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 مصر يف الفقر ظاهرة من احلد يف النقدية السياسة دور

  2018إىل  1991خالل الفرتة من 
 
 

 2جهاد أحمد نور الديند. 

 جامعة مدينة السادات –كلية التجارة 
 

االقتصددادية  تناول البحث التعرف عىل السياسة النقدية من حيث املفهوم والدددور واملكونددات وتناولددا الدراسددة الن ريددات

ر العربية خددالل فدد ة درية مصاملتعلقة بالسياسة النقدية، فضال عن التعرف عىل هيكل السياسة النقدية وتطورهام يف جمهو 
ر واهم اسباب الفقر دالدراسة. كام تعرض البحث ملفاهيم الفقر وانواعه املختلفة وطرق قياسه ثم تناولنا قياس الفقر يف مص

، العديددد مددن ة عىل الفقر  وذلددك مددن خددالل دراسددةقدي، تم القيام بتحليل وقياس أثر السياسة النيف مرص. عالوة عىل ذلك
أو غري املبارشة حيث تم استخدام الطرق واألساليب القياسددية الحديثددة، ابتددداء مددن  مؤرشات السياسة النقدية سواء املبارشة

جه االنحدار الذايت وتحليل التباين، وقددد أرهددرت الدراسددة ا  تحليل السالسل الزمنية إىل اختبار التكامل املش ك ومنوذج مت

ارشة أو غري املبارشة عىل الحد من معدالت الفقددر يف هناك تأثري معنوي ذو داللة احصائية ألدوات السياسة النقدية سواء املب
 مرص خالل الف ة محل الدراسة.

 سعر الفائدة.  –سعر الخصم – ض النقودعر  -خط الفقر -الفقر  -السياسة النقدية  فتتاحية:الكلامت امل 

 

1

وبخاصددة تلددك التددي تتعلدد  لقد كا  للتطورات التي شهدها العامل يف النصددا األخددري مددن القددر  املددا ، 
املديونيددة الخارجيددة وخدمددة  باألزمات االقتصادية واملالية العاملية، والتي كا  لها أثر كبددري يف تزايددد حجددم

لدددول التددي كددا  لهددا الدددور الكبددري يف يف املوازنة واختالل ميزا  املدفوعات ملختلددا االدين العام والعجز 
الددذي  ابتداًء من رهور الفكر الكينددزي مها، وطريقة عملها، وذلكتحول دور السياسة النقدية، وتغرير مفهو 

د االقتصددادي، دعا إىل رضورة تدخل الدولة باستخدام السياسات االقتصادية الكلية؛ من أجل معالجة الركددو 

مام  التغريات يف السياسة النقدية واملالية؛ وتحقي  االستقرار، والنمو؛ كل ذلك استوجب القيام بالعديد من
ية والنقدية؛ مام كا  لدده دور كبددري يف تغددرير تطور أساليب، وأدوات، وأهداف كل من السياسة املالإىل أدى 

 .ن رة الدول إىل السياسة النقدية واملالية

 
  . 5/5/2020، وتم قبوله للنرش يف 21/1/2020تم تقديم البحث يف  1
 )gehadnor@hotmail.com(. مدينة السادات جامعة التجارة،  كلية العامة، واملالية االقتصاد  بقسم مدرس 2
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ياسة النقدية تعد من السياسات الرئيسية يف تحقيدد  النمددو واالسددتقرار، إال أنهددا تختلددا مددن   السرغم أ 
لسياسددة إذ أ  ن ددرة الدددول الناميددة ل كددل دولددة؛ رروفأرخرى وذلك بحسب  حيث التطبي  من دولة إىل

لسياسددة النقدية تختلا عن ن رة الدول املتقدمة من حيث األهداف، فالدددول املتقدمددة تددرى أ  هدددف ا
ف ى أ  هدف  النقدية األسايس هو تحقي  االستقرار النقدي وتخفيض معدالت التضخم، أما الدول النامية

تصددادي، واالسددتقرار النقدددي، إذ تهدف من خاللهددا إىل تحقيدد  النمددو االق السياسة النقدية أبعد من ذلك؛

تحتددل  النقديةلسياسة ذلك، فإ  اعالوة عىل  وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق رصف العمالت.
مكانة هامة بني السياسات األرخرى؛ ألنها تستطيع أ  تقوم بالدددور األع ددم يف تحقيدد  األهددداف املتعددددة 

يف  البنددك املركددزيها املتعددة التي تعد من أهددم أدوات التي ينشدها االقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدوات
 قر.عىل الفاالقتصادي والقضاء  النموتحقي  

 عددىل تسددجله الددذي التددأخر  لتدارك املستدامة التنمية مببادئ العمل منها النامية وخاصة العامل دول تبنا
 الجانددب بددني التددواز  تحقيدد  عددىل التقليديددة االقتصددادية الن ريددة قدددرة عدم رل يف املستويات، جميع

 التي االقتصادي اإلصالح لربامج تطبيقها بعد خاصة واملوارد الرثوات عىل واملحاف ة واالجتامعي االقتصادي
 الدول، لهذه الكربى االقتصادية التوازنات استعادة إىل تهدف كانا التي الدولية املالية املؤسسات فرضتها
 وتفاقمددا الكددي الطلددب انكددام  إىل أدت حيددث االجتامعددي، الصددعيد عددىل كبري تدهور إىل أدت لكنها

 الحكددومي الدعم ورفع العام القطاع خصخصة االقتصادي للتحرير  صارمة إجراءات طبقا عندما األوضاع
 يف الورائا وإلغاء املحلية، العمالت رصف أسعار وتعويم األسعار، تحرير  الرضورية، والخدمات السلع عن

 بدددا املعيشددة مسددتويات تدهور أ  إال والربامج السياسات تلك أثارته الذي الجدل رغم العامة، املؤسسات
 سكا  ثلث إىل املا  القر  تسعينيات يف وصل حيث الفقراء، أعداد ارتفاع م اهره أهم من وكا  واضحا

 .املعمورة

 %32.5 االرتفاع املستمر يف معدالت الفقر التي بلغايعاين االقتصاد املرصي مشكالت عديدة، ومن أبرزها 
الجهاز املركزي ) .2016/ 2015يف املئة لعام  27.8، مقابل 2018/ 2017من عدد السكا ، بنهاية العام املايل 

. وهدفا الحكومات املتعاقبة خالل الف ة منذ أوائل التسعينيّات وحتددّ  (2019، للتعبئة العامة واإلحصاء
إىل تحقي  معدالت منو اقتصادي مرتفعة، باعتبار أ  تلك املعدالت املرتفعة ستؤدي بشكل تلقدداإ إىل  األ 

، إال أ  ذلددك مل يحدددي. ويرجددع ذلددك إىل أ  السياسددات رفع مستوى املعيشددة وتخفدديض معدددالت الفقددر 
ركزت بشكل مبارش عىل تحقي  معدالت مرتفعددة للنمددو مددن دو  االهددتامم باوثددار التوزيعيددة  ةالحكومي

لذلك النمو عىل الفقراء، ومن دو  اعتبار تخفيا حدة الفقر هدفاً اسدد اتيجياً لهددذه السياسددات، وبددذلك 
 .ساهما بشكل واضح يف تردي أحوال الفقراء يف مرص  –دعم الغذاءيف ما عدا  –ميكن اعتبارها

2 

رية دبرزت مشكلة الفقر يف مرص ورضورة مكافحته منذ عدة عقود مضددا. وقددد بددذلا الحكومددات املصدد 
املتعاقبة عدة محاوالت للتعامل مع هذه املشكلة والتخفيا من حدتها. إال أ  املشددكلة مددا زالددا عصددي ة 
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 الحّل. وتشري اإلحصاءات املتاحة بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إىل أ  أكرث من ربددع سددكا  عىل
ومددات مختلفددة، يجعددل مددن األهميددة فقراء. وهذا الفشل يف التعامل مع املشكلة ملدددد طويلددة ولحك مرص 

 .لفقر مبكا  الربط بني ما تتخذه الحكومات من سياسات نقدية، وبني استدامة مشكلة ا

ولذا تنصب مشكلة البحث عىل محاولة اإلجابددة عددن السددؤال التددايل: إىل أي مدددى ميكددن اعتبددار السياسددة 
 ر يف مرص واستفحالها؟النقدية مسؤولة، سواٌء بشكل مبارش أو غري مبارش، عن راهرة الفق

3

وتناولتهددا الن ريددات االقتصددادية  تعترب راهرة الفقر واحدة من أقدم املشكالت التددي شددهدتها املجتمعددات
 .ريخي لهذه ال اهرة عادًة بالفوارق الكبرية يف الدخل والرثوةواالجتامعية. ويرتبط ال اي التا

القضايا وأكرثها تعقيداً. فالعديد من الثورات االجتامعية والسياسية الكددربى، والحقيقة أ  الفقر من أخطر 
بصفة خاصة كددا  الفقددر مددن بددني أسددبابها  2011لثورة املرصية يف مثل ثورات الربيع العريب بصفة عامة وا

دراسات قضية الفقددر يف مرصدد مددن عدددة زوايددا الرئيسة، سواٌء بشكل رصيح أو ضمني. وتناولا كثري من ال
مثل طبيعة املشكلة، وتطورها وخصائص الفقراء وتوزيعهم الجغرايف، وسياسات مكافحة الفقر. كام تناولا 

ياسات املالية املؤثرة يف ال اهرة. إال أ  مع م هذه الدراسات مل تركددز تركيددزاً كامدددالً عددىل أحياناً بعض الس
ثددل هددذه القضددية املحددور األسدداس ا يف اسددتدامة املشددكلة أو حتددّ  تفاقمهددا. السياسات النقدية ودوره وُتر

 .للدراسة الحالية

4  

 :ومنها الغايات من مجموعة إىل الوصول إىل الدراسة هذه تسع 
 الفقر  قياس وطرق وأساليب الفقر، راهرة تخلفها التي واوثار واألبعاد مختلا املفاهيم إبراز د

 االستشددهاد مددع الفقددر، ردداهرة للتخفيددا مددن تطب  التي النقدية والسياسات الربامج مختلا عرض د
 الفقر. من الحد مجال يف الرائدة الدولية التجارب ببعض

5  

 النقديددة السياسددة ت كهددا أ  ميكددن التي اوثار حول القائم والجدل الفقر  ل اهرة املعقدة للطبيعة  ر لنبا
 النحددو عددىل املندداهج مددن مجموعددة عددىل االعتامد تطلب للموضوع ومنهجي علمي بتحليل وللقيام عليه،
 التايل:
 املرتبطددة البيانددات وتحليل ومسح جمع عىل األوىل بالدرجة سنعتمد ج:التحليي الوصفي املنهج -

 مددع واألجنبيددة، العربية باللغتني املتوفرة العلمية الدراسات من مجموعة عن طري  باملوضوع،
 .تخدم املوضوع التي باإلحصائيات تعزيزها



 جهاد أحمد نور الدين د.            2018إىل  1991دور السياسة النقدية يف الحد من راهرة الفقر يف مرص خالل الف ة من 
 

 
126 

يف مرص خالل  تطبيقها تم التي السياسة النقدية تطور سنتناول خالله من الذي   :التاريخي  املنهج  -
 .2018إىل  1991الف ة من 

6 

 ;Gideon)أدوات السياسة النقدية غري املبارشة والحد من الفقر يف نيجرييا، دراسة قياسدية  6-1

Goshit; PhD and Thaddeaus; Longduut, 2016)  

تبحث الرسالة يف فعالية أدوات السياسة النقدية غددري املبددارشة يف الحددد مددن الفقددر يف نيجرييددا باسددتخدام 
. تددم 2012إىل  1986باإلضافة إىل بيانات السالسل الزمنية التي تغطددي الفدد ة مددن نحدار املتعدد منوذج اال 

 (OLS)( يف تقدير منوذج االنحدار. كشفا نتيجة انحدار OLSاستخدام تقنية املربعات الصغرى العادية )

ريف داملصدد  االحتيدداطي ، ومتطلبددات (BSCE، وائتام  القطاع املرصدديف لالقتصدداد ) (INTRأ  معدل الفائدة )
(BARR) ( ونسبة السيولة املرصفية ،BLQR) ( ومعدل خصم البنددك املركددزي ،CBDR ومعدددل التضددخم )
(INFR( ال يؤثر بشددكل كبددري عددىل معدددل الفقددر باسددتثناء عددرض النقددود )MS الندداتج املحددي اإلجدداميل ،)

ئيسددية لهددذه ومن اوثار الر  (.BOP( وميزا  املدفوعات )UNEMPR، معدل البطالة ) (RGDPالحقيقي )
النتيجة أ  أدوات السياسة النقدية غري املبارشة وحدها كانا سياسة غري كافية بشكل كبري للحد من الفقر 
يف نيجرييا خالل الف ة قيد االستعراض. لذلك تويص الرسالة أنه باإلضافة إىل الجمع بددني السياسددة النقديددة 

، يجددب  وسياسات الدخل( وما إىل ذلددك ملكافحددة الفقددر يف نيجرييددا،  يةوالسياسات االقتصادية األخرى )املال
رفية لتعزيددز االمتثددال لقواعددد وتوجيهددات دعىل السلطات النقدية كقوة التزام تعزيز القواعد واللوائح املص

( من قبل البنوك التجارية من أجددل زيددادة تسددهيل وتعزيددز فعاليددة أدوات CBNالبنك املركزي النيجريي )
 نقدية يف االقتصاد من أجل التأثري عىل الحد من الفقر يف نيجرييا.سة الالسيا

قتصداد دراسدة تطبيقيدة عدىل اإل  ،قتصادياإل  ثر السياسة املالية والسياسة النقدية عىل النموأ  6-2

 ( 2016 )املركز الدميوقراطي العريب،" 2013-1991"املرصي خالل الف ة 

بفضل سياستها االقتصادية والتي يف مقدمتها السياسددات  الدولة وذلكتعارم دور  مع بداية الفكر الكينزي
املالية والنقدية؛ وذلك لفاعلية السياستني يف تحقي  أهددداف الدولددة االقتصددادية، ولددذلك تهدددف الدراسددة 

ر ديددة مصدد ملعرفة تأثري السياسة املالية والسياسة النقدية عىل النمو االقتصادي وذلك بالتطبي  عىل جمهور
(، فددتم تندداول مكددونني للسياسددة املاليددة متمددثال  يف اإليددرادات العامددة 2013-1991خالل الفدد ة )ربية الع

وهددام املعددروض النقدددي واالئددتام  املمنددوح  والنفقات العامة، كام تضمنا السياسة النقدية مكونني أيضاً 
سياسددة تعريفددي بال ل إطار ن ددريللقطاع الخاص. انقسما الدراسة لثالي فصول حيث تناول الفصل األو 

املالية والنقدية ومكونات ودور كل منهام متناوليني الن ريات االقتصادية للنمو االقتصادي، وتضمن الفصل 
خددالل فدد ة الدراسددة، بيددنام يتضددمن  ر دالثاين دراسة تطور هيكل السياسة املالية والسياسة النقدية يف مصدد 

تددأثري كددالً مددن مكونددات السياسددة املاليددة زمددة لدراسددة قياسددية الال الفصل األخددري يف البحددث االختبددارات ال
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والسياسة النقدية محل الدراسة وعالقة كالً منهم بالنمو االقتصادي املتمثل يف الناتج املحي اإلجاميل وذلك 
 .يف األجل القصري واألجل الطويل

 
قتصاديات   اإل ثر السياسة النقدية عىل املؤرشات االقتصادية واالجتامعية، دراسة حالة عىل أ  6-3

 ( Tahrir, 2018سيوية النامية ) األ 

يعترب عدد كبري من الباحثني أ  املتغريات النقدية مثل عرض النقود ومعدل الفائدة لدديل لددديها أي تددأثري  
البلدا  استكشا صددناع السياسددة العالقددات بددني السياسددات حقيقي عىل االقتصاد. عىل العكل، يف بعض 

قتصادية مؤرشات مثل الفقر وعدم املساواة والبطالددة ومددا إىل ذلددك، وجدددوا أدلددة النقدية واالجتامعية واال 

ريبية تدعم عالقة قوية بني املتغريات االقتصادية واالجتامعية.  هذه الدراسة نبحث يف عالقددة السياسددة تج
ات الخاصددة ر وعدم املساواة والبطالة يف عرش دول آسيوية مبا يف ذلك باكستا . تؤخددذ البياندد النقدية بالفق

. يددتم اسددتخدام املددنهج 2017إىل  1986لفدد ة مددن  WDI)بهذه البلدددا  مددن مددؤرشات التنميددة العامليددة )
عيددة الستكشدداف العالقددة بددني السياسددة النقديددة واملتغددريات االجتام  ((Bayesianالتجريبددي االحصدداإ 

ية واملتغريات الحقيقية يف مع م واالقتصادية. النتائج تدعم دليل عىل وجود عالقة كبرية بني السياسة النقد
 القة يختلا عرب املؤرشات ومع البلدا . االقتصادات املختارة. ومع ذلك، فإ  اتجاه الع

 (Sushanta; Mallick, 2008)قتصاد الكي يف الحد من الفقر: دور سياسات اإل  6-4

اختبددار تددأثري تلددك السياسددات، تعترب هذه الورقة إطارًا لربط متغريات االقتصاد الكددي الرئيسددية بدددالفقر و 
د الخمسة املاضية. ألول مرة يشدددد النمددوذج القددائم أثددر باستخدام بيانات من الهند ُتتد عىل مدى العقو 

القطاعددات كيليددة يف تحديددد مسددتوى السياسات عىل توزيع الدخل القطاعي ورشوط التبادل التجاري بددني 

ايل والسياسة النقدية أو املالية عددرب تددوافر االئددتام ، بدددالً مددن الفقر. ثانياً، تعترب الورقة مكونات اإلنفاق امل
كلفة، إلرهار أ  اس اتيجية إنفاق التنمية التي تقودها الحكومددة والتمويددل رشط مسددب  ذلك من قناة الت

كام اتضح ا  االسعار النسبية للمنتجات الزراعية يزيد الفقر من خالل تيكل   للنمو مع تخفيا حدة الفقر.
تعددويض ة الرشائية للفقراء مع رهور أي ضددغط عددىل الطلددب حيددث ارتفدداع تددأثري الدددخل ال يكفددي لالقدر 

د االرتفاع يف أسعار املواد الغذائية التي ُتثل جزء كبري من سلة االستهالك ملع م الفقراء الذين هددم إىل حدد 
 كبري العامل الزراعيني أو املستأجرين.

  (David;   Christina;  Romer, 1998)]  السياسة النقدية ورفاهية الفقراء 6-5

حث هذه الورقة يف تأثري السياسة النقدية عىل الفقر وعدم املساواة يف كل من املدى القصري وعىل املدى تب
متعاكسني. تر هر بيانات السالسددل الطويل. نجد أ  العالقات قصرية األجل وطويلة األجل تسري يف اتجاهني 
النقديددة التوسددعية تددرتبط بتحسددني  الزمنية من الواليات املتحدة أ  الطفرة الدورية الناتجة عن السياسددة

ال روف للفقراء عىل املدى القصري. ومع ذلك، فإ  البيانات املقطعية املستمدة من عينة كبرية من البلدا  

منو إجاميل الطلب يرتبطا  بتحسن رفاهية الفقراء عىل املدى الطويل. تر هر أ  انخفاض التضخم واستقرار  

https://www.nber.org/people/david_romer
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وطويلة األجل كبرية من الناحية الكمية، ذات داللددة إحصددائية، وقويددة. وأ  كل من العالقات قصرية األجل 
 يولكن ن رًا أل  اوثار الدورية للسياسة النقدية مؤقتة بطبيعتها، فإننا نسددتنتج أ  السياسددة النقديددة التدد 

تهدف إىل تخفيض التضخم واستقرار الطلددب الكددي هددي األكددرث احددتامال لتحسددني ال ددروف بشددكل دائددم 
 للفقراء.

   ( 1994  كريم، كرمية، الفقر وتوزيع الدخل يف مرص)  6-6

بدأت الدراسة بتعريا مفهوم الفقر. وقد قاما الباحثة بتقسيم مفهوم الفقر إىل ثددالي أنددواع، التعريددا 
و تعيني مستوى محدد من الدخل أو اإلنفاق أو األرقددام القياسددية أو النسددبة، ويعتددرب املوضوعي للفقر وه

الحد الفاصل بني الفقراء وغري الفقراء. أما النوع الثاين فهو التعريا الذايت للفقر وهو الددذي هذا املستوى 
النددوع الثالددث هددو  . يعرف الفقر من وجهة ن ر الفرد ذاته. مبعن  شعوره أنه ال يحصل عىل ما يحتاج إليه
 .مساعدة اجتامعية التعريا السوسيولوجي للفقر إذ يعرف الفقراء بأنهم من يحصلو  من املجتمع عىل

وقد تم يف هذه الدراسة استخدام نهج االحتياجات األساسية لقياس الفقر يف مرص وذلك بتقدير دخل خط 
بتعريا الفقر، والثاين يتناول تقدير خط  تنقسم الدراسة إىل خمسة أجزاء، األول متعل  90/91الفقر عام 

. يتعددرض الجددزء الرابددع إىل تقيدديم  90/91أما الثالث فخاص بتقدير الفقر املدقع يف مرصدد . 90/91قر يف الف
حاف ددات، مستوى الفقر يف القطاعني الحرضي والريفي يف مرص عددىل املسددتوى القددومي، وعددىل مسددتوى امل

نتائج عديدة من أهمها   مرص يف الثامنينيات. وقد خلصا الدراسة إىلوأخرياً تطور الفقر وتوزيع الدخل يف
يالحظ زيادة الفقر زيددادة كبددرية يف عقددد الثامنينيددات وبدرجددة  90/91و 81/82أنه عند املقارنة بني الف ة 

بددأكرث مددن  90/91ع الدخل زاد الفقر يف الحرضدد فوفقا لبيانات توزي. اع الريفي عن الحرضيدر يف القطدأكب
خالل نفل الف ة وعن تطور  %100عىل حني زاد الفقر يف الريا بأكرث من  81/82عام كا  عليه يف  50%

توزيددع دخددل األ ة يف الثامنينيددات رهددرت مالح تددا : األوىل إ  توزيددع الدددخل ازداد سددوءا يف كددل مددن 
قددد زاد هددذا املعدددل يف ينيات كام يتبني من الزيادة يف معدل جين ، فالقطاعني الريفي والحرضي يف الثامن

يف  32.0إىل  29.0بينام زاد يف القطاع الريفددي مددن  ،90/91يف  38.0إىل  ٨١/٨٢يف  32.0القطاع الحرضي من
أما املالح ة الثانية فتتعل  بأ  الفئات التي لحقا بها أكرب خسارة يف تطور توزيع الدخل يف   .نفل الف ة

مددن % 30ر الطبقة الدنيا يف حني استفاد دمن أس %30سطي ور الطبقة الو دمن أس %40الثامنينيات كانا 
 .ر در الطبقة العليا يف الريا والحضدأس

 ( 1996مصطف ،  عالية والسيد، ،)املهديالتكيا الهيكي ومواجهة الفقر  6-7

تسع  هذه الدراسة إىل التعرف عىل أبعاد مشكلة الفقر وكيفية مواجهتها يف مرصدد ودول الجنددوب وذلددك 
خر الثامنينيات وبالتحديد بعددد تبنددي برنددامج اإلصددالح الهدديكي املطددروح مددن قبددل البنددك الدددويل منذ أوا

رنامج اإلصددالح الهدديكي مددن حيددث العوامددل الدافعددة استعرضا الدراسة مالمح ب . الدويل وصندوق النقد
نجاحات وأيضا ما وقد ُتا اإلشارة إىل ما حققه هذا الربنامج من  .لتبنيه وأبعاده وأهدافه ومراحل تطوره

الدولة مسألة أساسية يف عملية التنمية  ، فدور كام أبرزت التأكيد عىل دور الدولة  .تعرض له من إخفاقات
، فالدولددة البددد أ  تتدددخل يف توجيدده عمليددة التنميددة عددن طريدد  اسددتخدام  الشددامل أو الجنددوبسددواء يف 
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ونفددل األمددر ينطبدد  عددىل . وإعادة توزيع الدددخل السياسات املالية والنقدية، وأيضا توفري البنية األساسية
 . العامل املن امت غري الحكومية فقد أصبح لهذه املن امت دوراً أساسيا يف التنمية يف كل أنحاء

 ستثامر والتجارة والنمو والفقر يف مرص اإل  6-8

د مناذج االقتصاد يف دراستهام إىل تطبي  أح ((Dirck, Stryker; Selina Pandolfi, 1999 يسع  الباحثا  
الخاصة مبحددات االستثامر والتجارة والنمو والفقر عىل مرص واختبار مدى صحة ذلك فيام يتعل  القيايس 

يقوم النموذج عىل عدة اف اضات، أولها أ  اإلصالح االقتصادي واالتجاه نحو السوق الحر  .بالحالة املرصية
و واالستثامر، وأ  هذا سيحدي من ولية، وبالتايل زيادة النمؤدى إىل زيادة التجارة الدواالقتصاد املفتوح سي

خالل عدة قنوات أهمها أ  اإلصالح االقتصادي سيؤدى إىل زيادة األهميددة النسددبية للتجددارة والتددي تددرتبط 
ذلددك يف النهايددة الحددد وسي تب عىل . ارتباطا قوياً مبزيد من تراكم رأس املال، وبالتايل تزايد معدالت النمو

مو من خالل إعادة تخصيص املوارد بصورة أكرث كفاءة وإ  هذا سيحسن فقر. إ  اإلصالح سيشجع النمن ال
إ  تطبي  هذا النمددوذج عددىل الحالددة . من أداء االقتصاد املرصي ألنه ميثل باعث لنقل التكنولوجيا ونرشها

   :املرصية يكشا عن عدد من النتائج الهامة
 يف مرص عىل خالف دول أخددرى لهددا هامة يف الناتج القومي اإلجاميلالتجارة الدولية ال تشغل نسبة إ   -

نفل معدالت التنمية، وهذا سببه تبن  مرص لسنوات طويلة لسياسة التصنيع بإحالل الواردات والتي 
  .أضعفا قطاع التصدير 

إلداريددة ائض امليزانية وتحسني البيئددة اإ  ال روف األساسية املطلوبة لنمو اقتصادي  يع مثل زيادة ف -

يات وفرص للنمو، لكن هذا الفرض لن يتحق  بدو  مزيددد مددن فددتح االقتصدداد والقانونية يخل  إمكان
 للتجارة واالستثامر

إ  سجل مرص مثلها مثل عديد من الدول النامية عىل ضوء هذا النموذج مخيددب لامددال، فددرغم البدددء يف 
مددن  النمددو االقتصددادي ونجحددا يف الحدددنوات، حققا فيهددا مرصدد زيددادة يف اإلصالح من أكرث من عرش س

التضخم وتحسني حالة موازين املدفوعات، فإنها مازالا تعاىن من معدددالت بطالددة عاليددة ومعدددالت فقددر 
كبرية فضال عن االعتامد الكبري عىل املوارد الخارجية وانخفاض مستوى االستثامر. والسؤال هددو هددل سددبب 

مثددل االفتقدداد للمؤسسددات  ات اإلصالح أم هناك عوامل أخددرىاالقتصادي املتواضع وفشل سياس ذلك األداء
ومام الشك فيه أ  نقص االستثامر والتجددارة والنمددو  .املالية الكاء أو عدم توافر بنية فنية وقانونية مالمئة
تغلددب عددىل الفقددر إ  سياسات السوق ال تسهم يف ال .يف ضوء تضخم سكاين سيؤدى لزيادة معدالت الفقر 

  أ  منوذج النمو ال يتحيز ضد الفقددر. ويشددري الباحثددا  أ  ر والتجارة والنمو، ولكن بضام بتشجيع االستثام 
مرص بهذه الكثافة السكانية قادرة عىل توفري فرص أكرب للعاملة إذا قاما بتصدير منتجات كثيفة العاملددة 

ذا قاما بتوجيدده مزيددد ا من ناحية. ومن ناحية ثانية إ أكرث مام تلجأ لحامية صناعاتها كثيفة رأس املال هذ
 .امرات ملجاالت التعليم والخدمات االجتامعية برغية خل  عاملة مدربة وماهرةمن االستث
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 ( 2008  املتحدة،  األمم  لهيئة  التابع  جتامعي واإل  قتصادي اإل  املجلل  التقرير )تقرير هذا تناول   6-9

 السياسددات ملختلددا تطددرق كام  م،الفرق بينه وإرهار منه القريبة املفاهيم ومختلا الفقر  مفهوم تطور 
 التجارة االقتصادي، املرتبط بالنمو األداء ودور الكلية االقتصادية السياسة الفقر، من للحد املوجهة والربامج
  بددرامج الضددام  مددن ضددمنها يندرج ما وكل العمل سوق سياسات الفقر، من التقليل يف ودورها الخارجية
 خالل الفقر من م اهر  من التخفيا يف الحوكمة ودور املصغر، ويلالتم االجتامعية، والحامية االجتامعي

التطددرق  محاولددة حيددث مددن غريهددا، عن ُتيزها خصائص إعطائها حاولا التي بإعدادها، التي قام الدراسة
 دوليددة تجارب بثالي االستشهاد مع الفقر  استئصال إىل تصبو التي املستدامة التنموية والربامج للسياسات

 تناولددا وقدددالربازيليددة  والتجربددة املاليزية التجربة الصينية، التجربة :هي الفقر  الحد من المج يف رائدة
 رغم املستدامة التنمية نهج منها واحد كل تتبن  ،)األرد  واليمن الجزائر،( عربية دول ثالي الحالة دراسة
 واملحلية اإلقليمية والسياسية ةاألمني وال روف واملادية، البرشية الطبيعية، اإلمكانيات حيث، من اختالفها
 الفقر. معدالت عىل وتأثريها دولة، كل تعيشها التي

جدل الطويدل عدم عدالة توزيع الدخل والسياسدة النقديدة، دراسدة تحليليدة للعالقدة يف األ  6-10
(Karen; Davtyan, 2016 ) 

من أجددل تحديددد صدددمة  مريكية.التأثري التوزيعي للسياسة النقدية يف حالة الواليات املتحدة األ يتم تقدير 
 القيود املعارصة مع صدمات سابقة تم تحديدها يف السياسة النقدية   ، تورا هذه الورقة السياسة النقدية

بني املتغريات التي تحدد  وكذلك تحديد معدل التورا. عىل وجه الخصوص، كانا عالقة التعاو  املش ك

لتحديد صدمة  السياسددة النقديددة. تشددري النتددائج منهجية  تم تطبي  تم اعتبارها وتصحيح خطأ املتجهات،
تقلددل عدددم املسدداواة يف الدددخل يف الواليددات  التي تم الحصول عليها إىل أ  السياسددة النقديددة االنكامشددية

ار مهمة لتصميم سياسات للحد من عدم املسدداواة يف آثلها  املتحدة االمريكية. ميكن لهذه النتائج أ  يكو 
 إعطاء وز  أكرب للسياسة النقدية.من خالل  الدخل

 ومن خالل استعراضنا للدراسات السابقة نالحظ مايي: 
تعددت الدراسات الخاصة مبشكلة الفقر يف الدول النامية بصفة عامة ويف مرص بصفة خاصة، وركددزت  -

مفهوم الفقر وانواعه واسبابه، اما عن عددالج مشددكلة الفقددر فقددد ركددزت مع م الدراسات عىل تحديد 
ستنا فقددد اهتمددا بالسياسددة  م الدراسات عىل السياسة املالية كأحد أليات مواجهة الفقر، اما درامع

 النقدية واثرها عىل تخفيض الفقر يف مرص والحد منه.

ىل الحد من الفقر وأهملا التددأثري غددري استعرضا بعض الدراسات السياسة النقدية وتأثريها املبارش ع -
 الحد من راهرة الفقر يف مرص.املبارش للسياسة النقدية عىل 

اهتما مع م الدراسات الساب  عرضها بالف ة القصرية للحد من الفقر واهملا الف ة الطويلة التددي  -
 هي أهم وأعم  يف عالج مشكلة الفقر يف مرص.
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املالية أو النقدية عىل التنمية االقتصادية أو التنميددة االقتصددادية تناولا مع م الدراسات أثر السياسة  -
  مرص.املستدامة وأغفلا هذه الدراسات االثر عىل الفقراء ومستويات الفقر يف

7

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا ما يي:
خاصة يف االجل الطويددل مددام قددد يحددد  وجود عالقة طردية بني عدالة توزيع الدخل والسياسة النقدية -

 من راهرة الفقر.

مع م املتغريات االقتصددادية الكليددة مثددل وجددود عالقددة طرديددة مددع  اسة النقدية عىليوجد تأثري للسي -
 .االنفاق االستهاليك وعالقة عكسية مع االدخار وبالتايل عالقة طردية مع االستثامر

 .الفقر وعدم املساواة يف توزيع الدخلهناك تأثري ايجايب للسياسة النقدية عىل  -
  .فقر قتصاد الكي مبعدل الفقر وخط الوجود عالقة طردية تربط سياسات اال  -
 يوجد اثر ايجايب للسياسات النقدية واملالية عىل معدل النمو وبالتايل عىل الناتج املحي االجاميل. -
 ألدوات السياسة النقدية املبارشة وغري امليارشة دور كبري يف الحد من معدالت الفقر والفقراء. -

8 

تعترب الكثري من السياسات النقدية وخاصة يف الدول النامية احد اهم اسباب االختالل االقتصادي الددداخي 
صادية األخرى واذا كا  احد اهم اهداف السياسة النقديددة هددو تحقيدد  والخارجي فضال عن التغريات االقت

ط وثيدد  بددني النشدداط االقتصددادي االستقرار االقتصادي يف رل النمو املتددواز  فيعنددي هددذا ا  هندداك ارتبددا
انخفدداض قيمددة  ،والنقدي وي هر ذلك من خالل ارتباط املشدداكل االقتصددادية مددن بينهددا البطالددة  التضددخم

ة بالحلول النقدية، ويجب علينا ا  ال نتجاهل اهمية تناس  السياسة النقدية مددع السياسددة العملة الوطني

خي والخارجي  فالسياسة النقدية تستخدم احدى ادواتهددا االقتصادية وذلك من اجل تحقي  االستقرار الدا
يف شكل  الفائضامتصاص فائض القوة الرشائية يف سوق السلع والخدمات وذلك عن طري  استقطاب هذا 

اوعية ادخارية فضال عن التأثري عىل سعر رصف العملة الوطنية بالقدددر الددذي يقلددل مددن حدددة العجددز يف 
ا يف حامية العملة الوطنية من التدهور ولتحقي  التوسع االقتصددادي عددىل ميزا  املدفوعات وتستخدم ايض

 . ر السلعيوالتيااساس زيادة االنتاج حت  يقيض عىل االختالل بني التيار النقدي 

 مفهوم السياسة النقدية 8-1-1

فددة ملية استخدام مجموعة من األدوات والسياسددات الهاديشري املفهوم التقليدي للسياسة النقدية "بأنها ع
أيضدداً اإلجددراءات إىل التأثري عىل املعددروض النقدددي بشددكل خدداص، واألداء االقتصددادي بشددكل عددام، وُتثددل 

 (. 2008حسوبة، تغريد،  املعتمدة من الحكومة، أو السلطة النقدية إلدارة عرض النقود وسعر الفائدة")
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 نقدية أهداف السياسة ال   8-1-2

للسياسة النقدية دور هام يف النشاط االقتصادي للدولة وتنبع هذه األهمية من تعدد األهداف التي تتمتع 
للسياسددة النقديددة دور هددام يف مواجهددة التضددخم والحفدداا عددىل املسددتوي العددام ل سددعار، بها؛ حيددث أ  

 (. 2013 حسني، )األ ج، وسنتناول هذه األهداف يف النقاط اوتية:

حيث تعد التغريات الكبرية يف مستويات األسددعار مددن العوامددل التددي  املستوي العام ل سعار:رار استق -
ادي، وميكن مددن خددالل إتبدداع سياسددة نقديددة سددليمة للمسدداهمة يف تحقيدد  تؤثر سلباً يف األداء االقتص

بددي ألجنرف اداالستقرار يف مستويات األسعار بصفة عامة، وي تب عىل ذلك تحقي  استقرار سددعر الصدد 
 .لعملة الدولة

تعمل السياسة النقدية عي زيادة معدل منو التورا والتشغيل، وذلك   استقرار سوق الرصف األجنبي:  -
الل تبني السياسات واإلجراءات النقدية التي تساهم يف تحفيز اإلنتاج واالسددتثامر حيددث تلعددب من خ

 .املدخراتالسياسة النقدية دورا هاما يف توجيه االئتام  املرصيف وحشد 

لقد أثبتا األزمات املاليددة التددي مددرت بهددا دول العددامل دعم استقرار سوق املال وجذب االستثامرات:  -
لبية الناتجة عنها؛ والتي تؤدي غالبدداً إىل إعاقددة األسددواق املاليددة عددن القيددام بوريفتهددا حجم اوثار الس

ن؛ وبالتددايل ضددعا فددرص االسددتثامر؛ األساسية وهي تحويل املوارد املالية من املدددخرين إىل املسددتثمري
 لذلك أصبح مهم جداً للبنك املركزي الحفاا عىل استقرار أسواق املال. 

 السياسة النقدية أدوات   8-1-3

يعد البنك املركزي هو املسؤول األول عن رسم السياسة النقدية وتنفيذها باستخدام أدوات كميددة وكيفيددة 
(Kamaan, 2014 ). 

 األدوات الكمية

ألدوات الغري مبارشة للسياسة النقدية حيث تستخدم قوي السوق وبناء عددىل تقسدديم صددندوق بها ايقصد 
 :تشمل األدوات التاليةالنقد لدويل والتي 

هي النسبة التي يحددها البنك املركزي ويلزم البنوك التجارية االحتفاا بها  نسبة االحتياطي النقدي: -
تحدددد قدددرة البنددوك عددىل اإلقددراض للددتحكم يف حجددم  كنسبة من خصوم البنك وهي عمل مهم؛ ألنها

ت السياسة النقدية؛ حيث أ  تغيري هذه السيولة، ويتم تغيري نسبة االحتياطي النقدي بناًء عىل متطلبا
النسددبة يددؤثر عددىل املعددروض النقدددي، فانخفدداض نسددبة االحتيدداطي النقدددي يددؤدي لوجددود فددائض يف 

 . منح قروض ويزداد املعروض النقدياحتياطات البنوك وتزداد قدرة البنوك عىل

عبارة عن معدل العائد الذي يتقاضاه البنك املركددزي مددن البنددوك التجاريددة ن ددري  سعر إعادة الخصم: -
إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية، أو مقابل ما يقدمه إليه مددن قددروض مضددمونة بهددذه األوراق، 
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كانية القيام بوريفة املقرض األخددري، ويددتم اسددتخدام وتتيح أداة سعر إعادة الخصم للبنوك املركزية إم
 .ه األداة للتأثري عىل قدرة البنوك عىل منح االئتام هذ

راء وبيع سندات من السوق الحرة للسددندات، دوهي قيام البنك املركزي بش عمليات السوق املفتوحة: -
ليددات السددوق املفتوحددة وهي أهم أداة للسياسة النقدية فهي محدد للتغري يف املعروض النقدددي. وعم

 التداول يف حالة الرشدداء؛ ومددن ثددم يتسددع حجددم القاعدددة النقديددة ي تب عليها زيادة حجم العملة يف

  والعكل يف عملية البيع يف السوق املفتوحة للسندات

 األدوات الكيفية 

عار فائدة معينة تأخذ هذه األدوات صفة التدخل املبارش، كاعتامد السلطة النقدية إلزام البنوك مبارشة بأس
منوحة من قبل البنوك التجارية، أو فرض سقوف ائتامنية يف شددكل عىل كل من ودائع العمالء والقروض امل

 :نسب عىل حجم االئتام  املمنوح لبعض القطاعات االقتصادية وتهدف إىل
للحد منه أو  التأثري عىل تكلفة اإلقراض لدى البنوك التجارية؛ وذلك للتأثري عىل حجم االئتام  سواء  -

 .التوسع فيه 
امة يف االقتصاد؛ من أجددل التقدددم والنمددو عددن طريدد  إعطائهددا قروضدداً إتاحة الفرصة أمام قطاعات ه -

 .ميرسة أو ميزات تفضيلية عن غريها من القطاعات األخرى
 توفري قدٍر كاٍف من األصول املمكن تسييلها عند الحاجة وخصوصاً يف أوقات األزمات النقدية. -

الخدداص مددن أهددم العوامددل يف السياسددة النقديددة لنقدي وحجم االئتام  املمنددوح للقطدداع عروض اويعد امل

 :املؤثرة عىل النمو االقتصادي نجد

 املعروض النقدي  د

بأنه مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحددا الطلددب بخددالف جيعرف املعروض النقدي مبعناه الواسع”
لقطاعات املقيمة بخددالف جل، واملدخرات، والودائع بالعملة األجنبية لودائع الحكومة املركزية، والودائع أل 

الحكومة املركزية، والشيكات املرصفية والسياحية، واألوراق املالية مثل شددهادات اإليددداع القابلددة للتددداول 
 .”واألوراق التجارية

 حجم االئتام  املحي املمنوح للقطاع الخاص د

ري دلبنك املركزي املصدد ص حيث أ  اعامة مبالغ نقدية إىل القطاع الخاتعني هذه الوريفة تقديم البنوك ال
ر بتلددك دقام بإصدار قرار بشأ  ضبط االئتام  املمنوح للقطاع الخاص، وتم إخطار البنددوك العاملددة يف مصدد 

  (2015 ،أحمد  محمد، : (القرارات وميكن توضيح الضوابط التي تحكم األنواع املختلفة من القروض كام يي

اإلقراض عىل البضائع الجديدة فقط، وأنواع البضائع التي  ة إىل القروض بضام  البضائع: يقترص نسب بال -
 .ميكن أ  تخضع لسيطرة البنك
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بالنسبة إىل القروض بضام  أوراق تجارية: يجب التأكد من جدية العمليات التي نشأت عنها هذه   -
 .ملديننياألوراق، ووجود مقابل للوفاء بها، واالستعالم بدقة عن ا

اق مالية: يجب أ  تكو  األوراق املالية ذات مراكز مالية ممتازة  بالنسبة إىل القروض بضام  أور  -
 .وعليها تداول يف سوق األوراق املالية

بالنسبة إىل القروض مقابل التنازل عن املستحقات من قبل الغري: تعالج يف إطار القروض بدو  ضام    -
 الذي لدية املستحقات، ومدي  ايل للعميل، وكذلك املركز املايل للغريعيني حيث تتطلب دراسة املركز امل

 مالمئة وسالمة أعامله مع مراعاة منح هذه القروض بنسب معقولة. 

النمددو االقتصددادي تحتل السياسة النقدية الصدارة يف هيكل السياسة االقتصادية لقدرتها عددىل التددأثري عددىل 
املدارس االقتصادية اتفقا عددىل وجددود عالقددة طرديددة بددني السياسددة النقديددة والنمددو ولذا نجد أ  جميع 

وفدديام يددي (Amer, 2011) االقتصادي، إال أنها اختلفا يف مدي أهميتهددا وتأثريهددا عددىل النمددو القتصددادي

 نستعرض كل من الن رية الكالسيكية والكينزية:

 لكالسيكيةالن رية ا 8-2-1

النقدية الكالسيكية تلددك الن ريددة التددي نشددأت وتطددورت بفضددل جهددود االقتصدداديني يف ويقصد بالن رية 
بحيث يعترب جوهر  ،املدرسة الكالسيكية والتي تبلورت فيام بعد وأصبحا تعرف باسم ن رية كمية النقود

سددتوى العددام ل سددعار خاصددة الن رية االسايس هو تفسري التغددري يف كميددة النقددود وانعكدداس ذلددك عددىل امل
 واملتغريات االقتصادية األخرى عامة.

 تستند الن رية الكمية عىل مجموعة من الفروض االساسية  

ارتباط التغري يف مستوى األسعار بتغيري كمية النقددود املعروضددة  مبعندد  )أ  أي تغددري يف كميددة النقددود  -
زيددادة الثدداين  عار فزيددادة األول تددؤدي إىلاملعروضة تنعكل وبنفل املقدار عىل املسددتوى العددام ل سدد 

 بنفل القدر والعكل صحيح( أي إ  هناك عالقة طردية تناسبية بني عرض النقود واألسعار.
ثبات حجم املعامالت حيث ترى هذه الن رية أ  النقددود ال تددؤدي سددوى وريفددة واحدددة وهددي أنهددا  -

جددات ال مبعندد  ا  املنت ،طلددب عليدده(وسيط للتبادل وقد استندوا عىل قانو  ساي  )كل عرض يخل  ال

 تبادل اال باملنتجات وا  النقود وسيط للمبادلة وال ميكنها ا  تكو  مخزنا للقيمة. 

ثبات  عة تداول النقود )ويقصد بها عدد املددرات التددي يددتم فيهددا تبددادل النقددود لتسددوية املعددامالت  -
 والتبادالت االقتصادية خالل ف ة زمنية معينة(. 

 مل التالية : النقود عىل العواعة تداول وتعتمد   
 درجة كثافة السكا  -
 تقدم شبكات املواصالت -
 تطور العادات يف املجتمع كاالستهالك واالدخار -
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 تقدم الن ام املرصيف و االسواق املالية -
 لرسعة الدورا  و كمية النقود عالقة ثابتة    - 

نقود مبقدار املال املتاح يف االقتصاد. فعند الزيددادة اذ  اف اضات الن رية تشري إىل أنه يتم تحديد قيمة ال 
  عرض النقود تنخفض قيمة املال مام يؤدي اىل ارتفاع التضخميف

 صيغة فيرش )معادلة التبادل(

رائية در" يف كتابدده )القددوة الشدد د"فيشدد وقد صدداغها  ،تعترب هذه املعادلة حجر الزاوية يف ن رية كمية النقود

 تايل:" عىل الشكل الوقد صاغها "فيرش  ،للنقود(

Mv = pt 

 حيث ا : 

m  متوسط كمية النقود يف االقتصاد خالل ف ة معينة : 
:  v   عة تداول النقود       

p   :  املستوى العام لالسعار      
:    t  اجاميل املبادالت 

   :و منها ميكن تحديد املستوى العام لالسعار كالتايل

P =M* V/T 

فددإ  املعادلددة تؤكددد ا  تغددري  ،بثبات  عة الدورا  وحجددم املبددادالتالسابقة التي ترى وطبقا لالف اضات 
وبالتايل فاملعادلة تحدد  ،كمية النقود يؤدي اىل تغري املستوى العام ل سعار بنفل النسبة ويف نفل االتجاه

أخددرى تسددم   جميع العوامل التي تتفاعل بطريقة مبارشة يف تحديد مستوى األسعار وقد رهرت معادلددة
 فأصبحا املعادلة: ،مبعادلة التبادل االقتصادي لفيرش أيضا، حيث أدخل النقود املرصفية يف التبادل

MV + M¢V¢ = PT 

   m  النقود القانونية : 
:    v عة تداولها  
M¢ النفود املرصفية : 
 V¢  عة تداولها  : 

 ن رية األرصدة النقدية )مدرسة كامربدج(

التعبري عددن عالقددة بددني كميددة السددلع املنتجددة  ومسددتوى  ،كمية، كامربدج والتبادليتي المن ن ر  كل حاول
وكيفية تحرك املال. يف حني ا  معادلة كامربدج تركز عىل الطلب عىل النقود بدالً من  ،واملبالغ املالية السعر 

ة املرتبطددة بددإرفينج تختلا الن ريات أيًضا يف تفسري حركددة النقددود يف النسددخة الكالسدديكي ،العرض النقدي
ل املددال كمخددز  يعم ،يتحرك املال مبعدل ثابا وال يخدم إال كوسيط للتبادل بينام يف نهج كامربيدج ،فيرش 

" ألفريد مارشال"،  ارتبط هذا املفهوم باالقتصاديني للقيمة وحركته تعتمد عىل الرغبة يف االحتفاا بالنقود.
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وبدددالً مددن ذلددك   ،يستخدم يف املعامالت نًا من عرض النقود لنجادلوا بأ  جزًءا معي بحيث  ،و"آرثر بيجو"
 ول عىل النقد يف متناول اليد.سيتم االحتفاا بها لتوفري الراحة واألما  للحص

 وميكن تلخيص هذه املعادلة عىل الشكل التايل :

M=KY 

:M كمية النقود وتشمل النقود بكافة انواعها.   
: K  ارصدة نقديةفراد باالحتفاا بها عىل شكل النسبة من الدخل التي يرغب اال. 
:      Y الدخل النقدي.   

السددائلة أدى ذلددك اىل انخفدداض حجددم الندداتج وبالتددايل زيددادة املسددتوى العددام فإذا زادت األرصدة النقدية 

 .ل سعار والعكل صحيح

  تقييم الن رية النقدية الكمية
 اهم االيجابيات د

ى العام ل سعار وما يحدي فيها من لن ريات التي حاولا تفسري املستو تعد ن رية كمية النقود من اوىل ا
ن الفروض املتعلقة بأهمية كمية النقود بالنسبة إىل غريها من العوامل تقلبات وهي تتمثل يف مجموعة م

 عىل الرغم من تعرضها للعديد من االنتقادات إال انها بعض االيجابيات التددي ُتثلددا يف التأثري عىل قيمتها.
 يف:
 ا  لن رية كمية النقود أهمية ودور كبريين يف تفسري راهرة التضخم . -
 آنذاك  الواقع االقتصادي السائدالتحليل و إ  الن رية الكمية للنقود كانا متفقة ُتاما مع  -
 أهم السلبيات -
وقددد  ،(1929تعرضا ن رية كمية النقود النتقادات شديدة وخاصة بعد االزمة االقتصددادية العامليددة ) -

إثر نرشدد كتابدده )الن ريددة االنتقادات الشديدة عىل يد االقتصادي االنجليزي "جو  مايرند كينز" جاءت 
 وابرز تلك االنتقادات هي:، العامة للعاملة والفائدة والنقود(

   .انها غري كافية ُتاما كن رية نقدية ألنها ال تأخذ يف االعتبار معدل الفائدة عىل اإلطالق -
  .يف الواقع ليل من املمكن قياسها بدقة ،ة تداول النقودمن الصعب قياس  ع -
يرش" غري كاملة ألنها اف ضا أ  االفراد ينفقو  كامل دخلهم وهذا ناتج مددن قناعددة اعتربت ن رية "ف -

لكددن الصددحيح أ   ،االقتصاديني الكالسيك بأ  النقود هي وسيلة للتبادل فقددط و لدديل مخددز  للقيمددة
وهذا فرض غري واقعي فالنقود  ،خلهم النقدي ملواجهة متطلبات املستقبلاألفراد يحتف و  بجزء من د

تطلب لكونها أصل سائل اىل جانب أغراض املعامالت وليل ألغراض املعامالت فقط كام تزعم معادلددة 
  .االرصدة النقدية

ا رجعنددا إىل ،  إال اندده إذ اف اضها دوما ثبات العوامل املحددة لقيمة النقد )باستثناء مسددتوى األسددعار( -
   .صحة ثبات هذه الفروضلتجارب الواقعية نجد عدم ا
  .وجملة االنتقادات السابقة التي وجها لن رية كمية النقود مهدت ل هور الن رية الكينزية -
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 الن رية الكينزية  8-2-2

رأوا أ  من دور وأهمية السياسة النقدية يف تحريك النشاط االقتصادي يف الدددول الناميددة، و  قلل الكينزيو 
ة؛ ن ددرا لضددعا نطدداق وكفدداءة تأثريها يقترص عىل اإلنفاق الكي من خالل التأثري الضعيا ألسعار الفائددد

أرذو  الخزانددة. األسواق املالية يف هذه الدول فضال عددن عدددم تنددوع االصددول املاليددة كاألسددهم والسددندات و 
حتياط فأنها قددد ن أجل املبادالت واال إ  النقود كام تطلب م ” واستطاع كينز أ  يردخل فكرة جديدة تقول:

تطلب لذاتها وسم  هذا النوع من الطلب عىل النقود )دافع املضاربة( أو )تفضيل السدديولة(، وبندداء عددىل 
ي العددرض الكددي والطلددب الكددي، وقددال أ  ذلك قال أ  املستوى العددام ل سددعار )التضددخم( يددرتبط بعددام

صاد، وأ  كمية النقود ال تعترب هي املحدد األسايس للطلددب، بددل التشغيل الجزإ هو الحالة الطبيعية لالقت
 الدخل الذي يحدد قدرة األفراد عىل اإلنفاق. يتحدد الطلب مبستوى

سيكية إمنا ه  راهرة نقدية ال رية الكيرى "كينز" أ  سعر الفائدة ليل راهرة حقيقية كام اف ضتها الن و
ل العوامل النقدية، وهي عرض النقود وطلب النقود، فهو يتحدد سعرها يف السوق النقدي عىل أساس تفاع

ينتج عنها أي عائد، ولكن التخي عن السيولة والتضحية بها هددو  الدخرات يف صورة نقود يرى أ  حيازة امل
فالفائدة عند "كينز" إمنا هي مثن التنددازل عددن السدديولة، أو مثددن عدددم االكتندداز، ومندده   .الذي يحق  العائد

موال للتنددازل عددن أصددول سددائلة يف اال الفائدة عىل أنها الثمن الذي يجب دفعه لحث حامي  "يعرف "كينز 
 . نقدية أو الحصول عىل أصول أخرى تحمل مخاطر أكرب صورة 

،  سدديكال دخار كام كا  الشددأ  لدددى الكاال و ربطها بالنقد، وليل بحجم فجديد الن رية الكينزية للفائدة ه
ت ار، أو مثن االندخار أو ن ري الحرما  و اال أو جزاء  ا لرشاء املدخرات أو رأس املالوبالتايل مل تعد الفائدة مثن

تفضدديل للتفضيل الزمني، بل أصبحا مبثابة مكافأة التنازل عن السيولة واملنطل  عند كينددز هددو مفهددوم "
-حتياط اال فع فراد؛ وحت  نجعل الفرد يتنازل عن تلك الرغبة، والتي تعد استجابة لدااال السيولة" من طرف 

بد من منحه مكافأة تكو  أكرب مددن املنفعددة التددي ال ودافع املضاربة عىل وجه الخصوص،  -قل جزئيااال عىل 
تددوازين عندددما تتعددادل تلددك  يف وضددعيجنيها من تفضيله للسيولة؛ وهذه املكافأة تسم  الفائدددة؛ ونكددو  

 .املنفعة التي ميكن الحصول عليها بذات النقد  املكافأة مع

بالنسددبة (ويخلص كينز إىل أنه عندما يكو  سعر الفائدة مرتفعا بشكل مبالغ فيه . (2015 ،أحمد مد،حم (

روعات إىل اسددتثامر أمددوالهم يف رشاء سددندات متنددازلني دفراد و املشاال فسوف يدفع  )لسعر الفائدة العادي
، ومددن ثددم سدديادة سددعر بذلك عن السيولة، انت ارا منهم حدوي انخفاض يف أسددعار الفائدددة يف املسددتقبل

مقبول بالنسبة للسندات، مام ميكنهم من تحقي  ربح من عملية املضاربة؛ وعىل العكل مددن ذلددك، فددإذا 
الجاري يف السوق يعد منخفضا عن السعر العادي بشكل ملحددوا، وهددو مددا عتقاد أ  سعر الفائدة اال ساد 

ا تم سي تب عليه حدددوي خسددارة يف قيمددة ع إذرتفا اال وراق املالية يف السوق، علام أ  اال يعني ارتفاع قيم 
رأس املال بالنسبة لحائز السندات، فيمتنع عن رشاء السندات ن را لخطددر ضددياع رأس املددال مقابددل عائددد 

  .بسيط يعترب
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وقددد ترتددب عددىل عجددز املدرسددة الكالسدديكية أ  رهددرت )الن ريددة العامددة للتورددا والفائدددة والنقددود(  
إىل ترك املالية املحايدة واألخذ باملالية الوريفية،  حيث دعا املدرسة الكينزية، 1936لالقتصادي كينز عام 

وعىل أثر ذلك بدأت الدولة تن يم اإلنفاق وفرض الرضائب لغرض تخفيض حدة التقلبات يف دورة األعامل، 
ل حيث طالب كينز برضورة تدخل الدولة ملواجهة حالة الكساد الشديد والبطالددة الحددادة وذلددك مددن خددال

نفاق العام لسد الثغرة يف الدخل القومي، فقد بني )كينز( أ  مسددتوى التشددغيل يف تدخل الدولة بزيادة اإل 

االقتصاد يعتمد عىل مستوى الطلب الكي الفعال وانه ميكددن أ  يسددتقر عنددد مسددتوى أدىن مددن مسددتوى 
لتدددعيم الطلددب الفعددال.  التشغيل الكامل وال يتم التغلب عىل البطالة دو  سياسات عامة تجريها الدولددة

كد )كينز( أيضا أ  سبب االختالالت هو عدم كفاية الطلب الكي أل  االدخددار ال يسدداوي االسددتثامر كددام وأ
أدع  الكالسيك أنه ال يعتمد عىل سعر الفائدة فقط وإمنا هناك عوامل أخددرى كالتوقعددات الطلددب الكددي 

ألعددامل وتختلددا عددن ثامر تتحدددد مددن قبددل رجددال االفعال والعوامل النفسية فضالً عن أ  قددرارات االسددت
قرارات االدخار التي تتحدد من قبل األفراد. لذا فإ  االختالل يحدي عندما ميتنع األفددراد عددن إنفدداق جددزء 
من دخولهم مام يؤدي إىل حدوي نقص يف الطلب الكي الذي يكو  مكافئاً للعرض الكي، وإ  إصالح هذا 

ومعالجة األزمات وخصوصا يف ف ة الكساد فا   دولة يف النشاط االقتصاديالخلل يجري من خالل تدخل ال
رائب وبالتحديددد دالحل سيكو  من خالل استخدام أداة اإلنفاق العددام، وأعطدد  كينددز أهميددة خاصددة للضدد 

األهميددة الكددربى  وقد أعطدد  كينددز الرضائب التصاعدية كونها تسهم يف زيادة املعامالت وتنشيط االقتصاد. 
 السياسة االقتصادية الكلية وقلل من أهمية السياسة النقدية.  السياسة املالية يف إطارألدوات 

مع تندداول  (2018-1991)بدراسة كل من األداء االقتصادي وهيكل السياسة النقدية خالل الف ة  نعني هنا
وبالتايل تددم تقسدديم تلددك  (90/91-81/82صالح االقتصادي )ف ة ما قبل اال  الف ة نبذه عام حدي قبل تلك

 :2018-1991ف ات وإضافة الف ة السابقة عن ف ة الدراسة  خمسةإىل  2018-1991الف ة 

 وفيام يي نعرض ألهم مالمح تطور السياسة النقدية يف هذه الف ة:

 )1990/1991-1981/1982ح االقتصادي )صال اإل  لقب مالمح السياسة النقدية يف ف ة ما -

 )1996/1997-1991/1992الف ة اإلصالح االقتصادي ) لخال السياسة النقدية يف مرص  تطور -

 )2003/2004-1997/1998ف ة الركود واألزمات االقتصادية ) -

 (2009/2010-2004/2005ف ة اإلصالحات االقتصادية ) -

 (2018-2010يناير ) 25 ورةث تطور السياسة النقدية يف مرص بعد -

 (1990/1991-1981/1982مالمح السياسة النقدية يف ف ة ما قبل اإلصالح االقتصادي) 8-3-1

رشعا مرص منذ عقد الثامنينات من القر  العرشين يف تنفيذ برنامج شامل لإلصالح االقتصادي، وإحددداي 
ة عددي تبنددي أسددلوب التوجيدده أساسدديبصددفة  ارتكددزتتغري جذري يف أسلوب إدارة االقتصاد املرصي، والتي 

لكية الدولددة للغالبيددة الع مددي مددن ن را ملوالتخطيط املركزي، وعدم االعتامد عىل قوي السوق ومؤرشاته 
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وسائل وأدوات اإلنتاج ملختلا االنشطة. وتعد األسددباب األساسددية لتنفيددذ هددذا الربنددامج هددي حالددة عدددم 
ري يف د والخارجي التي عاىن منها االقتصدداد املصدد تواز  الداخيختالل يف الاستقرار يف الوضع االقتصادي واال 

% مددن 15النصا الثاين من الثامنينات، حيث بلغا نسبة عجز املوازنة العامة للدولة يف املتوسددط حددوايل 
%، وصاحب ذلك توسددع نقدددي كبددري، فقددد ارتفعددا 20الناتج املحي االجاميل، وزادت معدل التضخم عن 

% مددن إجدداميل 100 عن تزايد املديونيددة التددي تخطددا نسددبة ال%، فضال18ًا يقرب من السيولة املحلية مب

محمد ؛ البلبل، عي)% من إيرادات امليزا  التجاري 47حوايل  ء خدمة الدينالناتج املحي وبلغ خدمة أعبا
 (2004 ،فتح الدين، عي؛ عمرا 

 )1996/1997-1991/1992) ادي ة اإلصالح االقتصتطور السياسة النقدية يف مرص خالل ف 8-3-2

مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛ لتخفيددا  اتفاقوقَعا مرص  1991مع بداية عام
بربنددامج اإلصددالح  االتفاقيدداتحدة االختالالت الهيكلية التي كا  يعاين منها االقتصاد املرصي، وعرفا تلددك 

-اإلصددالح املددايل:ام يدديية لربنامج التثبيا والتكيا الهيكي فدديوالتكيا الهيكي، وُتثلا األهداف الرئيس
 .تحفيز االستثامر املحي واألجنبي -تحرير التجارة الخارجية -اإلصالح النقدي

سيتم ال كيز خالل هذه الدراسة عىل السياسة النقدية ومالمح اإلصالح بهذه السياسددة وتددأثري ذلددك عددىل و 
بسددبب  كا  االقتصاد املرصي عددي وشددك االنهيددار؛ 1991-1990نة املالية النمو االقتصادي فنجد أ  يف الس

% من الناتج املحددي اإلجدداميل، وبلغددا نسددبة التضددخم مددا 20حرب الخليج حيث بلغ عجز املوازنة حوايل 
% من الناتج املحي اإلجاميل، ومثلا خدمتها  151ووصل إجاميل الديو  الخارجية إىل حوايل  %،24 يقارب

دات ملدة ثالثة أسابيع فقددط. % من قيمة الصادرات، وأصبحا االحتياطيات تغطي قيمة الوار 45ز ما يناه
واتضح أ  االقتصاد املرصي يفتقر إىل الفعالية وتطغ  عليدده تشددوهات األسددعار املختلفددة وضددعا هيكددل 

 .املوازنات وقدرة محدودة للصادرات غري النفطية

ح االقتصددادي السدديطرة لية يف املراحل األوىل من تطبيدد  اإلصددال كا  من الرضوري يف ضوء اإلصالحات الهيك
ىل معدالت النمو االقتصادي، وكا  مددن املسددتحيل أ  تعتمددد السياسددة النقديددة عددىل اسددتخدام األدوات ع

املبارشة يف تحقي  أهدافها؛ لذلك اعتمد برنامج اإلصالح النقدددي عددىل اسددتخدام األدوات الغددري مبددارشة يف 
تن يم السياسة النقدية وتفعيل ي. قد استقر األمر عىل استخدام أرذو  الخزانة العامة كأداة لاإلصالح النقد

ر دإدخال أرذو  الخزانة يف تفعيل دور السياسة النقدية، واسددتخدما مصدد  وهي املرة االوىل التي تمدورها، 
أساس قيام املصدددر  يف سوق إصدار هذه األذو  آليات السوق معتمدة عىل أسلوب املناقصات القائم عىل

تنددافل بتحديددد الحصددة التددي يريدددو  االكتتدداب فيهددا، وسددعر بتحديد قيمة الطرح مع قيام الراغبني يف ال
وفيام يي رشح مخترص لتطور بعض أدوات السياسة النقدية خالل  الفائدة الذي يرغبو  يف التنافل عليها

 :(1)وذلك كام ي هر من بيانات الجدول  2018إىل  1991ف ة 
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 ( 2018إىل    1991مرص خالل الف ة ) تطور بيانات أهم أدوات السياسة النقدية يف    : 1جدول  

 السنوات 
االحتياطي  

النقدي باملليار  
 دوالر 

 سعر الخصم 
االئتام  املحي  
للقطاع  
 ( GDPالخاص)% 

سوق الرصف  
 االجنبي للدوالر 

العرض النقدي  
 %(GDP ) 

1991 6.185 19.847 22.059 3.138 87.523 
1992 11.62 20.328 22.27 3.322 84.539 
1993 13.854 18.298 23.766 3.353 85.808 
1994 14.413 16.513 27.604 3.385 84.634 
1995 17.122 16.471 32.734 3.392 79.787 
1996 18.296 15.583 36.534 3.391 78.641 
1997 19.371 13.792 39.694 3.389 75.155 
1998 18.824 13.017 46.555 3.388 77.026 
1999 18.19 12.965 52.002 3.395 76.043 
2000 13.785 13.216 51.593 3.472 76.742 
2001 13.598 13.292 54.931 3.973 82.378 
2002 14.076 13.792 54.655 4.5 87.837 
2003 14.604 13.533 53.898 5.851 96.679 
2004 15.339 13.375 54.043 6.196 96.678 
2005 21.857 13.142 51.165 5.779 97.138 
2006 26.007 12.6 49.291 5.773 97.387 
2007 32.214 12.508 45.515 5.635 96.206 
2008 34.331 12.325 42.798 5.433 88.404 
2009 34.897 11.975 36.093 5.545 83.156 
2010 37.029 11.008 33.072 5.622 80.746 
2011 18.638 11.033 31.155 5.933 75.794 
2012 15.672 12 27.388 6.056 69.715 
2013 16.536 12.292 26.222 6.87 74.612 
2014 14.927 11.708 25.607 7.078 75.443 
2015 15.859 11.625 26.316 7.691 77.986 
2016 23.643 13.6 34.135 10.025 98.136 
2017 26.4 18.175 28.052 17.783 92.296 
2018 41.839 18.317 25.548 17.767 81.775 

 املصدر: بيانات البنك الدويل متاحة عىل املوقع

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=EG&view=chart 

 

 ما يي: 1يتضح من جدول 
% مددن إجدداميل 15لتصددبح  1990ديسددمرب تم تخفيض نسبة االحتياطي اعتبدداراً مددن  :نسبة االحتياطي -

ألرصدددة البنددوك  املرصي، وكا  تعديل حساب النسبة ليعتمددد عددىل املتوسددط اليددومي الودائع بالجنيه
 .خالل أيام العمل الفعلية كل أسبوع

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=EG&view=chart
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ي يحدده البنك املركزي املرصي باتجاهات أسعار الفائدددة عددىل الخصم الذ تم ربط سعر  :الخصم سعر -
يوماً. وتم مامرسة هذه السياسة بنجدداح خددالل السددنوات األوىل لتطبيدد   91الخزانة العامة ملدة أذو  

بدء فض االرتباط بني هذين املتغريين؛ حيث انخفضددا  1995برنامج اإلصالح، ولروِحَظ اعتباراً من عام 
 .الفائدة عىل أذو  الخزانة بينام حدي جمود يف سعر الخصمأسعار 

خددالل هددذه الفدد ة عددن حجددم االئتامنيددة  تم إزالة السددقوف :ملمنوح للقطاع الخاصاالئتام  املحي ا -

. فنجد أ  هذه النسبة ارتفعا مددن 1992االئتام  املحي املمنوح للقطاع الخاص وكا  ذلك يف أكتوبر 
% مددن الندداتج 42إىل حددوايل  1990 -1975االجدداميل خددالل الفدد ة  لندداتج% مددن ا28معدل سنوي ميثل 

 ، وعكل ذلك ارتفاع مساهمة القطاع الخاص يف النشاط االقتصددادي؛2002-1991خالل الف ة اإلجاميل 
 .حيث تم السامح ل جانب بالتملك يف أغلبية البنوك الخاصة

جنبي معالجة التشوهات يف سوق الرصف األ كا  من الرضوري خالل هذه الف ة : سوق الرصف األجنبي  -
رفية بالتواجد يف السوق ونتيجة لهددذه دوالسامح للمؤسسات املالية غري املصمن خالل توحيد األسواق، 
تم توحيد أسواق الرصف املتعددة يف سوق واحددد، وتددم السددامح بإنشدداء  1991الرغبة بدًء من نوفمرب 

ريف؛ ونتيجددة لددذلك دالت األجنبية مع وحدات الجهدداز املصدد رشكات للرصافة للتعامل يف رشاء وبيع العم
 .املشاركة واملنافسة يف سوق الرصف األجنبي زادت نسبة

أ  السياسة النقدية التي تم اتباعها خالل هذه الفدد ة كانددا تجربددة ناجحددة، فكانددا  سب نستخلص مام 
لتسعينات، حينام تم خفض الدين ذات هدف واضح وساعدتها ال روف املالمئة يف بداية ا السياسة النقدية

ب الخليج، وكا  هناك التزام من جانب جميع الجهات بتطبي  هددذه الخارجي ملرص؛ بسبب موقفها يف حر 
السياسة، ولكن تأثرت مرص بالعديد من األحداي يف نهاية ف ة التسعينات وكانا أبرز هذه األحداي هي 

؛ حيث 1997رضا لها بعض دول جنوب رشق آسيا يف منتصا تأثرر االقتصاد املرصي باألزمة املالية التي تع
ر، ففددي العددامني املدداليني دزمة إىل زيادة التدفقات النقدية بددالعمالت األجنبيددة إىل خددارج مصدد أدت تلك األ 

مليو  دوالر، وأيضدداً  422بلغ إجاميل التدف  الخارج الستثامرات الحاف ة نحو  1999/1998و 1998/1997
تدددهور كبددري يف هو األمر الذي ترتددب عليدده  1997هايب أثر عي االقتصاد يف نهاية تعرضا مرص لحادي ار 

نحددو  1996/ 1997ري يف عددام دالدخل السياحي ملدة ليسا قصرية، فبعد أ  سَجل ميزا  املدفوعات املصدد 
تيجددة بليددو  دوالر كن 2.9بليو  دوالر من دخل السياحة والسفر، انخفضا املوارد يف العام التددايل إىل  3.6

 (. 2003 ،أبو العيو ، محمود)مبارشة لحادي األقرص 

 (2003/2004-1997/1998ف ة الركود واألزمات االقتصادية ) 8-3-3

( تتمحور حول العمل عىل تحقي  2003/2004-1997/1998)  أهداف السياسة النقدية خالل الف ة كانا

ري، واسددتقرار املسددتوى العددام ديدده املصدد االستقرار النقدي، والحفاا عىل مسددتوى مالئددم لسددعر رصف الجن
السلطات النقدية مل تستطع تحقيدد  كددل النتددائج املرجددوة مددن هددذه األهددداف، ل سعار، ولكن يالحظ أ  

فالحكومة مل تستطع الحفاا عىل مستوى مالئم لسعر الرصف وانترشت املضاربات عىل الدوالر مام اضطر 
مددام أدى إىل انخفدداض قيمددة  عددد ذلددك وتعددويم الجنيدده؛الحكومة للتدخل بوضع سعر مركزي ثم إلغاءه ب
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 التخدداذإيل جانددب تدددخل الحكومددة  ،1997وذلك مقارنة مبا كددا  عليدده عددام  2004% عام 86بنحو  الجنيه
بعض القرارات التي قننا استخدام النقد األجنبي، ومع ذلك حدددثا زيددادات متواليددة يف املسددتوى العددام 

رغددم انخفدداض معدددالت التوسددع  2004% يف نهاية يونيه 11.1ل إىل ل سعار وتضاعا معدل التضخم ليص
كام أ  ما تحق  مددن إنجددازات خددالل هددذه السددنوات ال  .1997لنقدي، وبالتايل مل يتحق  استقرار األسعارا

 .ميكن إرجاعه بصفة أساسية إىل نجاح السياسة النقدية

 ومبددا جنيدده مليددار 77.6نحددو  إىل صددليل الف ة هذه خالل تضاعاوالذي النقدي  طور يف املعروضت حدي
 إجدداميل % مددن 20.2ميثددل  ومبددا جنيدده مليددار 39.1نحددو  مقابل 2004يف  السيولة إجاميل % من17.9ميثل 

 هندداك . كددا (2004 -1997الفدد ة ) % خالل10.3بلدغ  سنوي منو معدل متوسط محققة 1997يف  السيولة
 وصددل حيث 2004و 1997% خالل12.6حوايل  قدره منو معدل مبتوسط املحي فزاد االئتام  يف مستمر  منو

 .1997عام  جنيه مليار 183.5مقابل  2004عام  جنيه مليار 422نحو  إىل

 ( 2010/ 2009-2005/ 2004ف ة اإلصالحات االقتصادية )   8-3-4

ر بشددكل ملحددوا مددن خددالل إعددادة تشددكيل دحدي تغددري يف السياسددة النقديددة يف مصدد  2004بحلول عام 
الخاصة بالهدف النهاإ والتشغيي له، وترتكز األهداف النهائية للسياسة النقدية خددالل هددذه  يةاالس اتيج

الف ة عىل تحقي  الحفاا عىل املستوى العام ل سعار باعتباره الهدف الرئييس للسياسددة النقديددة، وترتكددز 
لة املحليددة؛ حيددث أنهددا يو التطورات يف عرض النقود واالئتام  من خالل مراقبة الس عىلاألهداف الوسيطة 

استجابة من مؤرش التضددخم للصدددمات  احدث ففي هذه الف ةاملفتاح األسايس لفعالية السياسة النقدية، 

عاكسدداً ارتفدداع األسددعار الدوليددة  2008% يف عددام 20ما يقرب مددن  حيث وصل مؤرش التضخم إىل ،الدولية
  (Ghanem & others, 2010 )املرصي مقابل الدوالر األمرييك وانخفاض قيمة الجنيه

إال أ   ، 2008 عددام  سياسددة توسددعية ملواجهددة األزمددة املاليددة العامليددةل البنك املركددزي اتباععىل الرغم من 
 نسددبة القددروض للودائددع حيددث انخفضدداالطلب عىل االئتام  مل يكن مر  اتجاه تخفيض سددعر الفائدددة، 

% عددام 70مقارنددة ب  2010% يف عددام 40 هددذه النسددبة ملددا يقددرب مددن  انخفضا، حيث بصورة مستمرة
ر شددكل تحدددي للسياسددة دعكل هذا االنخفاض وجود انخفاض يف نسددبة االسددتثامرات يف مصدد  وقد؛ 2004

تسددتخدم والتددي أداة تسم  مالح ات البنك املركزي  استخدم البنك املركزي 2006النقدية. بدايًة من عام 
إطالق سوق بني البنوك بالعملة األجنبية  تملف ة هذه اخالل ففي ئضة من البنوك، المتصاص السيولة الفا

 يفكددا  لدده أثددر ايجددايب مام وترك سعر الرصف تحدده قوى السوق  كا  له تأثري واضح عىل الجنيه املرصي،
السوق  فقد اختفا، وعالوة عىل ذلك مقابل الدوالر 2005و 2004 بني عامني 5.25ارتفاع قيمة الجنيه إىل 

مليددار يف  20جاهات إيجابية عىل ميددزا  املدددفوعات، وارتفدداع االحتيدداطي النقدددي إىل تاحدثا السوداء، و 

 .، وتحسن الثقة يف الحكومة تجاه سياسة اإلصالح2005
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 )2017/2018-2010/2011) 2011يناير  25تطور السياسة النقدية يف مرص بعد ثورة  8-3-5

رف، والقضدداء عددىل السددوق دىل مشددكلة سددعر الصدد يف السيطرة عدد  2010نجح البنك املركزي املرصي يف عام 
السوداء، والسيطرة عىل معدالت التضخم من االنفالت عن طري  إطالق مددؤرش جديددد للتضددخم األسددايس 

ألكرث تقلبدداً، مددع يشت  من الرقم العام للتضخم؛ يستبعد السلع والخدمات املحدد أسعارها إداريا والسلع ا
 ترتددب عليهدداري دتددداعيات سددلبية عددىل االقتصدداد املصدد  حدثايناير  25ثورة  ويف أعقاب 2011بداية عام 

حتدد   2011مليددار دوالر منددذ يندداير  21انخفاض كبري يف االحتياطي من النقد األجنبي، حيث فقدت مرص 
 األجنبددي مددن أهددم التحددديات التددي، وكانا مشكلة تراجع املخزو  من االحتياطي النقدي 2012ديسمرب 

 انعكل عىل انخفاض قيمة الجنيدده أمددام الدددوالر مام  االقتصاد؛ تداعياتها الكثرية عىلتواجه البنك املركزي ل
يف أعقدداب تددأثرر قطدداع السددياحة بعددد لزيادة الطلب عىل الدوالر وانخفاض مصددادره يف مرصدد خاصددة  ن را

السددوق، اتخاذ البنك قرارات  يعة كانا أهمها قيام البنك بطددرح الدددوالر يف  إىلأدى  ؛ مام أحداي الثورة
% لتشددجيع املرصدديني 12.5البنك املركزي برفع معدل العائد عىل املدخرات بالعملة املحلية إىل  قياموأيضاً 

 .عىل االدخار

مام أدى إىل إعادة الن ددر  ؛2011% من الناتج املحي اإلجاميل يف عام 9.2املوازنة إىل  وقد زادت نسبة عجز 
يف الدددعم الددذي يددذهب لغددري مسددتحقيه، مثددل دعددم البنددزين  يف املرصوفات الغري رضورية، وإعادة الن ر 

الدولة، عىل الرغم من اوثار السددلبية التددي حدددثا  يذهب لرشائح ذات دخول مرتفعة يف والكهرباء الذي
% يف 22.65املمنوح للقطاع املرصيف وصلا إىل  املحيإال أنه حدي زيادة لنسبة االئتام   لالقتصاد املرصي،

كيفية مشكلة البنك املركزي خالل هذه الف ة   وقد واجه، 2010% يف ديسمرب 7.8 رنة بمقا 2011ديسمرب 
تأىت هذه املشكلة تزامنا مع انخفاض عمليات اإلقراض، وفشل البنوك يف استثامر و توريا السيولة املحلية 
حكومددة  ريع واستثامرات جديدة، ومع تويل جامعة اإلخوا  املسلمني للحكم فشددلاهذه السيولة يف مشا

أمددام العمددالت  % 18انخفاض قيمة الجنيدده املرصددي إىل دكتور محمد مرىس يف مواجهة األزمة؛ فأدى ذلك 
وأوضددحا  2013يونيدده  30ر، ثددم جدداءت بعددد ذلددك ثددورة دلتصنيا االئددتامين ملصدد اتدهور  قداألجنبية، و 

االسددتثامرات الكليددة منددو  قدداقحالتعايف وفقاً لوزارة التخطدديط  ت حينها أ  االقتصاد املرصي بدأ يفاملؤرشا
وقد اتسددما ، تحسن مناخ االستثامرل ن را 2012-2011% 3.7% مقابل 12.9يصل إىل  2014-2013خالل 

 (:2012رانيا،  ،املشاط السياسة النقدية يف تلك الف ة مبا يي)
وسددع يف اضافية للبنوك ملعالجة نقص السيولة بالعملة املحلية، وما قد يتطلبدده ذلددك مددن تضخ سيولة  -

 .2013ل حت  اري 2011االصدار النقدي، وقد استمرت عملية ضخ السيولة منذ يناير 

% لتوفري مزيد مددن السدديولة للبنددوك وخفددض تكلفددة 10% إىل 14خفض نسبة االحتياطي القانوين من  -
 لديها.االموال 

 النقدي.التوسع يف اقراض الحكومة وتغطية جزء من هذا التمويل من خالل التوسع يف االصدار  -

ثددم  2016إىل  2011% لإلقددراض خددالل الفدد ة مددن 13% إىل 11االبقاء عىل سعر الفائدة مسددتوى بددني  -
 %.18إىل  2018إىل  2016ارتفاعها من 
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ري لتمويددل دمليددار جنيدده مصدد  200ريف بضددخ دز املصدد عددن مبددادرة التددزام للجهددا 2016االعال  يف يناير  -
% مددن 20روعات دوات بحيث ميثددل نصدديب تلددك املشدد سن 4املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل مدى 

 اجاميل محف ة القروض لدي البنوك.

سواء املمثلة يف نقص املعروض من السلع االستهالكية أو ارتفاع  2016وتوالا صدمات العرض يف يناير  -
د من السلع والخدمات املحددة اداريا )الكهرباء( فضال عن اثر التدددهور املسددتمر يف قيميددة اسعار عد

ك الجنيه، مع وجود فجوة بني سعر الرصف الرسمي وسعر الرصف يف السوق السوداء وقد انعكسا تل
لثالث مددن التطورات غىل املستوى العام ل سعار باالرتفاع، وقام البنك املركزي برفع سعر الفائدة، ويف ا

مددن الرشددوط تم االعال  عن تعددويم الجنيدده وتخفدديض دعددم املنتجددات الب وليددة كجددزء  2016نوفمرب 
ىل هددذين القددرارين مليار دوالر من صندوق النقد الدويل. وقد ترتب ع 12املسبقة إلبرام قرض قيمته 

 -%30اوح بددني % ورفددع أسددعار املنتجددات الب وليددة بنسددب تدد  50انخفاض قيمة الجنيه املرصي بنحو 
45.% 

ن النقد االجنبي وقد اسفرت وقد حاولا السياسة النقدية يف تلك الف ة العمل عىل زيادة املعروض م -
عددن  Stabilizedيل ضمن ترتيبات سعر الرصف املسددتقر هذه السياسة التي يصفها صندوق النقد الدو

 .IMF, Country (Report, 2017الحد من تدهور قيمة الجنيه املرصي يف السوق الرسمية )

مليددار دوالر يف  37نقدي مددن اما عن ادارة احتياطيات النقد االجنبي، فقد انخفض رصيد االحتياطي ال -
مليددار دوالر وذلددك بسددبب  41ليصل إىل  2018االرتفاع يف  تم عاود 2016مليار دوالر يف  23إىل  2010

 وتحويالت املرصيني يف الخارج وعائدات قناة السويل.زيادة االستثامرات االجنبية وانتعا  السياحة 

9 

قد ال تخلو منها دولة مددن الدددول، وال مدينددة مددن وتعرفها كل شعوب األرض، و  الفقر راهرة عاملية عرفتها
ل. يف خلدد : سددوء التغذيددة، األمددراض، والجهدد  يف خاليا املجتمعات فتساهم الكثري من اوفددات تتوغلاملد . 
ر ممكنًا قياس هذه ال اهرة، وأصبحنا نضع تعاريا للفقر، والفقر املدقع، وخط الفقر، والفقدد  األ  وأصبح

قددر تجددد نفسددك األدىن، والفقر األعىل، إ  موضوع الفقر متشعب جداً، ذلك أنه حددني تريددد الكتابددة يف الف
كا ، يف البطالددة، يف العاملددة، يف األميددة، يف ملزماً الكتابة يف االقتصاد ويف االجتامع، يف الناتج املحي، يف السدد 

ال يوجد ميدا  إال ونجد أنفسنا ملزمني خددوض غددامره الصحة، يف الَدين العام، يف املوازنة العامة، باختصار، 
َ املوضوع حقه. إذ  وراهرة اجتامعية ذات امتدادات اقتصددادية  عامليةالفقر مشكلة  يعتربإذا أردنا أ  نويفي

 يف الكبري، مع التفاوت مجتمعمنها أي  يخلو ال. وه  راهرة واألبعاد األشكالوانعكاسات سياسية متعددة 
 .منها املترضرةا والفئات حجمها وطبيعته

 ينتعا التيية الرئيس واالجتامعية االقتصادية املشاكلمرص من  يف الفقر وعدالة توزيع الدخل ةتعد مشكلو 

 الريفية.ناط  امل يف وباألخصمن الدول النامية  الكثريا شأ  نهمنها الدولة شأ 
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 مفهوم الفقر

تعريفه من عدة أوجه تختلا بحسب املوضوع والحالة املوصوفة، مفهوما نسبيا ميكن يعترب مفهوم الفقر 
  .امن تحديد مفهوم كل من الفقراء والفقر عند القيام بأي دراسة ترتبط بالفقر يف مجتمع م البد ولذلك

عية منطلقات أساسية: ذاتيددة، اجتامعيددة وموضددو  ثالي خاللمفهوم الفقراء: يعرف الفقراء بشكل عام من 
  (2007 ،باقر، محمد)  :وذلك وف  ما يي

يحصددل عددىل مددا يحتدداج إليدده مددن  الالفقري من وجهة ن ر ذاتية، كل فرد يشعر بأنه التعريا الذايت:  -
 .حاجات أساسية

 .من مستوى املعيشة األدىنغري القادرين عىل تحقي  الحد  األفرادالفقراء هم  :االجتامعيالتعريا  -

أو النسبة، قياسددية أو األرقام ال إلنفاقأو االدخل  من محدد مستوى تعيني ووه التعريا املوضوعي:  -
 راء.وغير الفق راءالفق بني الفاصلهذا املستوى الحد  ويعترب

حول مفهوم الفقر، فمسألة التعريا املوحددد للفقددر مدددا زالدددا عالقددة،  واالجتامع االقتصاداختلا علامء 
، مثل تدين املستوى الصدحي والتعليمي، الجهل، خاللهالفقر من بجوانب كثرية قد ينعكل ا الرتباطه وذلك

 بدداختالفالجسدية والعقلية، كددام أ  الفقدددر يبقددد  مسددألة نسددبية تختلددا  اإلعاقةضي  السكن، املرض، 
ليل كالفقر الناتج عن سوء توزيددع  الزما  واملكا  والثقافات، فالفقر الشديد الذي يؤدي إىل املدوت أحياناً 

اعتمدددت عددىل مفهددوم  يم وأنواع الفقر، فأغلدب الدراسات التطبيقية للفقر قدتختلا مفاه ذلك، لالدخل
 .يف دراستها ملوضوع الفقر  األساسيةالحاجات 

تعرّف املن امت الدولية الفقر عىل "أنه الحالة االقتصادية التي يفتقد فيها الفددرد الدددخل الكددايف للحصددول 
وامللددبل والتعلدديم، وكددل مددا يعدددا مددن االحتياجددات لصددحية والغددذاء عىل املستويات الدنيا مددن الرعايددة ا

. واتسددع هددذا ((International Labor Organization, 2015 الرضورية لتددأمني مسددتوى الئدد  للحيدداة"
دت عددىل أهميددة حصددول  2006 يف عدداماملفهوم واصبح أكرث شموالً خصوصاً بعد قمة كوبنهاغن  التددي شددد 

رميددة، وتددأمني بيئددة سددليمة، وفددرص املشدداركة الدميقراطيددة يف اتخدداذ من الحيدداة الك الفرد عىل الحد األدىن
 القرارات يف جوانب الحياة املدنية.

كا  املرء يعترب فقرياً إذا كا  دخله ال يستطيع أ  يؤمن له اإلنفاق الكايف لتددأمني الحددد األدىن مددن حاجاتدده 
عىل تأمني مجموعة من الحاجات من بينها كا  غري قادر  الغذائية، وأصبح اإلنسا  اليوم يرنعا بالفقري إذا

تددوفري و  ري،دالغذاء الصحيح والسكن وامللبل واالستشفاء والرصف الصحي واملياه النقيددة لالسددتهالك البشدد 
املستلزمات التعليمية ألفراد األ ة، وتسديد فواتري املاء والكهرباء، وتلبية الواجبددات االجتامعيددة. وبشددكل 

دخل الفرد فيه دو  الدوالرين يعترب يف حالة فقر كبري، ومن كا  دخل الفرد فيدده عددىل بلد الذي عام، إ  ال
 حدود الدوالر الواحد يكو  مالمساً عتبة الفقر املدقع.
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دوالر أمددرييك، دوالً  600اعترب البنك الدددويل أ  الدددول التددي يقددل معدددل دخددل الفددرد السددنوي فيهددا عددن 
ومثددة دول  .1992الر أو ما يوازيهددا مددن العمددالت األخددرى العددام دو  400ىل ثم خفض هذه القيمة إ فقرية،

تعترب دوالً يف حالة فقر  يك سنوياً، وهي بهذه الحالة ريدوالر أم 300أخرى، دخل الفرد فيها أقل بكثري من 
دوالً مدقع. وعندما تم  إدخال عنارص أخرى إىل جانددب موضددوع الدددخل، تتعلدد   برفدداه اإلنسددا  نتبددني  أ  

  متوسط دخل الفرد فيها مرتفع جداً، ومع هذا، يالمل الفقددر فيهددا املاليددني مددن أبنائهددا )الواليددات ع م

 املتحدة األمريكية(.

، وأصددبح 1999دولة العام  48إىل  1971دولة العام  25لقد ارتفع عدد الدول األقل منواً )نادي الفقراء( من 
يف العامل يعيشو  عىل أقل من دوالٍر واحددد يوميدداً. إ  مليارات شخص  3دولة. وامللفا أ  حواىل  86اليوم 

% مددن عدددد 38و 34أي بددني  1992م مليددو  نسددمة العددا 100و 90عدد الفقراء يف الدول العربية كا  بني 

 السكا . وي هر أنه كلام ارتفع سعر النفط كلام ازداد عدد الفقراء.

سه. ففي أوروبا مثالً إذا كا  دخل الفرد أقددل مددن ويعود تصنيا خط الفقر إىل املعايري املتبعة يف البلد نف
  % من دخل املواطنني املتوسطي الحال يعترب مواطناً فقرياً.55

ال يوجد مقياس واحد للفقر يف الدددول، ذلددك أندده إذا أخددذنا دوالراً  نطلقات السالفة ميكن القول إنهمن امل
%  2.5الفقددراء يف الدددول العربيددة لددن تتجدداوز واحداً كمعيار للفقر املدقع يف الدول العربيددة، فددإ  نسددبة 

ه رسالة مضليلة مفاده3.5 أو  ا أ  مكافحددة الفقددر ليسددا مددن %، ويبدو هذا األمر غري مقنع، كام أنه يوجي
أولويات التنمية يف املنطقة العربية، إضافة إىل أ  هذا املقيدداس "ال يصددلح لتقيدديم وضددع الفقددر يف مع ددم 

الجهدداز املركددزي للتعبئددة العامددة  )ى التنميددة والدددخل املرتفددع أو املتوسددط"البلدددا  العربيددة ذات مسددتو 
ر من ال يحصل عىل الدوالرين يف اليوم، فإ  نسبة السددكا  . ولو احتسبنا الفقر وف  معيا)2014 واإلحصاء،

 %.31.5الفقراء تصل إىل 

املال الرضوري لتأمني الحاجات اإلنسددانية، املهم الذي ال يقبل الشك، أ  الفقر مرتبط ارتباطاً أساسياً بتوافر 
ا تددأم ن املددال فإندده يسدداهم يف أل  توافره يبعد عن االنسا  العوز، والترشاد واالرتها  إلرادة اوخرين. فإذا م

 تحرير اإلنسا  من ضغوطات الحياة، ويتمك ن بالتايل من ُتلك القدرة عىل التحكم مبقدرات حياته.

هي عبارة عن السلع الغذائية وغددري الغذائيددة الالزمددة لإلنسددا  بحيددث : الحاجات األساسية لإلنسا  -

 فظ كرامته اإلنسانية وتحق  قدرته عىل مزاولة نشاطاته االعتيادية بصورة مقبولة.يبق  حيا وتح

هي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع اإلنسا  معها الحصول عىل الحد األدىن من  :الفقر املدقع -

زاول الحاجات الغذائية األساسية الالزمة للحصول عىل الحد األدىن من السعرات الحرارية لبقائه حيددا يدد 
 نشاطاته االعتيادية.
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اإلنسا  معها الحصول عىل الحد األدىن من هي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع : الفقر املطل  -

 الحاجات األساسية الغذائية وغري الغذائية معا.

عرف البعض الفقر النسبي باعتبار أ  من يقل دخلدده عددن الوسدديط يعتددرب فقددريا فقددرا : الفقر النسبي -

 % من مدى الدخل من األسفل. 40 حني عرفه آخرو  بأنه الدخل الذي يعادل نسبيا، يف

تكمن أهمية قياس الفقر يف التعرف عىل الفقراء ومعرفة أماكن تواجدددهم وحجمهددم نسددبة إىل املجتمددع  
أل يددة والتعرف عىل خصائصهم الدميوغرافية ومستوياتهم التعليمية والصحية وذلك مددن خددالل املسددوح ا

فقراء من حالددة الفقددر إىل الالفقددر. املتخصصة بهدف وضع الخطط والسياسات الرامية إىل انتشال هؤالء ال
ومن أجل تصنيا أو فرز األ  الفقرية من األ  غري الفقرية يجب أ  نستخدم بعددض األدوات واملددؤرشات 

 يب التددي اتبعددا يف قيدداس الفقددر كم عددىل فقددر أو عدددم فقددر األ ة، ومددن األسددالددنا يف الحداعدي تسدالت
(United Nations, 2006): 

تعتمد بعض هذه األساليب عىل مجموعة من الباحثني املدربني الذين يقومو   علمية:أساليب غري  9-3-1
بدورهم بزيارة األ ، حيث يتم الحكم عددىل األ ة بددالفقر أو عدددم الفقددر بعددد اطالعهددم عددىل الجوانددب 

يددة ة، وتتميز هذه الطريقة بعدم الدقدة الختالف الحكم من باحث وخددر وملحدوداملختلفة من حياة األ  
 حجم او  التي يتم زيارتها. 

وتكمن فكرة هذا األسلوب بتقسيم املجتمع اىل فئتددني، أساليب علمية وميثلها أسلوب خط الفقر:  9-3-2
دير مددؤرشات الفقددر كنسددبة الفقددراء فئة الفقراء وفئة غري الفقراء باالعتامد عىل خط الفقر ومنها يددتم تقدد 

  وشدة فقرهم وحجم الفجوة بينهم وبني خط الفقر.

 خط الفقر  –

هو الحد الفاصل بني دخل أو استهالك الفقراء عن غري الفقددراء، ويعتددرب الفددرد فقددريا اذا كددا  اسددتهالكه أو 
األدىن لحاجددات الفددرد  دخله يقع تحا مستوى الحد األدىن للحاجات األساسية الالزمة للفرد، ويعرف الحد

يكو  إنفاقها أو دخلها تحا خط الفقددر تصددنا عددىل األساسية عىل أنه خط الفقر. فاألفراد أو األ  التي 
أنها فقرية واأل  أو األفراد التي يكو  إنفاقها أو دخلها فوق خط الفقر تصنا عىل أنها غري فقرية. وهناك 

 نوعا  رئيسيا  من خطوط الفقر هام:

 املدقع  خط الفقر -

الالزم ل  ة أو الفرد لتأمني الحاجات الغذائية يعرف خط الفقر املدقع عىل أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق 
 .األساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية الالزمة ملامرسة نشاطاته االعتيادية اليومية
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 خط الفقر املطل   -

نفاق الالزم ل  ة أو الفرد لتأمني الحاجات الغذائية يعرف خط الفقر املطل  عىل أنه مستوى الدخل أو اإل 
ئية األساسية، والحاجات غري الغذائية األساسددية هددي التددي تتعلدد  باملسددكن وامللددبل والتعلدديم وغري الغذا

  .والصحة واملواصالت

بخط الفقر النسبي الذي يعتمد عىل أ  من يقل دخله عددن قيمددة محددددة يف  يعرفوهناك خط فقر  -

خل يعترب فقريا، واختلا عىل هذه القيمة حيث اعتربها البعض الوسيط والبعض اوخر اعتربها سلم الد 
العشري الرابع، وتعترب هذه القيمة املحددة هي خط الفقر النسبي. ويختلا خط الفقددر النسددبي عددن 

يعترب  ل  بأ  خط الفقر النسبي يختلا أو يتغري مع التغريات يف مستوى املعيشة بينام خط الفقر املط
 خط الفقر املطل  بأنه قيمة حقيقية ثابتة يف زما  ومكا  معينني.

تختلا أساليب تقدير خط الفقر باختالف نوع خط الفقر املراد تقديره، وتنقسم طرق تقدير خددط الفقددر 

 ن حيث نوع البيانات املستخدمة يف التقدير اىل نوعني:م
 ة لتقدير خط الفقر الطرق املبارش  :االول  -
 الطرق غري املبارشة لتقدير خط الفقر  :الثاين  -

وما مييز النوع االول عن الثاين هو استخدام بيانات االنفاق االستهاليك لتقدير خط الفقر يف النوع االول، أما 
نفدداق النوع الثاين من أساليب تقدير خط الفقر فيميزه استخدام بيانات الدخل كمتغددري بددديل لبيانددات اال 

ارشة وذلك ال  بيانات االنفاق واالستهالك أكددرث االستهاليك. وُتتاز الطرق املبارشة بدقتها عن الطرق غري املب
 بعض أساليب التقدير ألهم خطوط الفقر: فيام يي إىل مصداقية من بيانات الدخل، ونعرض 

 خط الفقر املطل  –

 هناك أسلوبا  رئيسيا  لتقدير خط الفقر املطل  

 النمط الغذاإ املق حأسلوب  –

متوازنة ومالمئدددة لحاجددة الجسددم وتكددو  عددادة مق حددة مددن قبددل يعتمد هذا االسلوب عىل سلة غذائيدة 

أخصائيني يف التغذية، ثم تحسب قيمدة تكلفة تلك السددلة بأقددل األسددعار الدارجددة. ولحسدداب خددط الفقددر 
نفاق عىل السلع الغذائية اىل اجاميل االنفاق املطل  نرضب تكلفة السلة الغذائية املق حة مبقلوب نسبة اال 

عامل انجل، حيث يعرف معامل انجل عىل أنه مقلوب نسبة االنفاق عىل املددواد الغذائيددة اىل االستهاليك )م
اجاميل االنفاق العام(. أما نسبة االنفاق عىل السلع الغذائية فتأخذ باالعتامد عىل بيانات انفاق اال  كافة 

ة هددو االقددرب لتكلفددة السددلة  بيانات انفاق الفئة التي يكو  انفاقها عددىل السددلع الغذائيدد أو باالعتامد عىل
 الغذائية املق حة.
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 أسلوب النمط الغذاإ الفعي –

يعتمد هذا االسلوب عىل متوسط حصة الفرد الفعلية من السعرات الحرارية املحسوبة من خددالل بيانددات 
لفقر املطل  بهذا االسلوب من خالل حساب متوسط حصة الفرد االستهالك الفعي للفرد ويتم تقدير خط ا

جاملية من السعرات الحرارية لفئات دخل يتم تحديدها مسبقا، ومن ثم تعتمد فئة الدددخل املقابلددة أو اال 
االقرب ملا يحتاجه الفرد من السعرات الحرارية وأخريا يحدد متوسط االنفاق االجاميل املقابل لفئددة الدددخل 

االجامليددة مددن السددعرات را لخط الفقر املطل . ويرى الباحث أ  حساب متوسط حصة الفددرد ليكو  تقدي
الحرارية لفئات االستهالك الغذائية ومن ثم تحديد الفئة االقرب ملا يحتاجه الفددرد مددن السددعرات واعتبددار 

لفقددر متوسط االنفاق االجاميل لهذه الفئة هو خط الفقددر املطلدد ، حيددث يددرى الباحددث ا  تقدددير خددط ا
كرث دقة من اسددتخدام فئددات الدددخل، وذلددك ال  املطل  باستخدام فئات استهالك املواد الغذائية سيكو  أ

 االرتفاع يف فئة الدخل قد ال يعني االرتفاع يف متوسط حصة الفرد من السعرات الحرارية.

 خط الفقر النسبي

ل بيانددات الدددخل وحسددب التعريددا يعترب من الطرق غري املبارشة ويتم تقدير خط الفقر النسبي من خال
يعتقددد  مقيدداسفمن املمكن أ  يكو  خط الفقددر النسددبي الوسدديط أو أي الذي يتف  عليه للفقر النسبي، 

 بأنه القيمة الفاصلة بني دخل الفقراء ودخل غري الفقراء.

 خط الفقر االجتهادي

ىل اجابددات املسددتجوبني (، ويعتمد تقدير هذا الخط عLeyden Poverty Lineويسم  بخط فقر ليدين )

مستوى دخلهم أو استهالكهم ا  كا  أعىل أو أقل أو مطابقا ملسددتوى أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيا 
الدخل أو االنفاق الذي يرونه مناسبا ومقبوال اجتامعيا. ويقدر خط الفقر من خالل اجابات اال  أو االفراد 

ى الدددخل او االنفدداق املناسددب واملقبددول اجتامعيددا. الذين يعتقدو  با  دخلهم أو انفاقهم مساويا ملسددتو 
ناك طرق أخرى لتحديد خط الفقر االجتهادي كاالعتامد عىل الحد االدىن للرواتب واالجور أو عىل الحددد وه

 االعىل ملستوى الدخل املعفي من الرضيبة.

هام بديهية الرتابة وبديهية التحويالت، أما هناك ميزتا  يجب توافرهام يف مؤرشات الفقر، وهاتا  امليزتا  
االوىل فتعني أ  أي انخفاض يف دخل الفقري يؤدي اىل زيادة فقره عند ثبات جميع املتغريات االخرى  امليزة

)مثل أسعار السلع،...( أما امليزة الثانية فتعني أ  تحويل أي جزء من دخل فرد فقري اىل فرد اخر أكرث دخال 
عدة مددؤرشات للفقددر وأهمهددا مددؤرش  اىل زيادة الفقر برشط ثبات املتغريات االخرى. هناكال بد وأ  تؤدي 

خط الفقر الذي تم الحديث عنه سابقا، وتكمن أهمية مؤرش خط الفقر لكو  العديد من مؤرشات الفقددر 
 :) Gaurav, (1997 تعتمد عليه عند تقديرها ومن هذه املؤرشات
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 مؤرش نسبة الفقر  9-5-1

قسددمة عدددد السددكا  الفقددراء عددىل عدددد ؤرش تعداد الرؤوس ويعرف بأنه النسبة الناتجددة عددن ويسم  مب
الكي، وميكن حسابه من خالل قسمة عدد اال  الفقرية عددىل أعددداد جميددع اال  )الفقددرية وغددري  السكا 

املطلوبتا  يف الفقرية يف املجتمع(. وهو من أكرث مؤرشات الفقر شيوعا واستخداما مع أنه ال يعكل امليزتا  
 يهية التحويالت(. مؤرشات الفقر )بديهية الرتابة وبد

 مؤرش فجوة الفقر  9-5-2

حيث يعكل هذا املؤرش حجم الفجوة النقدية االجاملية الالزمة لدخول الفقراء لوضعهم عىل خددط الفقددر 
مددة االجامليددة أي ليصبحوا غري فقراء، وألغراض املقارنة يتم حساب هددذه الفجددوة كنسددبة مئويددة مددن القي

ستوى استهالكهم مساو لخط الفقر. نالحددظ أ  مددؤرش فجددوة الفقددر الستهالك كافة السكا  عندما يكو  م
يحق  ميزة من امليزات املطلوبة يف مؤرش الفقر وهي ميزة الرتابة، فعندما ينخفض الدخل ألي من الفقراء 

 ترتفع فجوة الفقر.

 مؤرش شدة الفقر  9-5-3

أنفسهم وبنفل الوقا يقيل فجددوة الفقددر، ى التفاوت يف درجات الفقر بني الفقراء يقيل هذا املؤرش مد
ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط الحسايب ملجموع مربعات فجوات الفقر النسددبية. ويددرى الباحددث أ  

 تطبي  مقياس التباين عىل دخول الفقراء سوف يعكل مؤرش شدة الفقر.

 عامليدداً  املتوسددطة ريةدالبش التنمية ذات الدول تعترب من التي الدول إحدى وه  مرص  يف الفقر  حجم قردر
 تلددكج. السددكا  حجددم مددن %32.5 بنحو 2018 لعام البرشية التنمية تقرير  يف البرشي الفقر  ملقاييل وفقاً 

 بعدددم الددوالدة لدى االحتامل نسبة أ  يف تتمثل املؤرشات من عدد عىل تقديرها يف ارتكزت التي املقاييل
 لدددى األمية معدل ويقدر السكا ؛ حجم من %7.8 ني بني املرصيني األربع سن حت  الحياة قيد عىل البقاء
 إمكانيددة دو  مددن السددكا  حجم ويقدر السكا ؛ حجم من %44.4 أكرث فام  15 سن من مرص  يف البالغنير 
 يقدددرو  الخامسددة سن دو  عامرهمأل  السوي دو  الوز  واألطفال ؛%2مياه محسن مصدر  عىل الحصول

 . 2014)الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (يف مرص  األطفال عدد من %9 بنحو

 األشد الفئات وهي  -واحد دوالر عىل ممن يحصلو  السكا  نسبة قردرت فقد ،الدخل فقر  صعيد عىل أما
 السكا ؛ حجم % من32،   2018 عام حت  1990 امع من الف ة يف اليوم يف  -الدويل البنك ملعايري وفقاً  فقراً 
 اليددوم يفجددج    -الدددويل البنك ملعايري وفقاً  الفقرية الفئات وهي  -دوالرين عىل من يحصلو  نسبة قردرت حني يف
 .السكا  حجم من %45.9 ب الف ة ذات عن

 عددىل القامئة الخاصة اتالتقدير  أشارت فقد رصيامل الفقر  لخط وفقاً  ،مرص  يف الفقر  بحجم يتعل  فيام  أما
 أ  إىل واإلحصاء العامة للتعبئة ركزيامل الجهاز بها يقوم التي واالستهالك والدخل لإلنفاق الشاملة سوحامل
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 خددط عددىل ارتكددازاً  وذلددك السددكا  حجم من% 16.7 إىل2000 عام بحلول مرص  يف وصلا قد الفقر  نسبة
 الواحددد؛ اليددوم يف هجنيدد  1.75 املقدددرو  2004 عام ةرصيامل التخطيط وزارة قبل من واملحدد مرص  يف الفقر 
 315 مددن أقددل الشددهري دخلهددا يكو  أ  فيجب ريةفق أشخاص ستة من مكونة عائلة تعترب ليك هأن ن عمب

 (2018 -1999تطور نسبة الفقراء يف مرص خالل الف ة ) (1)يوضح الشكل و هجني

 

 ( 2018إىل    1999: نسبة الفقراء يف مرص خالل الف ة )1شكل  

 .2018 املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، زاملصدر: تقرير الجها 

وحدد الجهاز خط الفقر عند من حجم السكا ،   %32.5فقد زادت نسبة الفقر لتصل إىل 2018اما يف عام 
جنيدده  5787.9جنيدده شددهريا، وذلددك مقابددل  735.5جنيها يف السنة، وهو مددا يعددادل حددوايل  8827مستوى 
  .2015جنيها شهريا، يف البحث الساب  لعام  482و نحسنويا، أو 

 (2018-1999تطور نسبة الفقر املدقع يف مرص سنويا خالل الف ة ) 2ويوضح الشكل 

 
 

 (   2018إىل  1999: نسبة الفقر املدقع يف مرص خالل الف ة ) 2شكل  
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 .2018 الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، راملصدر: تقري

فقر املدقع بنسبة السكا  الذين يقل استهالكهم الكي عن خط الفقر الغذاإ، مبا يعنددي أ  تعرف نسبة ال
والفقراء هم السكا  الذين يقل استهالكهم الكددي عددن كلفددة الجوع  الواقعني تحا هذا الخط يعانو  من

ا للفددرد يف السددنة، مددا يعدد  8827نحو  ، تبلغ قيمة خط الفقر و  مكونات خط الفقر القومي  735.6ادل جنيهددً

ا للفددرد يف السددنة أي مددا يعددادل  5889.6يف حني تبلغ قيمة خط الفقر املدددقع  جنيها للفرد يف الشهر  جنيهددً
تسددتطيع الوفدداء جنيًها شهريًا حت   3678أفراد إىل  5وتحتاج األ ة املكونة من  جنيًها للفرد شهريًا 490.8

 .2018 -2017عن الف ة باحتياجاتها، بحسب تقرير بحوي الدخل واإلنفاق الجديد 

%  ثددم 6.2ر حتدد  وصددلا إىل دزيادة نسددبة الفقددر املدددقع يف مصدد  2009إىل  1999وقد شهدت الف ة من 
إىل  2018لكنها عاودت الزيادة لتصل مرة اخرى يف عددام  2010عاودت وانخفضا هذه النسبة اعتبارا من 

% من سكا  الريا ال يستطيعو  52 يزال ، فمع تحسن نسبة الفقر يف ريا الوجه القبي إال انه الج6.2%
، وتزيد نسبة الفقراء يف جميع محاف ات الوجه القبي وتصددل نسددبة الفقددراء  الوفاء باحتياجاتهم االساسية

، كددام تشددري ج% عىل التوايل60% و 67 سوهاج حيث بلغتا حوايل إىل أعىل مستوياتها يف محاف تي أسيوط و
ة العامة واالحصاء إىل أ  حوايل ثلث سكا  القاهرة الكددربى مددن الفقددراء. احصائيات الجهاز املركزي للتعبئ

% فقط من اال  التي تتكو  مددن 7، حيث تشري االحصائيات ا   وتزيد نسبة الفقر مع زيادة حجم اال ة
 .أفراد 7و 6% يف اال  التي تتكو  من 49الفقراء، بينام ترتفع هذه النسبة لتصل إىل اربع أفراد فأقل من 

 نتناول فيام يي أهم األسباب التي تؤثر يف مشكلة الفقر يف مرص:

 انخفاض مستوى التنمية االقتصادية 9-7-1

% 35والتي تساهم بنحددو  املرصية للصناعة األساسية الركيزة والتحويلية االستخراجية قطاع الصناعة تشكل
رية د% من حجددم العاملددة املصدد  20والذي يعمل به ما يقارب من  2018 من الناتج املحي االجاميل يف عام

 مشددتغل ألددا 255 مددنهم ،2018عددام  ىف مشتغال 602 و ألا 909 نحو املشتغلني عدد إجاميل حيث يبلغ

 ألا 938 مقابل وذلك ،%72 بنسبة ، الخاص بالقطاع ألا 655 وحوايل ،%28 بنسبة ،جددجالعام طاعبالق تقريبا
  %.3.1 قدرها انخفاض بنسبة ،2015 لعام الثاىن بالربع مشتغال 440 و

 املجتمددع حاجات من يؤمنه ملا املرصي ن را االقتصاد يف أساسياً  دوراً  الذي يؤدي الزراعي القطاع بينام أد ى
 مددن أيضدداً  يؤمندده وملا ،(مثالً القطن) التحويلية الصناعات من للعديد أولية مواد من يوفره وملا الغذاء، من
ى ال والددذي ر ديف مصدد  الزراعددي الناتج أ  إال العاملة، القوى من هامة لنسبة لعم  مسدداهمته نسددبة تتعددد 

 الحاجددات يددؤمن أ  يسددتطع ونتيجددة لزيددادة السددكا  مل ،2018 العددام اإلجاميل املحي الناتج من% 11.23
 يف العمددل انتاجيددة من %60 تتعدى املرصي التي ال الزراعي القطاع يف العمل النخفاض انتاجية الرضورية،

 اىل اسددتمرار مددام أد ى ومتزايددد، دائددم عجز  يف املرصي الزراعي التجاري امليزا  ا  ويالحظ .املتقدمة الدول
 الزراعيددة السددلع يف الغذائيددة الفجددوة وارتفدداع الزراعيددة السددلع عددىل والطلب الزراعي االنتاج بني التفاوت
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الجهاز املركزي الرضورية ) الغذائية السلع من لعدد مرص  يف الذايت االكتفاء نسبة بالتايل وتراجعا الرئيسة،
مسدداهمة القطدداع الزراعددي والقطدداع ويوضح الشكل التايل نسبة .(للتعبئة العامة واإلحصاء، أعداد مختلفة

 .(2018إىل  2008 الصناعي يف الناتج املحي االجاميل خالل الف ة من)

 

 تصادية يف الناتج املحي االجاميل :  نسبة مساهمة القطاعات االق 3شكل  

 worldbankdataاملصدر: بيانات البنك الدويل متاحة عىل املوقع 
مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحي االجدداميل، كددام ي هددر الشددكل ويتضح من الشكل الساب  ضعا 

االكتفدداء الددذايت مددن  انخفاض نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحي االجاميل مددام يوضددح تراجددع
 املنتجات الزراعية املرصية.

االجاميل خالل الف ة محل الدراسة مددا بددني اما القطاع الصناعي ف اوحا نسبة مساهمته يف الناتج املحي 
بدأت تنخفض مسدداهمة القطدداع الصددناعي إىل ا  وصددلا يف عددام  2011% ولكنها اعتبارا من 39% إىل 32

نها عاودت يف الزيادة مرة اخرى يف االعوام التالية. اما قطدداع الخدددمات فقددد % ولك32إىل ما يقارب  2016
% من اجاميل الندداتج 50تج املحي االجاميل طول ف ة الدراسة متخطية ح   بنسبة املساهمة االكرب يف النا

 املحي االجاميل.

 البطالة  معدل   ارتفاع  9-7-2

( الذين يقدرو  عىل العمددل ويرغبددو  فيدده ويبحثددو  سنة 64 -15هم األفراد من )يعرف معدل البطالة: "
طبقاً لبيانات مسح القددوى العاملددة  "الفئة العمريةعنه ولكنهم ال يجدونه منسوبًا إىل قوة العمل يف نفل 

% ذكددور، 63.4) %46.1يف قددوة العمددل  عامددا(29- 18 الشددباب بلغددا نسددبة مسدداهمة): 2017عددام 
% حاصددلني عددىل مؤهددل 24.2% حاصددلني عددىل مؤهددل متوسددط، 43.8أميددني  %9.1إناي( منهم:   27.5%

إندداي(،  %50.2ذكددور،  %48.6% )49املشتغلني بعمل دائددم بلغددا  بالشبا وبني أ  نسبة .جامعي فأعىل
 .(إناي %42.2% ذكور، 20) %25بلغا نسبة العاملني بعقد قانوين  كام 
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إندداي(، وأ  معدددل البطالددة  %38.7ذكور،  %20.5% )25.7بلغ  الشباب إىل أ  معدل البطالة بني يالحظو
إندداي( مقابددل  %49.4ذكددور،  %30.2% )38.3الحاصلني عىل مؤهددددل جددامعي فددأعىل سددجل  الشباب بني
 (.إناي %48.9ذكور،  %24.7للحاصلني عىل مؤهل متوسط فني ) 30.7%

 (2018 -20017البطالة يف االقتصاد املرصي خالل الف ة )تطور معدل  4ويوضح الشكل 

 
 ( 2018  -20017: تطور معدل البطالة يف االقتصاد املرصي خالل الف ة ) 4شكل  

 .2018املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، مرص يف أرقام، مارس  
االقتصادي وتشجيع العديد من القطاعات الدولة العديد من التدابري لدفع عجلة النمو  وقد اتخذت

مستهدفة خفض معدالت البطالة، فقد اصدر البنك املركزي مبادرة تهدف إىل دعم وُتويل املرشوعات 
 اجع فإ  ال،  2013الصغرية واملتوسطة والتي اسهما بشكل كبري يف خفض معدالت البطالة ابتداء من عام 

األهمية، مبا يحمله من داللة إيجابية عن جدوى معدالت  يف مرص أمر غاية  يف املستمر ملعدل البطالة 
 :وبالن ر إىل البيانات التفصيلية، يتضح اويت  وقدرتها عىل الوصول ملختلا الفئات، االقتصاديالنمو 

 29.18وة العمددل مددن ا ىف قدد قد جدداء مصددحوبا بانخفدداض ملحددو  اإلجاميلأ  انخفاض معدل البطالة  –
مع العلددم  2018مليو  فرد ىف الربع املامثل من  28.07( إىل 2017يونيو  -الربع )ابريل يفمليو  فرد 

أ  نسبة املشتغلني من القوة  أيسن العمل  يفأ  هذا االنخفاض يحدي ىف مجتمع يتزايد به السكا  
النساء النسبة األكرب مددن االنخفدداض ىف وقد مثلا  .انخفاض مبا يحمل ارتفاع عبء اإلعالة البرشية ىف

% من القوة البرشددية للنسدداء 58.9وصلا لد والتيقوة العمل؛ بارتفاع نسبة املتفرغات ألعامل املنزل 

ؤال يخددص وهو األمر الذى يثري تسا 2017الربع املامثل من  يف 54.5مقابل % 2018الربع األول من  يف
قدرة القطاعات املولدة للورائا عىل اسددتيعاب عاملددة  يفدخول سوق العمل أو  يفمشكالت النساء 

حدت مددن زيددادة  التيكام اجتمعا مجموعة من األسباب  .من النساء وتوفري بيئة عمل مناسبة لهن
ال يبحثددو  قد تكو  )عىل سبيل املثال ال الحرص( إجازة بدددو  مرتددب و  والتيمعدل مساهمة الذكور 
ن يؤدو  الخدمة العامة، واملوقوفني عن العمل مؤقتددا وال الجامعة الذي وخريجيعن عمل، املجندين 
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من هذه املسببات صاحبة الددوز  األكددرب  أييتقاضو  أجرا وال يبحثو  عن عمل ولكن ال ميكن الجزم 
 .التفسري يف

فوق املتوسطة والجامعية ومددا فوقهددا استمرار ارتفاع نسبة املتعطلني من حملة الشهادات املتوسطة و  –
وهددو مددا يعندد  أ  مع ددم  2017% ىف 77.9مقارنة بد 2018ىف  88.9طلني لتصل إىل %من جملة املتع

املنتقلني من وضع التعطل لوضع التشغيل هم من املددؤهالت دو  املتوسددطة أى أنهددم مددن أصددحاب 

عامددا(  29-25عامددا( و) 24-20العمريددة )املهارات املنخفضة. وتزايد معدالت البطالة فيام بني الفئات 
، عىل التوايل. وهددو أمددر ال ميكددن 2017 30.4و % 30.8مقارنة بد % 2018 36.9و % 40.4لتصل إىل %

وهدد  ضددعا قنددوات التوصدديل بددني  املرصيفصله عن املشكلة الهيكلية الت  يعاىن منها سوق العمل 
املولدددة مبددا يحقدد  طموحددات الفئددات  العرض والطلب عىل العاملة، وتدددىن جددودة الورددائا جانبي

حية مع ضعا مخرجات املن مة التعليميددة لددتالئم الورددائا مرتفعددة اإلنتاجيددة مددن املتعلمة من نا
 ناحية أخرى

 الفساد 9-7-3

 الفدد ة مددن منتصددا ومكافحة جرامئه، خاصددة يف الفساد كبرية يف مجال مواجهة  شهدت مرص نقلة نوعية
وحت  او ، ملا له من تأثريات سلبية عىل االسددتثامر، وارتباطدده الوثيدد  بتقويددة الثقددة يف الن ددام  2016عام 

  الحكومة جاهدة إىل تحقي  أهداف التنمية املستدامة من خددالل إطددالق ومؤسسات الدولة، حيث تسع
 .، ورفع معدالت النمو االقتصادي2030رؤية مرص 

عددن  من مددة الشددفافية الدوليددة علنا، الذي أ 2018لعام  الفساد مركزا يف مؤرش مدركات 12 وقفزت مرص 
  .يف مؤرش العام املا  117بعدما كانا تحتل املرتبة الد  دولة 180من أصل  105نتائجه، لتحتل املرتبة الد  

ر عددىل مددؤرش د، تقدددم وضددع مصدد  لفسددادا ، املعنيددة مبكافحددة الدوليددة من مددة الشددفافية وبحسددب
نقطددة العددام املددا ،  32نقطة عددىل مائددة، مقابددل  35، حيث سجلا 2018رجات يف د 3 الفساد مدركات

دولة حول العامل، من صفر كلام دل ذلك عىل أ   180وكلام اق با درجة الدولة عىل املؤرش، الذي يشمل 
 كلام عكل ذلك زيادة نزاهتها. 100هذه الدولة أكرث فسادا وكلام اق با من 

، 2014) مؤُتر األمم املتحدددة للتجددارة والتنميددة،( 2018لعام  الفساد يف مؤرش 105واحتلا مرص املركز الد 
الدمنارك، تليها ، وكام يف السنوات املاضية، تتصدر هذا التصنيا 2017يف  117بعدما كانا تحتل املرتبة الد 

 نيوزيلندا ثم فنلندا وسنغافورة والسويد وسويرسا.

 إنخفاض مستوى التعليم 9-7-4

ر يف مددؤرشات التعلدديم بتقددارير التنافسددية الدوليددة يف عددام دصدد أعلنددا وزارة ال بيددة والتعلدديم صددعود م

االبتداىئ، واملركددز  دولة يف مؤرش جودة التعليم 139من إجاميل  134، لتحصل عىل املرتبة رقم 2016/2017
 مركزا عن العام املا . 31دولة ىف نسب االلتحاق بالتعليم االبتداىئ، أي بفارق  139ضمن  28
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دولددة ىف  139ضمن  135دولة ىف نسب االلتحاق بالتعليم الثانوى، واملركز  139ضمن  85وجاءت ىف املركز 
 .دولة ىف جودة العلوم والرياضيات 139ضمن  130، واملركز جودة التعليم العام والعاىل

 140مددن إجدداميل  141، جاءت مرص يف املرتبددة رقددم 2014/2015وأوضحا الوزارة يف بيانها عن أنه يف عام 
دولة ىف نسب االلتحاق  140ضمن  64خارج التصنيا( يف مؤرش جودة التعليم االبتداىئ، واملركز  دولة )أي

 140ضددمن  141دولة ىف نسب االلتحاق بالتعليم الثانوى، واملركز  140ضمن  81اىئ، واملركز بالتعليم االبتد

دولددة ىف جددودة العلددوم  140ضمن  136دولة )أي خارج التصنيا( ىف جودة التعليم العام والعاىل، واملركز 
 .والرياضيات

 هذه اوفة التي تصدع أركددا  هذا الواقع املرير يحتاج إىل جهود مضنية، ووقا طويل، يك يتم القضاء عىل

مواكبددة  ميكنالدولة، فإذا أرادت أ  تكو  دولة متطورة، يجب أ  يكو  واضحاً أ  ال تطور مع الجهل، وال 
 إال بتأمني التعليم لسائر رشائح املجتمددع يك يددتمكن مددن االندددفاع بقددوة ركب التطور الرسيع والتكنولوجيا

 نحو النمو االقتصادي.

10

 26.3يعاين االقتصاد املرصي مشكالت عديدة، ومن أبرزها االرتفاع املستمر يف معدالت الفقر التددي بلغددا 
إىل تحقي  معدالت منو  األ ات املتعاقبة خالل الف ة منذ أوائل التسعينيّات وحتّ  باملئة. وهدفا الحكوم

تلددك املعدددالت املرتفعددة سددتؤدي بشددكل تلقدداإ إىل رفددع مسددتوى املعيشددة اقتصادي مرتفعة، باعتبددار أ  
وتخفيض معدالت الفقر، إال أ  ذلك مل يحدي. ويرجددع ذلددك إىل أ  السياسددات الحكوميددة ركددزت بشددكل 

ارش عىل تحقي  معدالت مرتفعة للنمو من دو  االهتامم باوثار التوزيعيددة لددذلك النمددو عددىل الفقددراء، مب

يف مددا عدددا  –تخفيا حدة الفقر هدفاً اس اتيجياً لهذه السياسات، وبذلك ميكن اعتبارهددا ومن دو  اعتبار
 .ساهما بشكل واضح يف تردي أحوال الفقراء يف مرص  –دعم الغذاء

 :التايل ز أهم تلك السياسات وانعكاساتها عىل تلك املشكلة يف الجدولوميكن إيجا 

 وانعكاساتها عىل مشكلة الفقر السياسة االقتصادية  :  2جدول 

 انعكاساتها عىل مشكلة الفقر  السياسة االقتصادية 

 برنامج الخصخصة 

زيادة حدة الفقر من خالل تزايد معدالت البطالة وتزايد حجددم القطدداع غددري الرسددمي، 
نتيجة لترسيح العاملني باملؤسسات التي ُتّا خصخصتها، وانضامم عدددد كبددري منهددا إىل 

الرسمي الذي يتسم ب ّدي رروف العمددل بدده. والددذي أصددبح امللجددأ كددذلك القطاع غري 
 .للداخلني الجدد إىل سوق العمل من الشباب

اإلنفاق العام  
 االجتامعي 

 الصحة –

بة اإلنفدداق العددام عددىل الصددحة، وانخفدداض زيادة معدالت الفقر نتيجة انخفاض نس -
املؤسسددات الصددحية  مستوى كفاءة الخدمة الصحية التي يحصل عليها الفقددراء مددن

 .اململوكة للدولة

 التعليم –
التأثري السلبي يف جودة العملية التعليمية نتيجة انخفاض نسبة اإلنفاق العددام عددىل  -

ترسددب مددن التعلدديم ومعدددالت التعليم، الذي ينعكل بدوره عىل ارتفاع معدالت ال
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األمية، التي تؤدي بدورها إىل زيادة الوضع سوءاً بالنسبة إىل الطبقة الفقرية بسددبب 

 .عليم لها ارتفاع نفقة الفرصة البديلة للت

 الدعم –

دعم الغذاء: قلل من زيادة نسبة الفقر يف مرص بشكل كبري، والتي من املتوقددع لهددا  -
إلغائه. كام أنه يساعد عددىل تددوفري الحددّد األدىن مددن باملئة يف حالة  35تخطّي نسبة 

الحاجددات الغذائيددة للمددواطنني لحاميددتهم مددن سددوء التغذيددة، وتحقيدد  االسددتقرار 

 .كفاءة االقتصاديةالسيايس بالرغم من اتسامة بانخفاض ال
دعم الطاقة: نسبة كبرية منه يتم توجيهها لقطاعات إنتاجية وليل لقطاع العددائالت  -

بشكل أو بيخر يف تدهور أوضاع الفقراء، حيث ال يصب يف مصلحتهم، ويساهم هذا 
 .ويحتاج إىل تعديالت

دعم اإلنتاج: ال يصب يف التخفيا من حدة مشكلة الفقر حيث يوجه لدعم عملية  -

نتاج بدددالً مددن توجيهدده للتخفيددا مددن حدددة الضددغوط التضددخمية التددي تواجدده اإل 

 .يمية له بشكل أفضلاملستهلك، أو توفري الخدمات الصحية والتعل

لسددنة  12قددانو  العمددل الددرقم 
 180وتعديالته يف القانو   2003
 2008لسنة 

الدامئددة نتج منه تددردي أوضدداع الفقددراء ووجددود التفدداوت حيددث تضددمن عقددود العمددل 
واملؤقتة، وسمح لصاحب العمل تحديددد مددّدة العقددود أو إنهاؤهددا يف حددال مواجهددة أي 

وفقاً للقانو  تّم تشكيل مجلل أعددىل ل جددور للبحددث يف مشكالت أو تعرث يف اإلنتاج. و 
وضع حّد أدىن ل جر عىل املستوى القومي مبراعاة نفقات املعيشة، وتم تفعيل القرار يف 

عىل العاملني يف الحكومة والقطاع العام فقددط. يف حددني رلددا  2015ير كانو  الثاين/ينا 
عنددد مسددتوى أجددر مددنخفض  العاملة يف القطاع الخدداص والقطدداع غددري الرسددمي تعمددل

وتتعرض ل روف عاملة غري الئقة، ميكددن أ  تددؤثر سددلباً يف رددروف معيشددتهم وتدددهور 
 .معدالت الفقر

  .2016شتاء  -2015/ خريا  72 - 73، العددا  23-22السنة  مجلة بحوي اقتصادية املصدر: عبري مجاهد،
 

عن ن رة الدول املتقدمة من حيث األهداف، تختلا ومنها مرص ن رة الدول النامية للسياسة النقدية ا  
فالدول املتقدمة ترى أ  هدف السياسة النقدية األسايس هو تحقي  االستقرار النقدي وتخفدديض معدددالت 

إذ تهدف من خاللها إىل تحقي   الدول النامية ف ى أ  هدف السياسة النقدية أبعد من ذلك؛التضخم، أما 

 .قدي، وتخفيض مستويات البطالة، واستقرار أسواق رصف العمالتالنمو االقتصادي، واالستقرار الن

101

 منهجية ومصادرالبيانات 10-1-1

وكانا البيانات املستخدمة هي البيانات الددواردة مددن النرشددة  2017إىل  1991ُتتد ف ة هذه الدراسة من 
املركزي للتعبئة العامة واالحصدداء. امددا املنهجيددة اإلحصائية للبنك املركزي املرصي والتقرير السنوي والجهاز 

 )(، كام اعتمد النموذج عددىل دراسددة OLSاملعتمدة لهذه الدراسة هي طريقة املربعات الصغرى العادية )
2016Gideon; Goshit, PhD and Thaddeaus; Longduut,  والتي سب  االشارة إليهددا يف الدراسددات )

 املعادلة املقدرة يف تلك الدراسة.السابقة وذلك باالعتامد عىل نفل 
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 مواصفات النموذج والتقدير والتقييم 10-1-2

مثددل منددو الندداتج املحددي االجدداميل و  تلعب السياسة النقدية دورا كبريا يف استقرار متغريات االقتصاد الكي
لهامددة يف تحقي  معدالت مرتفعة للتورا وتحقي  االستقرار يف ميزا  املدفوعات، وهددي مددن املتغددريات ا

أضعا الكنزييو  من دور وأهمية السياسة النقدية يف تحقي  معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي، وقد 
، ورأوا أ  تأثريها يقترص عىل اإلنفدداق الكددي مددن خددالل التددأثري تحريك النشاط االقتصادي يف الدول النامية

ق املاليددة يف هددذه الدددول وعدددم تنددوع الضعيا ألسعار الفائدة؛ حيث ينتج غالباً عن ضعا نطاق األسددوا
االصول املالية كاألسهم والسندات وأرذو  الخزانة. واستطاع كينز أ  يردخل فكرة جديدة تقول:” إ  النقددود 

من أجل املبادالت واالحتياط فأنها قد تطلب لذاتها وسم  هذا النوع من الطلب عددىل النقددود كام تطلب 
(، وبناء عىل ذلك قددال أ  املسددتوى العددام ل سددعار )التضددخم( يددرتبط )دافع املضاربة( أو )تفضيل السيولة

تصدداد، وأ  كميددة بعامي العرض الكي والطلب الكي، وقال أ  التشغيل الجزإ هددو الحالددة الطبيعيددة لالق
النقود ال تعترب هي املحدد األسايس للطلب، بل يتحدد الطلب مبستوى الدددخل الددذي يحدددد قدددرة األفددراد 

 (. .(Fouda, 2014 اقعىل اإلنف

ومن ناحية أخرى يددرى أصددحاب الن ريددة النقديددة )النقددديني( ا  السياسددة النقديددة تلعددب دورا هامددا يف 
املذهب النقدي يعتقد أ  السياسة النقدية من املف ض أ  يكددو  لهددا تددأثري أكددرب االستقرار االقتصادي أل  

 يل الحد من الفقر.عىل إجاميل اإلنفاق واإلنتاج والعاملة والدخل وبالتا

ويعتمد النموذج القيايس يف هذه الدراسة عىل املددذهب النقدددي يف فعاليددة تددأثري السياسددة النقديددة عددىل 

( متغري تابع كدالددة غددري مبددارشة يف أدوات PVRمعدل الفقر) لذلك تم اعتامد:مستوى النشاط االقتصادي 
ريف لالقتصدداد  د( وائددتام  القطدداع املصدد INTR( وسعر الفائدددة )MSالسياسة النقدية مثل العرض النقدي )

(BSCE) ( واالحتياطي النقديBARR و )( نسبة السيولةBLQR( ومعدل خصم البنك املركددزي )CBDR )
، والبطالددة وميددزا   ، ومستويات األسعار )معدل التضخم( (GDPكمتغريات مستقلة. وحيث أ  منو الناتج )
بندداءا عددىل  رئيسية التي تددؤثر عددىل معدددل الفقددر يف االقتصدداد )املدفوعات تعترب متغريات االقتصاد الكي ال

 الدراسات السابقة(. بإدخال هذه املتغريات يف النموذج.

 غريات النموذجتعريا مت 10-1-3

املعدل الوطني للفقر هو النسبة املئوية للسكا  الذين يعيشو  دو    ( معدل الفقر: PVRاملتغري التابع ) د
د التقددديرات الوطنيددة إىل تقددديرات املجموعددات الفرعيددة املرجحددة سددكانيا الحد الوطني للفقر. وتسددتن

 .واملستمدة من املسوح االستقصائية ل   املعيشية

 املتغريات املستقلة  د

هو مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحا الطلب بخالف ودائع الحكومة  (MSالعرض النقدي ) -
الودائع بالعملة األجنبية للقطاعددات املقيمددة بخددالف الحكومددة املركزية؛ والودائع ألجل، واملدخرات، و 
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املالية مثل شهادات اإليداع القابلة للتداول واألوراق املركزية؛ والشيكات املرصفية والسياحية؛ واألوراق 
 .كنسبة من اجاميل الناتج املحي التجارية

 التددي املاليددة املوارد إىل الخاص للقطاع املحي االئتام  (  يشريBSCEائتام  القطاع املرصيف لالقتصاد ) -
 ، املاليددة األوراق ورشاء ، القددروض خددالل مددن املثددال سددبيل عىل ، الخاص للقطاع املالية الرشكات توفرها
 من اجاميل الناتج املحي. كنسبة

هي النسبة التي يحددها البنك املركزي ويلزم البنوك التجارية االحتفدداا ( BARRاالحتياطي النقدي ) -
 .ها كنسبة من خصوم البنكب

طنيددة يشري سعر الرصف الرسمي إيل سعر الرصف الذي تحدده السلطات الو ( EXCHRسعر الرصف ) -

أو السعر املحدد بسوق الرصف املسموح بها قانوناً. ويتم حسابه كمتوسط سنوي استناداً للمتوسطات 
 ).الشهرية )وحدات العملة املحلية مقابل الدوالر األمرييك

يشري التضخم كام يقيسه معدددل النمددو السددنوي ملعامددل التكمددي  الضددمني ( INFRلتضخم )معدل ا -
إلجاميل الناتج املحي إىل معدل تغري األسعار يف االقتصاد ككددل. ومعامددل التكمددي  الضددمني إلجدداميل 

لثابتددة الناتج املحي هو نسبة هذا اإلجاميل باألسعار الجاريددة للعملددة املحليددة إىل اإلجدداميل باألسددعار ا
 .املحلية للعملة

إجدداميل الندداتج املحددي بأسددعار املشدد ين هددو عبددارة عددن ( RGDPالناتج املحي االجدداميل الحقيقددي ) -
مجموع إجاميل القيمة املضافة من جانب جميع املنتجني املقيمني يف االقتصاد مضافاً إليه أيددة رضائددب 

ات. ويددتم حسددابه بدددو   قيمددة املنتجدد عىل املنتجات ومخصوماً منه أية إعانات دعم غددري مشددمولة يف
اقتطاع قيمة إهالك األصول املصنعة أو إجراء أية خصددوم بسددبب نضددوب وتدددهور املددوارد الطبيعيددة. 

. دوالر أمرييك األرقام بالدوالر إلجاميل 2010البيانات معرب عنها بالقيمة الثابتة للدوالر األمرييك يف عام 
  .2010أسعار الرصف الرسمية لعام  حلية باستخدامالناتج املحي محولة من العمالت امل

سنة( الذين يقدرو  عىل العمل ويرغبددو  فيدده  64 -15هم األفراد من )( UNEMPRمعدل البطالة ) -
 ويبحثو  عنه ولكنهم ال يجدونه منسوبًا إىل قوة العمل يف نفل الفئة العمرية

مددن اجدداميل الندداتج  الخدددمات كنسددبة( صايف الصادرات املرصية من السددلع و BOPميزا  املدفوعات ) -
 املحي

 وميكن كتابة الدالة عىل الشكل التايل:

PVR = f (MS, EXCHR, BSCE, BARR, RGDP, INFR, UNEMPR, BOP) 

 -هذه املعادلة ميكن كتابتها بطريقة قياسية عىل النحو التايل:

LOG(PVR) = C(1) + C(2)*LOG(BARR) + C(3)*LOG(BOP) + C(4)*BSCE 

+ C(5)*EXCHR + C(6)*INFR + C(7)*LOG(MS) + C(8)*LOG(RGDP) 

+ C(9)*UNEMPR+ μ 
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 :حيث ا 

PVR = Poverty rate (Annual rate of poverty in percentage) 

MS = Money Supply (M2 or M1 plus savings deposits 

BSCE = Banking Sectors Credit to the Economy 

EXCHR = Exchange rate 

BARR = Bank Reserve Requirement 

RGDP = Real Gross Domestic Product (Domestic output) 

INFR = Inflation Rate 

UNEMPR = Unemployment rate 

BOP = Balance of Payments 

 الن رية القبلية التوقعات 
 التوقعات القبلية الن رية :  3جدول  

EXPECTED SIGN VARIABLE 

Negative MS 

Negative BSCE 

Positive EXCHR 

Negative BARR 

Positive RGDP 

Positive INFR 

Positive UNEMPR 

Negative BOP 

 
وتأيت التوقعات القبلية الن رية بناءا عىل الن رية االقتصادية وبعض الدراسات السابقة التددي اوضددحا ا  

ام زاد العددرض النقدددي كلددام ارتفعددا ( يرتبط بعالقة عكسية مع معدل الفقر حيث كلدد MSعرض النقود )
( بعالقة BSCEاالسعار ومع ثبات الدخل يزداد معدل الفقر. كام يرتبط معدل االئتام  املمنوح لالقتصاد )

 عكسية مع معدل الفقر حيث انخفاض معدددل االئددتام  سددوف يددؤدي اىل التددأثري عددىل االسددتثامر وبالتددايل
وف ترتفع االسعار دو  زيددادة الدددخول ويرتفددع معدددل الفقددر. االنتاج ومع عدم مرونة الجهاز االنتاجي س

( كلددام  EXCHRرف)دوهكذا سعر الرصف الذي نتوقع ا  تكددو  اشددارته موجبددة فكلددام ارتفددع سددعر الصدد 
حتياجددات االساسددية اصبحا تكلفة الواردات أعىل مام يؤدي إىل زيادة االسعار يف دولة تعتمد يف تلبيددة اال 

( BARRزداد معدل الفقر. كام ت هر االشددارة العكسددية بددني االحتيدداطي االجنبددي )عىل الواردات وبالتايل ي
ومعدل الفقر فكلام انخفض االحتياطي االجنبي من العمالت االجنبية كلددام زاد معدددل الفقددر. كددام ت هددر 

ي ( ومعدل الفقر فيعنددي زيددادة الندداتج املحدد RGDPاالشارة املوجبة بني الناتج املحي االجاميل الحقيقي )
االجاميل الحقيقي زيادة معدالت النمو مام يؤدي إلى  زيادة الدخل الشخيص ولكن يف نفل الوقددا تددزاد 
االسعار يف مرص بنسبة أكرب من زيادة الدخل مام يددؤدي إىل ارتفدداع معدددالت الفقددر. امددا معدددل التضددخم 
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(INFRف تبط بعالقة طردية مع )  ارتفعددا االسددعار ومددع معدل الفقر يف مرص فكلام زاد معدل التضددخم
وكذلك معدل البطالة فكلام ارتفع  عدم مرونة الجهاز االنتاجي وثبات الدخول يرتقع معدل الفقر يف مرص.

معدل البطالة يف مرص كلام ارتفع معدل الفقر. واخريا ميزا  التجارة أو صايف الصادرات الذي يرتبط بعالقة 
زا  التجارة كلام زاد معد الفقر ومبعن  اخددر كلددام حقدد  سية مع معدل البطالة فكلام زاد العجز يف ميعك

 ميزا  التجارة فائضا كلام انخفضا معدالت الفقر. 

الجذر ، تم إجراء اختبار وحدة  بدأ التحقي  بفحص السلسلة الزمنية لخصائص جميع املتغريات. وفقا لذلك
أدوات السياسددة  النموذج. ثم اختبار السببية بني معدل الفقددر ولفحص ترتيب تكامل كل من املتغريات يف 

 Breusch - Pagan - Godfreyباستخدام اختبار السددببية لجرانجددر. بندداء عددىل ذلددك، تددم إجددراء اختبددار 
(BPG) ج باستخدام  حزمددة بددرامج ، تم إجراء تقدير للنموذ  لتحديد وجود عدم تجانل. وعالوة عىل ذلك

 يي:  (. وتعرض النتائج كام Eviews 4.0ة )الكمبيوتر االقتصادي

 اختبار جذر الوحدة  10-2-1

لتحق  من وجود وحدة الجددذر يف السلسددلة وكانددا نتيجددة   Dickey-fuller (ADF)تم استخدام اختبار
 االختبار موضحة يف الجدول التايل:

 الوحدة اختبار جذر  :  4جدول  

Order of integration Prob 5% critical value ADF Series 

I(1) 0.000 -2.985 -6.275 PVR 

I(1) 0.070 -2.985 -1.903 BARR 

I(1) 0.000 -2.985 -4.968 BOP 

I(1) 0.116 -2.985 -1.631 BSCE 

I(1) 0.000 -2.985 -3.888 INFR 

I(1) 0.005 -2.985 -3.097 MS 

I(1) 0.143 -2.985 -1.518 RGDP 

I(1) 0.003 -2.985 -3.293 UNEMPR 

 Eviewsاملصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل برنامج 

 I، أي متغددريات  كانا ثابتة عىل املسددتويات CBDRو  BARRو  BSCEو  INTR( أ   2يوضح الجدول )

جددذر الوحدددة وكانددا ثابتددة  RGDPو  BOPو  UNEMPRو  INFRو  MSو  PVRأرهر كل من    ؛ (0)
 فقط يف الفارق األول أو الفارق الثاين.

 نتائج اختبار السببية 10-2-2

يتم  تم إجراء اختبار السببية ملعرفة العالقة السببية بني معدل الفقر وأدوات السياسة النقدية غري املبارشة
إجراء اختبار السببية بني املتغريات التابعة واملستقلة باسددتخدام منددوذج جرانجددر السددببي لتحديددد طبيعددة 
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، معدددل  (RGDPادلة العالقة السببية للناتج املحي اإلجدداميل الحقيقددي )واتجاه السببية بني املتغريات. مع
 .(PVRيسبب الفقر )( BOP( وميزا  املدفوعات )UNEMPR( معدل البطالة )INFRالتضخم )

 التايل: 5ورهرت النتيجة يف الجدول  

 نتائج اختبار السببية :  5جدول  

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
EXCHR does not Granger Cause PVR 26 1.21515 0.31669 
PVR does not Granger Cause INTR 2.17216 0.13885 
RGDP does not Granger Cause PVR 26 4.55635 0.02272 
PVR does not Granger Cause RGDP 0.54867 0.58578 
INFR does not Granger Cause PVR 26 0.04536 0.95574 
PVR does not Granger Cause INFR 2.86579 0.07935 
UNEMPR does not Granger Cause PVR 26 0.30804 0.73815 
PVR does not Granger Cause UNEMPR 0.83009 0.44982 

 Eviewsاملصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل برنامج 

 INFRو  RGDP. PVRو   PVR ؛  EXCHRو   PVRأ  هناك عالقة أحادية االتجاه بني   5 يوضح الجدول
العالقة السببية بني هذه املتغريات معروضة يف الجدددول  . ملخص الطبيعة واالتجاهUNEMPRو  PVRو 

 التايل؛ 

 العالقة السببية   ملخص الطبيعة واالتجاه   : 6جدول  

Expectation Nature of causality Direction of causality 

Not expected Unidirectional PVR →   EXCHR 

Expected Unidirectional PVR →   RGDP 

Not expected Unidirectional PVR →   INFR 

Expected Unidirectional PVR →  UNEMPR 

Expected Unidirectional BSCE →   PVR 

 Eviewsاملصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل برنامج 

نتائج اختبار النموذج واملتغريات باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعدلة وباالعتامد   7يوضح الجدول  
 Eviewsعىل الربنامج االحصاإ 
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 نتائج اختبار النموذج :  7جدول  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 5.205269 0.015708 331.3835 0.0019 

LOG(BARR) -0.134400 0.000689 -194.9886 0.0033 

LOG(BOP) -0.066280 0.000211 -313.6773 0.0020 

BSCE -0.006199 3.72E-05 -166.7686 0.0038 

EXCHR 0.062876 0.000282 222.6730 0.0029 

INFR 0.000976 2.43E-05 40.16881 0.0158 

LOG(MS) -1.219854 0.005122 -238.1770 0.0027 

LOG(RGDP) 0.726115 0.002176 333.7497 0.0019 

UNEMPR 0.006694 4.60E-05 145.4732 0.0044 

R-squared 1.000000 Mean dependent var 2.902864 

Adjusted R-squared 0.999999 S.D. dependent var 0.080966 

S.E. of regression 6.15E-05 Akaike info criterion -17.05850 

Sum squared resid 3.78E-09 Schwarz criterion -16.78617 

Log likelihood 94.29250 F-statistic 1951507. 

Durbin-Watson stat 2.579761 Prob(F-statistic) 0.000554 

 Eviewsاملصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل برنامج 

وجددود عدددم االسددتقرار  5وكام ي هددر بالشددكل . بواقيلا من(CUSUM)تم إجراء اختبار الثبات باستخدام 
ميكددن  .يف املائددة 5إذ املجموع ال اكمي للباقي يذهب خارج املنطقة وقدر مبسددتوى حددرج بنسددبة  البواقي

وقددا، وميكددن االعددتامد عليدده % كا  مستقر ومع مرور ال5االستدالل عىل أ  النموذج يف مستوى معنوية 
 للتنبؤ. 

 
 ختبار الثبات إ :  5شكل  

 Eviewsاملصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل برنامج 
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 Adjusted R)دل  دامل التحديددد املعدد ديتضددح مددن خددالل معدد   اإ:دتحليددل معنويددة النمددوذج االحصدد  -
squared = 99.9%) وذج قددادرة دريات النمدد% من متغ99.9ليلية كبرية وا  نموذج ذو قدرة تحدا  ال

ر وذلددك ايضددا مددن دابع وهددو معدددل الفقددر يف مصدد دتغري التدد درات التي تحدي يف املدد دتغيدتفسري العىل 
 مام يني ا  النموذج ذو معنوية احصائية.  =0.000Prob(F-statistic)جججخالل

% وذلددك يتضددح مددن 5عنددد مسددتوى معنويددة متغريات النموذج املستقلة كلها ذات معنوية احصائية  -
% لكل املتغرات مام يدل انهددا تددؤثر عددىل املتغددري التددابع، كددام يالحددظ ايضددا ا  5أقل من  Prob خالل

التوقعات القبلية بالنسددبة إلشددارات املعلددامت كلهددا جدداءت عددىل النحددو املتوقددع، مددام يؤكددد ا  هددذه 

رف دوسددعر الصدد  ) MSبارشة وهي العرض النقدددي )املتغرات سواء الخاصة بأدوات السياسة النقدية امل
(EXCHR( واالحتياطي النقدددي )BARR( واالئددتام  املمنددوح للقطدداع الخدداص )BSCE أو املتعلقددة )

( والندداتج املحددي االجدداميل الحقيقددي INFRبالسياسة النقديددة غددري املبددارشة وهددي معدددل التضددخم )
(RGDP( وميزا  املدفوعات )BOP( ومعدل البطالة )UNEMPR كلها ذو اثر معنوي عىل التغريات )

 .(PVRتحدي يف معدل الفقر يف مرص ) التي

وا   Pvalue= 0.002( ذو معنوية احصائية حيث قيمة MSالنموذج القيايس ا  عرض النقود  ) حأوض -
املعامل ذو اشارة سالبة مام يتف  مع التوقعات القبلية وذلك يعني وجددود عالقددة عكسددية بددني عددرض 

د بوحددد واحدددة سددوف يددؤدي إىل انخفدداض معدل الفقر يف مرص، حيث ا  زيادة عرض النقددو النقود و 
 (.1.21معدل الفقر يف مرص بقيمة املعامل )

( بعالقة عكسية مع معدل الفقرحيددث عندددما يرتفددع BSCEيرتبط معدل االئتام  املمنوح لالقتصاد ) -
 انخفاض االسددتثامر املحددي وبالتددايل ( سوف يؤدي ذلك إىل0.006معدل االثتام  املمنوح لالقتصاد ب )

 االنتاج وارتفاع االسعار وزيادة معدالت الفقر يف مرص. انخفاض

ر وهددو مددا يتفدد  مددع د( وهو يرتبط بعالقددة طرديددة مددع معدددل الفقددر يف مصدد EXCHRسعر الرصف) -
 ( سددوف يددؤدي اىل زيددادة0.06رف ب )دالتوقعات القبلية والدراسات السابقة، حيث ارتفاع سددعر الصدد 

خالل تأثري سعر الرصف عىل ميزا  التجارة املرصي مام يجعل الواردات  معدل الفقر يف مرص وذلك من

املرصية التي مع مها سلع اساسية أكرث كلفة وبالتايل ارتفاع اسعارها ومع ثبات الدخول يددزداد معدددل 
نخفدداض التنافسددية رية ن ددرا ال دالفقر يف مرص، كام يؤثرارتفاع سعر الرصف ايضا عددىل الصددادرات املصدد 

 ز االنتاجي املرصي وبالتايل يزداد العجز يف امليزا  التجاري ويزداد معدل الفقر يف مرص.وجمود الجها

( ومعدل الفقريف مرص مام يعنددي ا  انخفدداض BARRت هر االشارة العكسية بني االحتياطي االجنبي ) -
ر وهددو مددا يتفدد  مددع دقددر يف مصدد %( سيؤدي ذلك إىل زيادة معدددل الف16االحتياطي االجنبي بنسبة )

 لتوقع القبي والدراسات السابقة.ا
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( فيعنددي 0.72( ومعدددل الفقددر )RGDPت هر االشارة املوجبة بني الندداتج املحددي االجدداميل الحقيقددي ) -
ي دزيادة الناتج املحي االجاميل الحقيقي زيادة معدالت النمو مام يؤدي إلىدد  زيددادة الدددخل الشخصدد 

رب من زيادة الدخل مام يؤدي إىل ارتفاع معدددالت زاد االسعار يف مرص بنسبة أكولكن يف نفل الوقا ت
 الفقر.

( فكلددام زاد معدددل 0.009 ر )د( بعالقة طردية مع معدددل الفقددر يف مصدد INFRيرتبط معدل التضخم ) -

 التضخم ارتفعا االسعار ومع عدم مرونة الجهاز االنتاجي وثبات الدخول يرتقع معدل الفقر يف مرص.
( 2018-2012ذا البحث وخاصة يف السنوات االخرية من الدراسددة)ما اوضحه الجزء الن ري من ه وهو

حيث ارتفاع معدالت التضخم تصبح اسعار السلع والخدددمات اكددرث ارتفاعددا وبالتددايل عدددم قدددرة ذوي 
ت الدخول املنخفضة والثابتة عىل الحصول عىل احتياجاتهم من تلك السلع مام يؤدي إىل زيادة معدددال 

 .الفقر يف مرص 

( يف مرص يرتبط بارتفاع معدل الفقر، حيث زيادة 0.006) UNEMPRتفاع معدل البطالة  يتضح ا  ار  -
% وهو ما يتف  1% سيؤدي إىل زيادة معدل الفقر يف مرص بنسبة 0.06معدل البطالة يف مرص بنسبة 

فدداع معدددالت البطالددة مع التوقعات القبلية والدراسة الن رية حيث ا  عدددم وجددود فددرص عمددل وارت
  ارتفاع معدل الفقر يف مرص.سيؤدي اىل

وأخري انه توجد عالقة مبارشة وقوية بني ادوات السياسددة النقديددة املبددارشة والغددري مبددارشة يف التددأ  عددىل  
ترتيب املتغريات املستقلة طبقددا ألهميتهددا يف التددأثري عددىل  8معدالت الفقر يف مرص. ويوضح الجدول التايل 

 .عىل معامل كل متغري وتأثريه يف معدل الفقر يف مرص  دلفقر يف مرص وذلك باالعتام معدل ا

 ترتيب املتغريات املستقلة طبقا ألهميتها يف التأثري عىل معدل الفقر يف مرص :  8جدول  

 التأثري عىل معدل الفقر  املعامل  املتغري 

MS تأثري سلبي مبارش  %121 العرض النقدي 

BARR تأثري سالبي مبارش %13 ي من النقداالحتياطي االجنب 

RGDP تأثري ايجايب غري مبارش  %7 الناتج املحي االجاميل الحقيقي 

BOP تأثري سلبي غري مبارش  %6 ميزا  املدفوعات 

EXCHR تأثري ايجايب مبارش %6 سعر الرصف 

BSCE تأثري سلبي مبارش  %0.6 معدل االئتام  املمنوح لالقتصاد 

UNEMPR تأثري ايجايب غري مبارش  %0.06 الةمعدل البط 

INFR تأثري ايجايب غري مبارش  %0.009 معدل التضخم 

 املصدر: من اعداد الباحث

11 

التعرف عىل السياسة النقدية من حيددث املفهددوم والدددور واملكونددات وتناولددا الدراسددة  عنالبحث  سفر أ 
، ثددم تددم التعددرف عددىل هيكددل السياسددة النقديددة وتطددورهام يف النقديددة السياسةالن ريات االقتصادية يف 
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كام تعددرض البحددث ملفدداهيم الفقددر وانواعدده املختلفددة وطددرق جمهورية مرص العربية خالل ف ة الدراسة. 
عددالوة عددىل ذلددك، تددم القيددام بتحليددل قياسه ثم تناولنا قياس الفقر يف مرص واهم اسباب الفقددر يف مرصدد. 

سواء مؤرشات السياسة النقدية العديد من  ،   وذلك من خالل دراسة الفقر  اسة النقدية عىل  وقياس أثر السي
ديثة، ابتداء من تحليل السالسددل حيث تم استخدام الطرق واألساليب القياسية الحاملبارشة أو غري املبارشة 

 :ن وكانا النتائج كالتايلالزمنية إىل اختبار التكامل املش ك ومنوذج متجه االنحدار الذايت وتحليل التباي

اتضح من خالل الدراسة أ  السالسل الزمنية للمتغريات محل الدراسة كلهددا مسددتقرة يف املسددتوى  -
انية واملتغري التابع مستقر عند الفددروق األوىل وبالتددايل واملتغريات املفرسة مستقرة عند الفروق الث

 .ميكن تطبي  اختبار التكامل املتنارر 

اختبار التكامل املتنارر وجد أ  هناك أربعة معددادالت تكامددل متنددارر معددربة من خالل استخدام  -
 .الطويل عن املستقبل وتبني من خاللها أ  املعروض النقدي كا  له التأثري األكرب وذلك يف األجل

 .يف األجل الطويل والفقر وجد أ  هناك عالقة موجبه بني املعروض النقدي  -

 .يف األجل الطويل والفقر املمنوح للقطاع الخاص وجود عالقة موجبه بني االئتام   -

وهذا مددا توصددلا اليدده  ومعدل الفقر عالقة طردية بني السياسة النقدية  عىل وجودجميع املدارس اتفقا 
 .الدراسة

بددل واالدوات  ،جاألدوات الكميددة فحسددب للدديل فقددط مددن خددال معدالت الفقددر تؤثرالسياسة النقدية عىل 
 .دوات الكيفية صاحبة االثر املبارشالكيفية أيضاً حيث تعد اال 

 :بالتايل الدراسةلذلك توىص 
االقتصادي من األرصدة النقديدة دو  التسددبب يف لىك تتمكن السلطات النقدية من توفري حاجة النمو  -

تضخم األسعار فانه يتعني عليها مراقبة الطلب عىل النقود وتوجيه عدرض النقود بالصورة التي تستويف 
طلب عىل األرصدة النقدية او تق ب منها ولذلك يجب عمل دراسات لقياس دالتي طلب احتياجات ال

د رصفات املحتملددة، باإلضددافة إىل مددا يقددوم بدده البنددك املركددزي مددن وعدرض النقدود بغدرض التنبدؤ بالتدد
عدل تخطيط كمية النقود واالئتام  مبا يتناسب مع معدل النمو الحقيقي يف الناتج املحي اإلجاميل وامل

والحد من راهرة  املرغوب يف ارتفاع األسعار لضام  التوفي  بني مقتضيات التنمية ومقتضيات األسعار
 .الفقر 

التنسي  بني البنك املركزي كجهة مسئولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقديدة وبدداق  الجهددات  رضورة -
ة وسياسة سعر الرصددف يف إطددار الحكومية املسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة املالية والسياسة التجاري

ومعدددل  السياسة االقتصادية العامة للدولة، واالتفدداق عددىل األهددداف االقتدددصادية مثددل معدددل النمددو

وتحديد املدى الزمن  للتنفيذ وايجاد أسلوب لضام  فعاليدة التطبي  ومتابعة والحد من الفقر التضخم  
 التنفيذ
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العوامل التددي ال بددد مددن أ  تتددوافر لهددا، إال أ  نقطددة  للتخلص من الفقر يف دولة ما هناك توليفة من -
البداية تكو  يف دفع عجلة االنتاج الوطني لتنمددو بشددكل كبددري، فالعالقددة طرديددة موجبددة، بددني زيددادة 

بتددأمني الغددذاء الفقر، أل  وصول الفقراء إىل تعليم أفضددل، وإىل صددحة أسددلم،  انخفاض معدلو  االنتاج
ية من مياه رشب نقية ومواصالت وتعلدديم وطبابددة واستشددفاء، كلهددا واملسكن وامللبل وخدمات أساس

تساهم بفعالية يف عملية ترسيع معدالت النمو االقتصادي وزيادتها. وال بد من أ  يرافدد  عمليددة منددو 

يشددكل سددبباً يف وقددوع  االنتدداج عدالددة أفضددل يف توزيددع الدددخل، أل  عدددم العدالددة يف توزيددع الددرثوة
 االضطرابات.

الكبري يف اإلنتاج يسهم ويسهل تأمني العمل ألعداد الشباب التي تخرج إىل سوق العمددل كددل إ  النمو  -
سنة، وتأمني العمل ألكرب رشيحة من الناس التي ت جم فاعليتها بقدرة رشائية أكرب. هكددذا تبدددأ حركددة 

مددن ذوات واالستهالك. حينها تبدأ عملية رفددع مسددتوى الفئددات الفقددرية، متبادلة متسارعة بني العمل 
الدخل املنخفض والتي ُتثل األغلبية يف أغلب املجتمعات. كام أنه يجب أ  يكو  واضددحاً أ  االقتصدداد 
الوطني مل يعد مفصوالً عن االقتصاد العاملي، الذي اصبح متأثراً تددأثراً كبددرياً بدده، وبيلياتدده بشددكل كبددري. 

الوطني التنافسية بسددبب انخفدداض  لام ضعفا كفاءة املؤسسات االنتاجية، وتراجعا قدرة االنتاجفك
جودة االنتاج الوطني وارتفاع كلفته، كلددام تراجددع سددوق العمددل عددن اسددتيعاب االعددداد الوافدددة مددن 

 ألمن.العامل، وبالتايل تراجع إمكا  املواطن من توفري الرضوريات من الغذاء والعالج والتعليم وا

تخدام املتغريات املبارشة التي تددؤثر عددىل معدددل عىل الحكومة املرصية اتباع سياسة نقدية متوازنة باس -

الفقر يف مرص والتي يأيت يف مقدمتها العرض النقدي وهو ذو تأثري سلبي كبري ومبارش عىل معدل الفقر 
 عدل الفقر. يف مرص ويليه االحتياطي النقدي وهو ايضا ذو تأثري سلبي مبارش عىل م

السياسة النقدية يف جمهورية مرص العربية والتوجهددات املسددتقبلية،  (. تطورات2003أبو العيو ، محمود )
 78املركز املرصي للدراسات االقتصادية، ورقة عمل رقم 
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Abstract  

Through the research, monetary policy was identified in terms of 

concept, role and components, and the study dealt with economic 

theories in monetary policy, then the structure and development of 

monetary policy in the Arab Republic of Egypt was examined during the 

study period. The research also presented concepts of poverty, its 

different types and methods of measuring it, then, we covered poverty 

measurement in Egypt and the most important causes of poverty in 

Egypt. Moreover, an analysis and measurement of the impact of 

monetary policy on poverty was carried out through a study of several 

monetary policy indicators, whether direct or indirect where modern 

standard methods were used, ranging from time series analysis to joint 

integration testing and a self-regression vector model and Variation 

analysis., the study showed that there is a significant statistically 

significant effect of monetary policy tools, whether direct or indirect, on 

reducing poverty rates in Egypt during the study period. 
Key words: Monetary policy- Poverty- line of poverty- Money supply- 

Credit rate-Interest rate. 
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