الت ةةةةةةةةة   والبط لةةةةةةةةةة أو بةةةةةةةةةيت الت ةةةةةةةةة   وال مةةةةةةةةةو 

 . االقتص دا
  تو ةةط  تةة س   القةة   السةةببية قةةا ا  ةةل الطويةةل

 القةةةةةةة م  سيةةةةةةة االت ةةةةةةة ه بةةةةةةيت كةةةةةةل ال مةةةةةةةو و ةةةةةةود 
االقتصةةةةة دا والبط لةةةةةةق وأت ى ةةةةة ر  القةةةةةة أح ديةةةةةة 

يةةةت تسةةةةبال االت ةةة ه مةةةت البط لةةةة إلةةةى الت ةةة  ق ح
البط لةةة الت ةة  ق كمةة  تو ةةد  القةةة أح ديةةة االت ةة ه 
مةةةت ال مةةةو االقتصةةة دا إلةةةى الت ةةة   حيةةةت يسةةةبال 
ال مةةةو االقتصةةة دا الت ةةة  . وتو ةةةط ىةةةذه ال تةةة س  
التةةرابط والتةة مير ال ةةوا بةةيت كةةل مةةت البط لةةة وال مةةو 

 القةة   السةةببية قةةةا  االقتصةة دا. كمةة  تةةدل  تةة س 
ا والبط لةةةةةةة أت ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة د ا  ةةةةةةل الطويةةةةةةل

يتميةةةةةزات ب لطبيعةةةةةة التراكميةةةةةةق حيةةةةةت تسةةةةةبال ال ةةةةةي  
المح  ةة ليةة  قةا ال تةةرا  السةة ب ة ال ةي  الح ليةةة لكةةل 

 م ي  قا ال تر  الح لية.  
  تت ةةةةةةةمت السي سةةةةةةة   الم ترحةةةةةةةة لممح قظةةةةةةةة  مةةةةةةةى

معةةدال  م    ةةة ومسةةت ر  لمت ةة   قةةا االقتصةة د 
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المصرا كةل مةت سي سة   م ليةة و  ديةة ا كم وةيةق 
  زيةةة د  العةةةرضق وسي سةةة   الرق بةةةة  مةةةى وسي سةةة 

ا  ةةور وا سةةع ر. وتعمةةل ىةةذه السي سةة   م تمعةةة 
 مةةى الحةةد مةةت االرت   ةة   المتواليةةة قةةا مةةةستوي   
ا سةةةةع رق والت  يةةةف مةةةت حةةةد  ا مةةة ر االقتصةةة دية 

 واال تم  ية التا تولدى  ال غوط الت  مية. 
  مت أى  السي س   الم ترحة لت ميل معدال  البط لةة

تةةةدريال وت ىيةةةل البةةة حميت  ةةةت العمةةةل قةةةا م تمةةةف 
الم ةة ال ق والعمةةل  مةةى زيةة د  اإل ت  يةةةق والتوسةة  
قةةةا الصةةة      الصةةةغير ق والسي سةةةة اال تم  يةةةةق 
والتوسةةة  قةةةا الزرا ةةةةق والةةةد   المؤسسةةةا. وتعمةةةل 
ىةةةذه السي سةةة   م تمعةةةة  مةةةى  مةةة  قةةةرص  مةةةل 
ماليمةةةة لمعةةة طميتق ومةةةت مةةة  ت  ةةةض مةةةت معةةةدال  

 االقتص د المصرا.البط لة قا 
  مةةةةت أىةةةة  السي سةةةة   الم ترحةةةةة لرقةةةة  معةةةةدل ال مةةةةو

زيةةةةةة د  معةةةةةةدال  االسةةةةةةتمم ر المحمةةةةةةى االقتصةةةةةة دا 
قةةا  ىيكمةةا وحةةدوت تحةةولوا   بةةا واالد ةة رق 

 االقتصةة دا لمعمةل الح كمةةة ال ةو يت وا  ظمةةة
 م تمةف ال ط  ة  ق وتطةوير قةا الممكيةة وتحريةر
 مسةتمزم   مة  يتواقة  بمة  اإلداريةة ا و ة ع
الييكما. وتعمةل ىةذه السي سة   م تمعةة  اإلصالس

 مى زية د  معةدال  االسةتمم ر واإل ت  يةةق ومةت مة  
ترقةةةةةة  معةةةةةةدل ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا قةةةةةةا االقتصةةةةةة د 

  المصرا.
قةةا  ةةوي ال تةة س  التةةا تةة  : التوصاايات: 2 – 6

 التوصةةل إلييةة  تتممةةل أىةة  التوصةةي   التةةا يمكةةت أت
تسي  قا لممح قظة  مةى معةدال  م    ةة ومسةت ر  
لمت ةةةة  ق وت ميةةةةل معةةةةدال  البط لةةةةةق ورقةةةة  معةةةةدال  
ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا قةةةةةةا االقتصةةةةةة د المصةةةةةةرا قةةةةةةا 

 المست بل قيم  يما: 

يتعةةةةيت  مةةةةى الحكومةةةةة التركيةةةةز  مةةةةى السي سةةةة    -0
طويمةةةة ا  ةةةلق التةةةا تحةةةدت تغييةةةر ىيكمةةةا قةةةا 
ىيكةةةةةةةل اإل تةةةةةةة ي المحمةةةةةةةاق مةةةةةةةت  ةةةةةةةالل تعةةةةةةةديل 
السي سةةةةة   االقتصةةةةة دية التةةةةةا تةةةةةؤمر قةةةةةا م ةةةةة   
االسةةةتمم ر وبيسةةةة ا  مةةة ل المحميةةةةق ق ةةةال   ةةةت 
ات ةة ذ ك قةةة اال ةةرايا  التةةا تسةةي  قةةا الحةةد مةةت 
موةةةكمتا الت ةةة   والبط لةةةة وترقةةة  معةةةدل ال مةةةو 

 االقتص دا قا ا  ل الطويل. 
يتعيت   د و   السي سة   االقتصة دية لمع ل ةة  -4

وقةةة  واحةةةد لمع  ةةة   الت ةةة   والبط لةةةة معةةة   قةةةا 
االقتصةة د المصةةرا مةةت ح لةةة الركةةود الت ةة ماق 
ولذا ي ةال أت يصة حال سي سة    ةالي الت ة   

 سي س   لتمبي  البط لة.  
ي ةةةال االلتةةةزا  بتطبيةةة  م مو ةةةة مةةةت السي سةةة    -3

الم ليةةةةةةة وال  ديةةةةةةة طويمةةةةةةة ا  ةةةةةةل لمعمةةةةةةل  مةةةةةةى 
المح قظةةةةةةة  مةةةةةةى معةةةةةةدال  م    ةةةةةةة ومسةةةةةةت ر  

 لمت   .  
 مةة  قةةرص  مةةل تسةةي  قةةا   ةةور  العمةةل  مةةى -2

تةةوقير العمةةل المالسةة  لمعةة طميتق ومةةت مةة  ت  ةةض 
 . مت معدال  البط لة قا االقتص د المصرا

ي ةةةةال التركيةةةةز  مةةةةى ال   ةةةةال التطبي ةةةةا وزيةةةةة د   -5
اإل ت  يةةةةةةة مةةةةةةت  ةةةةةةالل االىتمةةةةةة   بةةةةةةرأس المةةةةةة ل 
البوةةةراق وزيةةة د  االسةةةتمم را  المحميةةةة مةةةت أ ةةةل 

ا ي عكس رق  معدل ال مو االقتص داق ا مر الذ
 قا ت ميل معدال  البط لة. 

 ةةةرور  تح يةةة  الت سةةةي  بةةةيت السي سةةةتيت الم ليةةةة  -9
وال  ديةةةةةةة ومح ربةةةةةةة ال سةةةةةة د والةةةةةةروتيت بةةةةةة   يز  
الحكوميةةةةق ا مةةةر الةةةذا يعمةةةل  مةةةى  مةةة  بيسةةةة 
مالسمة لزي د  االستمم رق ومت م  توقير مزيد مةت 
قرص العملق وب لت لا ت ميةل البط لةة ورقة  معةدل 

 قتص دا. ال مو اال
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ي ةةةةال تطبيةةةة  سي سةةةة   اقتصةةةة دية تعمةةةةل  مةةةةى  -1
تح يةةة  االسةةةت دا  الكةةةفي لممةةةواردق ا مةةةر الةةةذا 
يرقةةة  مةةةت ك ةةة ي  وان ت  يةةةة ال ط  ةةة   الم تم ةةةةق 
وربةةط الزيةة د  قةةا ا  ةةور ب إل ت  يةةةق ممةة  يسةةي  
قةةةا الحةةةد مةةةت موةةةكمتا البط لةةةة والت ةةة   معةةة ق 

 وكذلر يرق  معدل ال مو االقتص دا. 

 ع :اااااالمراج
 أوال: المراجع العربية:  

العالقااااااة  ( : "4112الةةةةةةديرا. محمةةةةةةد تيسةةةةةةير ) -0
التبادلياااة باااين التضاااخم والبطالاااة فااااي االردن: 

-0967دراسة تطبيقية قياسية خاالل الفتارة ) 
ق رسةة لة م  سةةتيرق ال  معةةة اإلرد يةةةق م("2110

 كمية الدراس   العمي .
(: 4102 ةةةةيسى ) العيةةد.  ةةالل وةةيـق بيةةةةدا. -2

"قيةةةةة س أمةةةةةر ال مةةةةةو االقتصةةةةة دا  مةةةةةى معةةةةةدال  
 -0999البط لةةة قةةا ا را ةةا ال مسةةطي ية لم تةةر  

 ق 4104ق 00ق العةةةدد مجمااة الباحااث "ق 4100
 .  32-43ص ص 

(: ال مةةةةةةةةةةو والبط لةةةةةةةةةةة 4103ال  يةةةةةةةةةةال. ب سةةةةةةةةةةل ) -3
والت ةةةةة   و وا ةةةةةال مةةةةةت االقتصةةةةة د االسةةةةةالماق 

ابةةة ق ق العةةةدد الر مجماااةل الااانفط والتعااااون العرباااي
0980 . 

 ةةةةةةود .  ةةةةةةدو  ىةةةةةةاللق  يسةةةةةةا. ر ةةةةةة ي  بةةةةةةد ا   -2
 (: " العالقةةةةةةة بةةةةةةيت ال مةةةةةةو االقتصةةةةةة دا 4101)

  Okunوالبط لةةةة قةةةا العةةةرا  ب سةةةت دا  قةةة  وت
مجمااااااااااااااااة "ق Yamamoto-Todaوا تبةةةةةةةةةةةةةةةة ر 

ق الم مةةد القادسااية لمعمااوم اإلداريااة واالقتصااادية
 .81-93الم  ا  ورق العدد الم لتق ص ص 

العالقاة باين البطالاة (: 4102مسعود  ) حمدا. -5
-2111والتضاااخم فاااي الجزائااار خاااالل الفتااارة 

ق رسةةةةةةةةةة لة م  سةةةةةةةةةةتيرق كميةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةو  م2102
االقتصةةةة دية والت  ريةةةةة و مةةةةو  التسةةةةييرق   معةةةةة 

 محمد   يرق ال زاسر.  

صةةةةةةةةةب س. زرو ةةةةةةةةةاق  بةةةةةةةةةد الحميةةةةةةةةةد. برحومةةةةةةةةةة  -6
(: "دراسةةةةةة قي سةةةةةية لمعالقةةةةةة بةةةةةيت معةةةةةدل 4102)

القتصةةةة دا قةةةا ال زاسةةةةر  ةةةةالل البط لةةةة وال مةةةةو ا
( ب سةةةةةةةةةةت دا  التك مةةةةةةةةةةل 4103-0991ال تةةةةةةةةةةر  )

داريااااة الموةةةةترر"ق   مجمااااة أبحاااااث اقتصااااادية وا 
-95 ق ص ص 4102العةةةدد ال ةةة مسق يو يةةةو 

001  . 
 ( 4102لبز .ىو  ق  ةيف ا . محمةد الية دا ) -1

: " دراسةةةةةة السةةةةةببية االقتصةةةةة دية بةةةةةيت ظةةةةة ىرتا 
تةةةةةةر  الت ةةةةةة   والبط لةةةةةةة قةةةةةةا ال زاسةةةةةةر  ةةةةةةالل ال 

ق العةةدد مجمااة رؤا اقتصااادية "ق 0982-4101
 .09 -1الس ب ق ديسمبرق ص ص 

 (: 4104مراد.صةةةةةة ولاق   لةةةةةةد. بةةةةةةت  مةةةةةةول )  -8
"البط لة ك د  ل ي س مؤور الت مية المسةتدامة قةا 
ال زاسةةةر : دراسةةةة قي سةةةية"ق بحةةةت م ةةةد  لمممت ةةةى 

مقوماات تحقيا  التنمياة المساتدامة الدولا  ةت 
  معةة ق لمةةق ال زاسةرق ق في االقتصاد اإلسالمي

 .331-305ديسمبرق ص ص  3-2
(: "تحميةةةل  القةةةة البط لةةةة 4102ميمةةةود. و يةةةل ) -9

والت    قا ال زاسر: م  ربة قي سية  الل ال تةر  
ق 01ق العةةةةدد مجمااااة مصااااارف "ق 0911/4103
 . 20 -42 ق ص ص 4102ديسمبر 

 (: مد  تح   4102   .  مى  بد الوى ال ) -01
 د المصةةرا  ةةالل م ح ةةى قيميةةبس قةةا االقتصةة

 (ق م مةةةة كميةةةة الت ةةة ر  4104-0985ال تةةةر  )
 ق 4102لمبحةةةوت العمميةةةةق العةةةدد ا ول ي ةةة ير 

 .35-0ق ص ص 50الم مد 
(: " تبةةةةةةة الت ةةةةةة   4102يوسةةةةةة   .  مةةةةةةا  ) -00

وال مةةو االقتصةة دا قةةا ال زاسةةر: دراسةةة قي سةةية 
ق مجماااة الباحاااث "ق 4119-0911لم تةةةر  مةةةت 

 .  13-91 ق ص ص 4104ق 00العدد 
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 م (0جدول رقم )
 م(2104-0991متييرات نموذج الدراسة والمتييرات المستخدمة في التحميل في خالل الفترة )

 السٌت/البياى

هعذل التضخن على 

أساس الرقن القياسً 

 ألسعار الوستهلك%

هعذل التضخن على 

هكوش أساس 

الٌاتج الوحلى 

 اإلجوالً %

هعذل 

 البطالت

% 

هؤشر 

البؤس 

 االقتصادي

% 

هتوسط ًصيب الفرد 

هي الٌاتج الوحلً 

اإلجوالً بأسعار 

5002 $ 

هعذل الٌوو 

 االقتصادي

% 

1990 16.8 18.4 8.6 25.4 879 3.6 

1991 19.7 14.5 9.6 29.3 872 -0.8 

1992 13.6 19.7 9.0 22.6 896 2.7 

1993 12.1 8.4 10.9 23.0 907 1.3 

1994 8.2 8.4 11.0 19.2 929 2.4 

1995 15.7 11.4 11.3 27.0 957 3.0 

1996 7.2 7.1 9.0 16.2 989 3.4 

1997 4.6 9.9 8.4 13.0 1027 3.9 

1998 3.9 3.9 8.2 12.1 1052 2.4 

1999 3.1 0.9 8.1 11.2 1099 4.5 

2000 2.7 4.9 9.0 11.7 1140 3.7 

2001 2.3 1.9 9.4 11.7 1162 1.9 

2002 2.7 3.2 10.2 12.9 1170 0.7 

2003 4.5 6.8 10.4 14.9 1188 1.5 

2004 11.3 11.7 10.7 22.0 1216 2.4 

2005 4.9 6.2 11.2 16.1 1249 2.7 

2006 7.6 7.4 10.6 18.2 1313 5.1 

2007 9.3 12.6 8.9 18.2 1382 5.3 

2008 18.3 12.2 8.7 27.0 1457 5.4 

2009 11.8 11.2 9.4 21.2 1499 2.9 

2010 11.3 10.1 9.0 20.3 1550 3.4 

2011 10.1 11.6 12.0 22.1 1552 0.1 

2012 7.1 12.4 12.7 19.8 1560 0.5 

2013 9.4 9.0 13.2 22.6 1567 0.4 

2014 10.1 11.5 13.0 23.1 1576 0.6 

 (.  World Bank, World Development Indicator,2014, 2015: )المصدر 
     م معة مت بي     ال ي ز المركزا لمتعبسة الع مة واإلحص ي. 4102ق4103معدل البط لة قا   ما  -    
 . مؤور البؤس االقتص دا = معدل الت    + معدل البط لة. -    
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