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Abstract 
The objective of this paper is to measure the impact of economic 
growth on employment in the Egyptian economy in the short- 
and long-run. To this end, an Autoregressive Distributed Lag 
(ARDL) approach to cointegration and the Unrestricted Error 
Correction Model  (UECM) are employed using the data over 
the period 1982 – 2005. 
The results indicate that the economic growth has a weak 
significant positive short- and long-run effect on employment.  
The results also indicate that export promotion, import 
substitution and foreign direct investment enhance employment 
opportunities in the long run. 
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ؤدي إيل خفض معدالت البطالة ي يفترض أن الذياالقتصادي أحد املتغريات ويعترب النمو     
يتطلب توافر املزيد من ) الناتج (فتحقيق املزيد من املخرجات . داخل االقتصاد القومي

ومن مث فإن حتقيق معدل منو مرتفع يف الناتج يتطلب توافر حجم ). عوامل اإلنتاج(املدخالت 
 يفترض أن زيادة النمو االقتصادي يترتب عليها زيادة حجم وبالتايل.  من العمالةكبري

  .عداد العاطلنيأالتوظف، األمر الذي يؤدي بدوره إيل خفض 
مرونة العمالة بالنسبة للناتج (ولذلك فإن دراسة الكثافة العمالية للنمو االقتصادي     

 من فترة زمنية إيل يعترب وسيلة مهمة الختبار أثر النمو االقتصادي علي العمالة) احلقيقي
عطاء معلومات عن أسباب اختالف معدل النمو يف العمالة املتحقق بني إأخري من ناحية ، و

املناطق داخل الدولة الواحدة من ناحية أخري ، واملساعدة يف اكتشاف وحتليل التغريات 
  ).Kapsos, 2005: 1(اهليكلية يف العمالة من فترة زمنية إيل أخري من ناحية ثالثة 

 دراسة العالقة بني النمو االقتصادي والعمالة جتريبياً يف االدب االقتصادي باالعتماد وقد متت
بني معدل التغري يف تبادلية  الذي يتمثل يف وجود عالقة عكسية Okunعلي ما يعرف بقانون 

دب وقد حظي هذا اال. معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والتغري يف معدل البطالة
   .∗بالعديد من الدراسات اليت تناولت هذه العالقة

وبسبب ندرة الدراسات التجريبية السابقة اليت تناولت أثر النمو االقتصادي علي العمالة      
يف الدول النامية بصفة عامة، والدول العربية بصفة خاصة، فإن اهلدف الرئيس هلذه الدراسة 

علي العمالة يف األجلني القصري والطويل يف االقتصاد قياس أثر النمو االقتصادي يف يتمثل 
ولتحقيق هذا اهلدف مت تطبيق منوذج تصحيح اخلطأ . 2005 -1982املصري خالل الفترة 

 The Boundsدود للتكامل املشترك ـــغري املقيد من خالل استخدام منهج اختبار احل

Testing Approach to Cointegration املقترح من جانب  Pesaran et al., 

 The Autoregressiveاء املوزعة ذج االحندار الذايت لفترات اإلبط ، ومنو(2001)

Distributed Lag (ARDL) Approach املقترح من قبل  Pesaran and Shin 

   .مرونات األجلني الطويل والقصري لتقدير (1999)

                                                 
  :انظر علي سبيل املثال الدراسات التالية ∗∗∗∗

Mássé, 1995; Padalina, 1997; Baker and Schmitt, 1999; Alleyne, 2000; Döpke, 
2001; Ahtonen, 2003; Hu, 2004; Kapsos, 2005; Ramsaran and Hosein, 2006; 
Engemann and Owyang, 2007; Suryadarma et al., 2007; Jiménez-Rodríguez and 
Russo, 2007; Bhattacharya and Sakthivel, 2007.   
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ي ضعيف للنمو وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة يف  وجود أثر موجب ومعنو      
 لكل من أثر موجب ومعنوياالقتصادي علي العمالة يف األجلني القصري والطويل ، ووجود 

 حجم عليتشجيع الصادرات واإلحالل حمل الواردات واالستثمارات األجنبية املباشرة 
  .العمالة يف األجل الطويل

اإلطار النظري والدراسات  أجزاء يتناول اجلزء الثاين مخسةوتشتمل بقية هذه الورقة علي      
وخيتص اجلزء الثالث بعرض للنمو . التجريبية السابقة ألثر النمو االقتصادي علي العمالة

بينما خيتص اجلزء الرابع بعرض منهجية الدراسة وحتليل النتائج . االقتصادي والعمالة يف مصر
أما . ات االقتصاديةويهتم اجلزء اخلامس بعرض أهم االستنتاجات ألغراض السياس. التجريبية
  . ، فيقدم بعض املالحظات اخلتاميةالسادساجلزء 

  اإلطار النظري والدراسات التجريبية-أوال

 هو مبثابة األساس النظري للعالقة بني النمو االقتصادي Okun (1962)يعترب قانون      
تج احمللي اإلمجايل  بني معدل منو النا تبادليةوهذا القانون هو عبارة عن عالقة عكسية. والعمالة

 وجود شكلني هلذه العالقة ميكن بياما Okun (1970)واقترح . احلقيقي ومعدل البطالة
 ;Khemraj et al., 2006: 4; Bonga –Bonga, 2007: 15-16(علي النحو التايل

Villaverde and Maza, 2007: 2-3:(  
  :ويأخذ هذا النموذج الشكل التايل:  منوذح الفجوة-

                       (1)         ** ( )t t t tY Y U Uβ− = − − 
  :حيث أن 

Y = الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الفعلي  
*Y = الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي املمكن  

U = املعدل الفعلي للبطالة  
*U = ةاملعدل الطبيعي للبطال  

β = معاملOkun 
e = حد اخلطأ  
  :ويأخذ هذا النموذج الشكل التايل:  منوذح الفرق-

(2)0 1t t teUY β β +− ∆∆ =  
واملتغري املستقل للمعادلة املقدرة لقانون وعند إجراء الدراسات التجريية يتحدد املتغري التابع 

Okun  طبقاً ملوضوع الدراسة)Barreto and Howland,1993: 9 .( فإذا كان موضوع
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ما إذا أ). 2(الدراسة هو قياس أثر البطالة علي النمو االقتصادي ، يتم استخدام املعادلة رقم 
لة ، فيتم استخدام املعادلة كان موضوع الدراسة هو قياس أثر النمو االقتصادي علي البطا

  :التالية
                                                        (3)0 1%t tU b b Y∆ = − ∆   

وتعين هذه املعادلة أن الزيادة يف معدل النمو االقتصادي سوف تؤدي إيل زيادة معدل      
  .العمالة  مما يؤدي بالتايل إيل خفض معدل البطالة

مفهوم مهم يف االقتصاد الكلي علي املستويني النظري والتجرييب  Okunقانون وميثل      
)Kamgnia, 2006: 5.( فمن الناحية النظرية، فإن هذا القانون عبارة عن عالقة بني منحين 

 يساعد يف Okunومن الناحية التجريبية ، فإن معامل . Phillipsالعرض الكلي ومنحين 
 عن االقتصاد وبالفعل ، باستخدام بيانات ربع سنوية. سة االقتصاديةالتنبؤ وصنع السيا

 ن هناك عالقة عكسيةأيف بيان Okun  ، جنح 1957 – 1947األمريكي خالل الفترة 
 % 1فقد توصل إيل أن ختفيض البطالة بنسبة . اديــ بني البطالة والنمو االقتصتبادلية

كما أكد . والعكس صحيح % 3 احلقيقي بنسبة سوف تؤدي إيل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل
علي أنه عند مستوي مستقر من القوة العاملة ، فإن الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 أن مرونة 1962 يف دراسته عام Okun ووجد. سوف تؤدي إيل حتقيق زيادة يف العمالة
  .0.40 و 0.35العمالة بالنسبة للنمو االقتصادي تتراوح بني 

 يتضمن عالقة عكسية بني معدل النمو يف الناتج احمللي Okumونظراً ألن قانون      
اإلمجايل احلقيقي كمتغري مستقل ومعدل البطالة كمتغري تابع ، فإن هناك عالقة طردية بني 

هذه  العالقة تقيس الكثافة العمالية و. النمو االقتصادي كمتغري مستقل والعمالة كمتغري تابع
  . النمو يف العمالة ينتج من النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيأن مبعين  ، االقتصاديللنمو

إن مرونة العمالة املرتفعة بالنسبة للناتج تشري إيل وجود عالقة طردية موجبة قوية بني النمو 
الة العممنو ؤدي إيل زيادة تنمو االقتصادي أن الزيادة يف الاالقتصادي وخلق الوظائف ، مبعين 

أما مرونة العمالة املنخفضة بالنسبة للناتج ، فتشري إيل وجود عالقة طردية . مرتفعة بنسبة
 النمو الضعيف  "ويطلق علي هذه العالقة اصطالح. ضعيفة بني النمو االقتصادي والعمالة

واليعين هذا اإلصطالح  . Jobless Recovery  "للعمالة أثناء مرحلة التوسع أو اإلستعادة
 النشاط وإمنا يعين أن منو العمالة يكون أو إستعادةدم حتقق وظائف أثناء مرحلة التوسع ع

ضعيف بشكل غري طبيعي خالل مرحلة التوسع يف ظل منو معني يف الناتج احمللي اإلمجايل 
ويطلق أيضاً علي العالقة املوجبة الضعيفة بني النمو ). Massé, 1995: 1(احلقيقي 

 Jobless  "منو القطاعات ليس قادر علي توليد عمالة "اصطالح االقتصادي والعمالة 
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Growth.هلذين  وهناك أربعة تفسريات . ويعين هذا االصطالح وجود منو بال تشغيل
: هي) Engemann and Owyany: 2007: 4-5:انظر ملزيد من التفصيل(االصطالحني 

االبتكارات يف ) 3. (اعات املختلفةالتغري اهليكلي بني القط) 2. (إعادة اهليكلة التنظيمية) 1(
كما يعكس االصطالحني  .التغريات اهليكلية يف عرض العمل) 4. (جمال الطلب علي العمل

-Biyase and Bonga(املذكورين التغري اهليكلي وارتفاع الكثافة الرأمسالية للناتج 

Bonga: 2007: 3.(   
ن الدراسات اليت مت فيها تقدير وبعد ، يشتمل األدب االقتصادي التجرييب علي العديد م

 .للعديد من الدول) مقياس ألثر النمو االقتصادي علي العمالة(مرونات العمالة بالنسبة للناتج 
وضحت معظم هذه الدراسات أن مرونات العمالة ختتلف من دولة إيل أخري ، ومن فترة أ

 Revenga and Bentaliaفقد توصلت دراسة . زمنية إيل أخري داخل نفس الدولة

إيل وجود عالقة موجبة واضحة بني التغريات يف الناتج والتغريات يف معدل العمالة  (1995)
ن هذه العالقة إ دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، و11يف عينة مكونة من 

فقد كانت أقصي قيمة مقدرة . ختتلف بشكل معنوي من دولة إيل أخري من هذه الدول
، بينما كانت أدين قيمة مقدرة ) 0.574(مالة بالنسبة للناتج ختص اململكة املتحدة ملرونة الع

 دراسة نتائج  وأشارت ).Singh, 2003: 11-12) (0.098 (اليابانهلذه املرونة ختص 

Biyase and Bonga-Bonga (2007) يف ) اختفضت( إيل أن مرونات العمالة ارتفعت
كما ).  فرنسا والسويد( واليابان أملانياالسبعينات يف منتصف التسعينات باملقارنة بأواخر 

هذه الدراسة إيل أن القيمة املقدرة ملرونات العمالة لكل من ايطاليا والسويد نتائج أشارت 
  .1995 – 1990كانت سالبة خالل الفترة 

 دراسة العالقة بني Kangasharju and Pehkonen (2001) دراسة واستهدفت      
 The Panel Data اتج يف فنلندا ، باستخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعيةالعمالة والن

 الدراسة إيل هوأشارت نتائج هذ. 1996 – 1990 منطقة خالل الفترة 85لعينة مكونة من 
. إن العالقة اآلنية بني التغريات يف العمالة ومنو الناتج اختفت يف أوائل التسعينات) 1: (اآليت
اختالف طبيعة ) 3. (رييب علي استعادة هذه العالقة يف منتصف التسعيناتهناك دليل جت) 2(

أن الفروق القائمة يف طبيعة العالقة بني ) 4. (العالقة بني العمالة والناتج من منطقة إيل أخري
العمالة والناتج من منطقة إيل أخري ميكن تفسريها جزئياً إيل الفروق يف التخصص الصناعي 

   . الدراسةبني  املناطق حمل
  بدراسة أثر النمو االقتصادي علي العمالة لعينة مكونة من Seyfried (2005)وقام      
. 2003 – 1990 واليات كربي داخل الواليات املتحدة األمريكية خالل الفترة 10
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إن القيمة املقدرة ملرونة العمالة بالنسبة للناتج ) 1: (وأشارت نتائج هذه الدراسة إيل اآليت
وقد مت احلصول علي هذه النتيجة من خالل تقدير . 0.47يات املتحدة ككل بلغت للوال

إن القيمة املقدرة ملرونة ) The Pooled Regression Model) .2منوذج االحندار امع 
وقد مت احلصول علي .  يف واليات حمددة0.60 و 0.30العمالة بالنسبة للناتج ترواحت بني 

. ير منوذج احندار لكل والية من الواليات حمل الدراسة علي حدةهذه النتيجة من خالل تقد
 يف معظم  تاليةإن األثر املوجب اآلين للنمو االقتصادي علي العمالة يستمر ألرباع سنوية) 3(

  .الواليات املكونة للعينة حمل الدراسة
 ومنو  بدراسة العالقة السببية بني النمو االقتصاديAl-Ghannam (2005)كما قام      

يل خالل األجلني القصري والطوالعمالة يف املشروعات اخلاصة يف اململكة العربية السعودية يف 
 ولتحقيق هذا اهلدف ، مت استخدام اختبار التكامل املشترك بطريقة .2002 – 1973الفترة 

Johansen (1988) ومنوذج تصحيح اخلطأ ، واختبار سببية ، Granger . وأشارت نتائج
. راسة إيل وجود عالقة سببية أحادة االجتاه تسري من النمو االقتصادي إيل منو العمالةهذه الد

أي أن التغري يف معدل النمو االقتصادي يساعد يف تفسري التغري حجم التوظف يف القطاع 
  . اخلاص وليس العكس

، فقد ركزت علي تقدير معادلة الطلب علي العمالة   Onaran (2007)أما دراسة      
بلدان وسط وشرق أوروبا باستخدام بيانات سالسل زمنية مقطعية للصناعات التحويلية يف 

الصادرات والواردات (والعوامل الدولية ) األجور والناتج(من أجل اختبار أثر العوامل احمللية 
علي العمالة خالل فترة التوسع أو إستعادة النشاط ) واالستثمارات األجنبية املباشرة

 يف لألجور إن العمالة ال تستجيب )1: ( وأشارت نتائج هذه الدراسة إيل اآليت.االقتصادي
 إن القيمة املقدرة ملرونة العمالة بالنسبة للناتج كانت موجبة )2 (.أكثر من نصف احلاالت

 عدم وجود عالقة بني النمو االقتصادي والعمالة يف بعض )3 ( .ومنخفضة يف األجل القصري
من االستثمارات األجنبية املباشرة والتجارة الدولية ال متنع النقص يف إن كل ) 4. (احلاالت

الوظائف يف الصناعات التحويلية ، حيث كان للعوامل الدولية أثراً موجباً علي العمالة يف 
حاالت قليلة جداً ، باإلضافة إيل سيادة اآلثار غري املعنوية هلذه العوامل ، ووجود آثار سالبة 

  .التهلا يف بعض احلا
استهدفت دراسة اختبار Biyase and Bonga-Bonga (2007) غري أن دراسة      

جنوب أفريقيا ، باستخدام  يف Jobless Growthفرضية منو البطالة أو النمو بال تشغيل 
 The Structural Vector Autoregressiveمنوذج املتجه اهليكلي لالحندار الذايت 

(SVAR) Model .ه الدراسة إيل أن الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل وأشارت نتائج هذ
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ونظراً لندرة الدراسات   %.0.20تؤدي إيل زيادة العمالة بنسبة  % 1احلقيقي بنسبة 
التجريبية السابقة اليت تناولت أثر النمو االقتصادي علي العمالة يف الدول النامية بصفة عامة 

احلالية تعترب مسامهة يف الكتابات العربية لألدب والدول العربية بصفة خاصة ، فإن الدراسة 
  .االقتصادي التجرييب املتعلق بالعمالة من حيث احملتوي واملنهجية

  النمو االقتصادي والعمالة يف مصر -ثانيا

 يف الناتج احمللي اإلمجايل قاملتحقيتوقف معدل النمو يف حجم التوظف علي معدل النمو      
و إمجايل العمالة الناجم عن النمو احلادث يف هذا الناتج يف اقتصاد ويتحدد معدل من. احلقيقي 

بالنسبة لتطور معدل . ما بالقدرة االستيعابية للعمالة يف القطاعات املختلفة داخل هذا االقتصاد
 تطور متوسط معدل )1 (منو إمجايل العمالة مقارنة بالنمو االقتصادي ، يوضح اجلدول رقم

 ، خالل الفترة صرالة مقارنة مبتوسط معدل النمو االقتصادي يف مالنمو يف إمجايل العم
1982 – 2006 .  

  تطور متوسط معدل النمو يف العمالة مقارنة مبتوسط معدل النمو االقتصادي): 1(جدول رقم 

  2004 – 1980يف مصر، خالل الفترة 

متوسط معدل النمو 

  (%)االقتصادي 

متوسط معدل النمو يف إمجايل 

  )(%العمالة 
  الفترة الزمنية

7.2  2.7  1990 - 1982 

4.8  2.6  2000 - 1991  

4.0  2.3  2004 - 2001  

6.8  2.9  2006 - 2005  

  . مبلحق الدراسة)2 (مصدر بيانات املتغريات مذكور يف اجلدول رقم: املصدر

  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي
 إيل حتقيق منو مماثل إن النمو االقتصادي احلادث خالل الفترة حمل الدراسة ال يؤدي •

فتحقيق معدل منو معني يف الناتج احمللي اإلمجايل . يف حجم التوظف خالل نفس الفترة
ففي مجيع . احلقيقي يؤدي إيل حتقيق معدل منو مساو أو أقل أو أكثر يف حجم التوظف
 منو مواز يف الفترات الفرعية للفترة حمل الدراسة ، مل يؤد منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي إيل

انظر [حجم التوظف ، ولذلك تعايش النمو االقتصادي مع معدالت مرتفعة نسبياً من البطالة 
 .]مبلحق الدراسة) 1(اجلدول رقم 
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وجود عالقة طردية بني معدل النمو االقتصادي كمتغري مستقل ومعدل منو العمالة  •
 % 4.8لنمو االقتصادي إيل  عندما اخنفض متوسط معدل افعلي سبيل املثال ،. كمتغري تابع
خالل الفترة  % 7.2بعد أن كان ) الفترة الفرعية الثانية (2000 – 1991خالل الفترة 

 % 2.6اخنفض متوسط معدل منو العمالة إيل ) الفترة الفرعية األويل (1990 – 1982
الطردية وميكن تتبع هذه العالقة . يف الفترة األويل % 2.7خالل الفترة الثانية بعد أن كان 
حيث باإلطالع علي هذا الشكل يالحظ أن هذه ). 1(املذكورة بالنظر إيل الشكل رقم 

  .العالقة كانت واضحة يف معظم سنوات الفترة حمل الدراسة
  2006 - 1982خالل الفترة  تطور منو العمالة مقارنة بالنمو االقتصادي يف مصر): 1(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مبلحق الدراسة) 2(ت املستخدمة مذكور يف اجلدول رقم مصدر البيانا: املصدر

ولتحديد درجة ومعنوية االرتباط بني معدل النمو االقتصادي ومعدل منو العمالة ، مت      
 بني هذين املتغريين بفترات مبطأة Cross Correlationإجراء اختبار االرتباط التقاطعي 

2(وفترات قائدة حيت سنتني  2k− ≤ نتائج هذا ) 2(ويوضح اجلدول رقم ). ≥
  .االختبار
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 منو العمالة يف مصر لنتائج اختبار االرتباط التقاطعي بني معدل النمو االقتصادي ومعد): 2(جدول رقم 

 2006 - 1982خالل الفترة 

  معامالت االرتباط التقاطعي

( , )1
( , )1

C o r r L G E Gt t
C o r r L G E Gt t

−

+

  

  
  عدد الفترات الزمنية

)k(  

0.01*  -2  
0.04*  -1  
0.18*  0  
0.10*  1  
0.11*  2  

   %.5 معنوي عد مستوي   *.     حسابات الباحث: املصدر

 اإلشارة املقدرة ملعامالت االرتباط التقاطعي مع ما هو اتساقويتضح من هذا اجلدول      
ة بني معدل النمو االقتصادي ومعدل متوقع نظرياً ، حيث كانت هناك عالقة ارتباطية موجب

وتشري معامالت االرتباط التقاطعية عند . منو العمالة عند الفترات املبطأة والفترات القائدة
الفترات املبطأة إيل أن الزيادة يف معدل النمو االقتصادي يف العام السابق أو العام الذي يسبقه 

مة هذه املعامالت ضعف العالقة وتعكس قي. سوف تؤدي إيل زيادة معدل منو العمالة
 االرتباطكل معامل من معامالت قيمة  مل يتجاوزاالرتباطية املوجبة حمل التحليل، حيث 

  .0.20  قيمةالتقاطعية اخلاصة ذه العالقة
أما بالنسبة للقدرة االستيعابية للعمالة للقطاعات داخل االقتصاد املصري ، فيوضح      

الة يف بعض القطاعات خالل سنوات خمتارة خالل الفترة تطور العم) 3(اجلدول رقم 
  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي. 2004 – 1982

 1980عام  % 45اخنفضت القدرة االستيعابية للعمالة من الذكور يف قطاع الزراعة من -
بعد ذلك زادت هذه . 2000يف عام  % 27 ، مث أصبحت 1990يف عام  % 35إيل 

أما القدرة االستيعابية للعمالة من . 2004يف عام  % 28تصبح  زيادة ضعيفة لالقدرة
يف عام  % 39 إيل 1990يف عام  % 52اإلناث يف هذا القطاع ، فقد اخنفضت من 

  .2004يف عام  % 28 أصبحت مث ، 2000
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  تطور العمالة يف كل من قطاع الزراعة والصناعة واخلدمات يف مصر): 3(جدول رقم 

  2004 – 1980، خالل الفترة 

  القطاع اخلدمي  القطاع الصناعي  القطاع الزراعي

  ++األناث  +الذكور  ++األناث  +الذكور  ++األناث  +الذكور

  

  السنة

45  10  21  13  23  69  1980  

35  52  24  10  41  38  1990  

27  39  25  7  48  54  2000  

28  28  23  10  50  62  2004  
املصدر

http://devdata.worldbank.org/genderRpt.asp?rpt=labor&cty=EGY,Egypt,%20Arab
%20Rep.&hm=home2 

  .عدد العاملني من الذكور كنسبة مئوية من إمجايل القوة العاملة من الذكور+ 
  .عدد العاملني من اإلناث كنسبة مئوية من إمجايل القوة العاملية من اإلناث++ 
  
اث  يف قطاع الصناعة جاءت القدرة االستيعابية للعمالة سواء بالنسبة للذكور أو اإلن -

 باملقارنة مبثيلتها اخلاصة بقطاعي الزراعة 2004، 2000، 1990منخفضة خالل األعوام 
 .واخلدمات خالل نفس السنوات

 احتل القطاع اخلدمي أعلي قدرة استيعابية للعمالة باملقارنة 2004 و 2000يف عامي  -
 2000 و1990 ويف األعوام .اثبقطاعي الزراعة والصناعة  سواء بالنسبة للذكور أو اإلن

 كانت القدرة االستيعابية للعمالة من الذكور يف القطاع اخلدمي أعلي من مثيلتها 2004و
 كانت القدرة االستيعابية 2004 و2000أما يف عامي . اخلاصة بقطاعي الزراعة والصناعة

 .اعة والصناعةللعمالة من اإلناث يف القطاع اخلدمي أعلي من مثيلتها اخلاصة بقطاعي الزر
 أن عدد العاملني من اإلناث ويعكس هذا أمهية قطاع اخلدمات يف توظيف اإلناث، خاصة

 – 1980كنسبة مئوية من إمجايل البطالة يف مصر، أثناء السنوات املختارة خالل الفترة 
 انظر اجلدول رقم [ كانت أكرب من مثيله اخلاص بالذكور خالل نفس السنوات 2004

اخلدمات حيتل أعلي نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل باملقارنة بقطاعي الزراعـة  فقطاع .])4(
 قدرة استيعابية للعمالة بأعليولذلك يتمتع هذا القطاع .  ])2( انظر الشكل رقم [والصناعة

  .])3( انظر الشكل رقم [
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  2004 – 1980، خالل الفترة تطور معدالت البطالة حسب النوع يف مصر): 4(جدول رقم 

   من إمجايل البطالةمئويةعدد العاملني كنسبة 

  اإلناث  الذكور

  
  السنة

3.9  19.2  1980  

5.2  17.9  1990  

5.1  22.7  2000  

6.3  23.9  2004  

  .نفس مصدر اجلدول السابق: املصدر

  

  

  تطور تطور النصيب النسيب لكل من قطاع الزراعة والصناعة واخلدمات): 2(جدول رقم 
  2004 – 1982لي اإلمجايل يف مصر، خالل الفترة يف الناتج احمل

  مركز االحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية: املصدر
   http:/ www.sesrtcic.org/index_ar.php    
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الصناعة تطور تطور حجم العمالة كنسبة من إمجايل العمالة يف كل من قطاع الزراعة و): 3(جدول رقم 
  2004 – 1982واخلدمات يف مصر، خالل الفترة 

  http://www.mop.gov.eg/arabic.htmوزارة التنمية االقتصادية  : املصدر

  املنهجية والنتائج التجريبية-ثالثا

 منوذجحتديد ) 1: ( اخلطوات التاليةإتباعتتلخص املنهجية املستخدمة يف هذه الدراسة يف      
) 3. (KPSSاختبار سكون املتغريات باستخدام اختبار ) 2(. ملستخدمالطلب علي العمالة ا

  تصحيح اخلطأ منوذج  تقدير)4. (اختبار احلدود اختبار التكامل املشترك باستخدام منهج
اختبار االستقرار اهليكلي ) ARDL   (ARDL-ECM)) .5لنموذج غري املقيد 

 تصحيح اخلطأ غري املقيد موذجلناختبار األداء التنبؤي ) ECM  ARDL-) .6ملعامالت
  .املقدر

 التجريبية السابقة اليت باالستناد إيل الدراسات : الطلب علي العمالةمنوذجحتديد  -1
 بيان  ميكن∗تناولت سواء الكثافة العمالة للنمو االقتصادي أو حمددات الطلب علي العمالة

   :و التايل الطلب علي العمالة املستخدمة يف هذه الدراسة علي النحمنوذج

                                                 
                             .Saget, 2000; Chletsos, 2005; Kamgnia, 2006:ا��� ��� ���� ا����ل  ∗
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(4)( , , , , , )t t t t t ttLG f EG GFCFY XY MY FDIY T

+ − + − + ±
=   

  :حيث أن 
LG = معدل النمو يف إمجايل العمالة  
EG = معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  

GFCFY  =كنسبة مئوية من الناتج احمللي لثابت احلقيقيإمجايل تكوين رأس املال ا 
   احلقيقياإلمجايل
XY = الصادرات السلعية اإلمجالية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل  
MY  =الواردات السلعية اإلمجالية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل  

FDIY  = صايف التدفقات الداخلية لالستثمارات األجنبية املباشرة كنسبة مئوية من
  الناتج احمللي اإلمجايل

tT =االجتاه العام  
مبعين أن . يرتبط الطلب علي العمالة بالطلب الكلي علي الناتج احلقيقي ارتباطاً طردياً     

الطلب الكلي علي الناتج احلقيقي سوف تؤدي إيل زيادة الطلب علي العمالة لزيادة الزيادة يف 
. العرض الكلي بالقدر الالزم ملواجهة الزيادة املتحققة يف الطلب الكلي والعكس صحيح

 كنسبة مئوية من الناتج إمجايل تكوين رأس املال الثابت احلقيقيوتوجد عالقة عكسية بني 
  .يقي والطلب علي العمالةاحمللي اإلمجايل احلق

) MYtختفيض(وميكن التمييز بني عدة آثار حمتملة لتطبيق سياسيت اإلحالل حمل الواردات 
 ;Watanabe, 1972: 499( علي العمالة كما يلي ) XYtزيادة(وتشجيع الصادرات 

Parikh, 1980: 40(:  
ل األثر املباشر لسياسيت اإلحالل حمل الواردات وتشجيع الصادرات علي  يتمث:أثر مباشر •

العمالة يف األثر احلايل للزيادة يف إنتاج كل من صناعات اإلحالل حمل الواردات وصناعات 
فالنقص يف الواردات والزيادة يف  الصادرات نتيجة تطبيق . تشجيع الصادرات علي العمالة
ن أجل زيادة مترتيب سوف يؤديان إيل خلق عمالة مباشرة السياستني املذكورتني علي ال

  .اإلنتاج داخل الصناعات املذكورة

 يإن أثر الروابط لسياسيت اإلحالل حمل الواردات وتشجيع الصادرات عل: أثر الروابط •
 األخري املرتبطة بكل من صناعات اإلحالل العمالة يتمثل يف أثر الزيادة يف إنتاج الصناعات

وحيدث هذا األثر نتيجة العالقات . ت وصناعات تشجيع الصادرات علي العمالةحمل الواردا
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التشابكية بني كل من صناعات اإلحالل حمل الواردات وصناعات تشجيع الصادرات 
. املطلوبة) ام والسلع الوسيطةخلاملواد ا(والصناعات األخري اليت متدها مبستلزمات اإلنتاج 

 من صناعات اإلحالل حمل الواردات وتشجيع الصادرات ومن مث فإن الزيادة يف إنتاج كل
ق فرص لسوف تؤدي إيل زيادة إنتاج الصناعات األخري املرتبطة ا ، مما يؤدي إيل خ

  .جديدة للعمالة داخل الصناعات األخرية

ميكن تعريف أثر املضاعف لسياسيت اإلحالل حمل الواردات وتشجيع : أثر املضاعف •
أنه عبارة عن أثر الزيادة يف الطلب الكلي الفعال النامجة عن الزيادة الصادرات علي العمالة ب

 النامجة بدورها عن الزيادة يف العمالة نتيجة كل من األثر املباشر وأثر –يف الدخل الكلي 
 . علي العمالة–الروابط للسياستني املذكورتني 

ل الواردات وتشجيع  لسياسيت اإلحالل حميب يتمثل أثر الصرف األجن:األجنيبأثر الصرف  •
الصادرات علي العمالة يف أثر الزيادة يف حصيلة الصرف األجنيب النامجة عن الزيادة يف 

فالزيادة يف هذه . الصادرات ونقص الوارادات نتيجة تطبيق السياستني املذكورتني علي العمالة
 اإلنتاجية داخل احلصيلة تؤدي إيل زيادة قدرة االقتصاد القومي علي استرياد ما يلزم للعملية

 ت تشجيع الصادرات من املواد اخلامكل من صناعات اإلحالل حمل الواردات وصناعا
وهذا بدوره يؤدي إيل زيادة اإلنتاج والعمالة داخل هذه . والسلع الوسيطة واالستثمارية

 .الصناعات
باً أو سالباً  األجنبية املباشرة أثراً موجلالستثماراتويتوقع أن يكون للتدفقات الداخلية     

ويتحقق األثر املوجب هلذه االستثمارات يف حالة مسامهتها يف توليد فرص عمل . علي العمالة
أما األثر السالب لالستثمارات املذكورة ـ فتحدث إذا أدت . جديدة داخل االقتصاد القومي

دي  هذه االستثمارات إيل نقص االستثمارات احمللية ، مما يؤدي إيل خفض النمو االقتصا
  .األمر الذي يؤدي إيل نقص حجم العمالة

فاإلشارة . ومن املمكن أن يكون ملتغري االجتاه العام أثر موجباً أو سالباً علي العمالة     
املوجبة ملعامل احندار االجتاه العام تشري إيل أن اجتاه الزمن يعكس أثر اخنفاض نسبة األجر إيل 

 سوف يؤدي إيل زيادة الطلب علي الفائدةسعر فاخنفاض نسبة األجر إيل . الفائدة سعر
أما اإلشارة السالبة هلذا املعامل ، فتشري إيل أن اجتاه الزمن يعكس تطور رصيد رأس . العمالة

فزيادة رصيد رأس املال وتطور التكنولوجيا عرب الزمن سوف . املال والتكنولوجيا عرب الزمن
  .الطلب علي العمالةيؤديان إيل زيادة إنتاجية عنصر العمل وختفيض 
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 1981وتستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية عن االقتصاد املصري تغطي الفترة من عام 
مبلحق الدراسة تعريف املتغريات ومصادر )  2(ويوضح اجلدول رقم . 2006حيت عام 

  .البيانات املستخدمة يف التقدير

 ARDLمنهج قبل تطبيق : KPSS اختبار سكون املتغريات باستخدام اختبار -2
للتكامل املشترك للمتغريات حمل الدراسة جيب أوالً حتديد رتبة التكامل املشترك هلذه 

واهلدف من ذلك هو التأكد من أن املتغريات حمل االهتمام ليست ساكنة يف . املتغريات
. لة ، من أجل جتنب النتائج املضلI(2)]أي [الفروق الثانية لقيمها أو متكاملة من الرتبة الثانية 

 احملسوبة F-ففي حالة وجود متغريات متكاملة من الرتبة الثانية ، فإن القيمة احلرجة الختبار
 ال ميكن تطبيقها ، بسبب أن املنهج املذكور مبين علي Pesaran et al. (1999)بواسطة 

 أو متكاملة من الرتبة I(0)] يأ] صفرافتراض أن املتغريات أما أن تكون متكاملة من الرتبة 
وهلذا ، فإن ). I(1)) Frimpong and Oteng-Abayie, 2006: 9]أي [احد صحيح و

 ARDLالقيام بتطبيق اختبار جذر الوحدة لتحديد رتبة التكامل املشترك قبل تطبيق منهج 
للتكامل املشترك ال يزال ضروري للتأكد من عدم وجود أي متغري متكامل من الرتبة الثانية 

  .أو أكثر
ة التكامل املشترك للمتغريات حمل الدراسة سوف يتم استخدام اختبار ولتحديد رتب    

Kwiatkowski , Phillips, Schmidt and Shin (KPSS, 1992). يوضح اجلدول 
ويتضح . مبلحق الدراسة نتائج تطبيق هذا االختبار للمتغريات املستخدمة يف التقدير) 3(رقم 

ومن مث ميكن القول بأن .  هذه املتغرياتمن هذا اجلدول سكون القيم األصلية ملستويات
  . I(0)املتغريات حمل الدراسة متكاملة من الرتبة صفر ، أي 

هناك عدة اختبارات الختبار  :ARDL اختبار التكامل املشترك باستخدام منهج -3
: منها) وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات(وجود تكامل مشترك بني املتغريات 

 ، اختبار Johansen (1988; 1991) ، اختبار Engle and Granger (1987) اختبار
Johansen and Juselius (1990) اختبار ، Gregory and Hansen (1996).  

أن تكون املتغريات حمل الدراسة متكاملة إن اختبارات التكامل املشترك السابق ذكرها تتطلب 
ج عنها نتائج غري دقيقية يف حالة إذا كان حجم كما أن هذه االختبارات ينت. من نفس الرتبة
 ونتيجة هلاتني املشكلتني أصبح منهج اختبار احلدود . صغرياً) عدد املشاهدات(عينة الدراسة 

The Bounds Testing Approachوقد مت نشر .  شائع االستخدام يف السنوات األخرية
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 Pesaran and Pesaran (1995)،  Pesaran and Smithهذا املنهج بواسطة كل من 

(1998) ، Pesaran and Shin (1999) ، Pesaran et al., (2001).  
 :Frimpong-Oteng-Abayie, 2006 ( بعدة مزايا منهااختبار احلدودويتميز منهج    

6; Shrestha, 2005: 2-3:() 1 ( أنه ميكن تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت املتغريات
 أو متكاملة من الرتبة واحد صحيح ، أي I(0)رتبة صفر ، أي حمل الدراسة متكاملة من ال

I(1)أن نتائج تطبيقه تكون جيدة يف حالة إذا كان حجم ) 2. ( أو متكاملة من نفس الرتبة
وهذا عكس معظم اختبارات . كما يف حالة الدراسة احلاليةصغرياً ) عدد املشاهدات( العينة 

أن يكون حجم العينة كبرياً حيت تكون النتائج أكثر التكامل املشترك التقليدية اليت يتطلب 
إن استخدامه يساعد على تقدير مكونات األجلني الطويل والقصري معاً يف نفس ) 3. (كفاءة
  .الوقت
 للطلب علي منوذج سوف تقوم باستخدام – كما سبق ذكره –الدراسة ونظراً ألن      

 سوف يتم من خالل النموذج ا هلذاحلدود ختبارالالعمالة ، فإن اختبار التكامل املسترك طبقاً 
 Unrestricted Error Correction Modelذج تصحيح اخلطأ غري املقيد تقدير منو

(UECM) كاآليتالنموذج هلذا :  
              (5) 
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0 0

0 0
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  :حيث أن

  روق األويلفمعامل ال= ∆
U  =حد اخلطأ العشوائي  
 فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بني املتغريات تتمثل تتمثل  هذه املعادلةويف 

0: يف اآليت 1 2 3 4 5 6: 0H Π = Π = Π = Π Π Π= = مقابل الفرضية  =
1:البديلة اليت تتمثل يف اآليت 1 2 3 4 5 6: 0H Π ≠ Π ≠ Π ≠ Π Π Π≠ ≠ ≠ .
   :ويشار إيل ذلك مبا يلي

( , , , , )F | 
LG

LG EG PCSY XY MY FDIY .  

 ، فإن معامل األثر طويل ])5(املعادلة رقم أي [ تصحيح اخلطأ غري املقيد منوذجوبتقدير 
األجل ملتغري مستقل ما هو عبارة عن حاصل قسمة معامل هذا املتغري املبطأ لفترة واحدة 

 ,.Keong et al(احدة على معامل املتغري التابع املبطأ لفترة و) مضروباً يف إشارة سالبة(
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2005: 16; Chang et al., 2005: 123;(. فإن السابقة فعلي سبيل املثال ، يف املعادلة ،

2عبارة عنللنمو االقتصادي معامل األثر طويل األجل 

1

Π
−

Π

 
  
 

أما معامالت اآلثار قصرية . 

يل للمتغريات يف نفس املعادلة األجل هلذه املعادلة ، فهي عبارة عن معامالت الفروق األو
  .املذكورة

ولتطبيق اختبار التكامل املشترك باستخدام اختبار احلدود يستلزم القيام بأربعة       
تمثل اإلجراء األول يف اختبار فترة اإلبطاء املثلي للفروق األويل لقيم املتغريات يف ي : إجراءات

UECM ] منوذج متجه احندار ذايت غري مقيد  ، وذلك باستخدام ]) 5( رقم املعادلةأي
Unrestricted Vector Autoregressive Model واجتاه عام مع وجود حد ثابت .

معيار معلومات :  معايري خمتلفة لتحديد هذه الفترة هيمخسة يتم ذلك باستخدام فوسو
Akaike (AIC; 1973) معيار معلومات ، Schwarz (SC; 1978) معيار معلومات ، 

Hannan and Quinn (HQ; 1979) معيار خطأ التوقع النهائي ، Final Prediction 

Error (FPE) املقترح من جانب Akaike (1969)  ومعيار ،LR . وعند تطبيق هذه
. واجتاه عام بافتراض وجود حد ثابت 2املعايري مت البدء باستخدام فترة إبطاء مساوية لعدد 

 املختارة طبقاً له مساوية الذي كانت فترة اإلبطاء( LR باستثناء معيار دت كافة املعايريكوأ
  وقد .])5(انظر اجلدول رقم [ 2علي أن فترة اإلبطاء املثلي هي تساوي ) للواحد الصحيح

 اختيار فترة اإلبطاء املساوية للواحد الصحيح ألا كانت متسقة – بعد جتارب مبدئية –مت 
  . مع جودة النموذج املستخدم

  ةري اختيار فترة اإلبطاء املثلي لنماذج تصحيح اخلطأ غري املقيدمعاي): 5(جدول 

HQC  SC  AIC  FPE  LR  فترة اإلبطاء  

22.19785  22.66518  22.06831  155.17706  NA 0  

22.08295  23.95229  21.56481  119.1279  51.11697* 1  

18.83891*  22.1124*  17.93215*  12.95548*  49.42860 2  

  . إيل فترة اإلبطاء املختارة بواسطة املعيارتشري* 

بواسطة طريقة املربعات الصغري العادية  UECMواإلجراء الثاين يتمثل يف تقدير      
)OLS.( هذه النماذج مت اتباع إجراء اختبار النموذج الذي ينتقل  ولتحديد كل منوذج من

 والذي يتمثل يف الغاء متغري الفروق األويل General to Specificمن العام إيل اخلاص 
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  ، وذلكاخلاصة به أقل من الواحد الصحيح t –ألي متغري تكون القيم املطلقة إلحصاء 
  ). Tang, 2002: 10(بشكل متتايل 
ملتغريات املبطأة لفترة اث يتمثل يف اختبار املعنوية املشتركة ملعامالت مستويات واإلجراء الثال

  ).F-إحصاء اختبار( Waldاختبار واحدة بواسطة 
 احملسوبة ملعامالت املتغريات F–يمة إحصاء قأما اإلجراء الرابع ، فيتمثل يف مقارنة      

املناظرة احملسوبة يف  ) اجلدولية( احلرجة F–املستقلة املبطأة لفترة واحدة بقيمة إحصاء 
Pesaran et al. (1999) .ونظراً ألن اختبار-F له توزيع غري معياري ، فإن هناك قيمتني 

قيمة احلد األدين وتفترض أن كل املتغريات ساكنة يف قيمها : حصاء هذا االختبارإلحرجتني 
قيمة احلد األعلي . I(0)]أي [، مبعين أا متكاملة من الرتبة صفر ) أو يف مستواها(األصلية 

وتفترض أن املتغريات ساكنة يف الفروق األويل لقيمها ، مبعين أا متكاملة من الرتبة واحد 
ت ساكنة يف الفروق األويل  قيمة احلد األعلي وتفترض أن املتغريا.I(1) ]أي [صحيح 
  .I(1)]أي[، مبعين أا متكاملة من الرتبة واحد صحيح لقيمها
 احملسوبة أكرب من قيمة احلد األعلي ، فسوف يتم رفض F- كانت قيمة إحصاء فإذا   

فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بني املتغريات بغض النظر عن رتب التكامل 
  .املشترك للمتغريات ، ويعين ذلك وجود عالقة تكامل مشترك بني املتغريات

 قيمة احلد األجين ، فال ميكن رفض فرضية  احملسوبة أقل منF -وإذا كانت قيمة إحصاء
ويعين ذلك عدم وجود عالقة توازنية . العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بني املتغريات

  .  طويلة األجل بني املتغريات
 احملسوبة تقع بني قيم احلدين األدين واألعلي ، فإن النتائج F -أما إذا كانت قيمة إحصاء   

ويعين ذلك عدم القدرة على اختاذ قرار لتحديد عما إذا كان هناك . ةسوف تكون غري حمدد
  .تكامل مشترك بني املتغريات من عدمه

 ، فإن I(1)الحظ أنه إذا كانت كل املتغريات متكاملة من الرتبة واحد صحيح ، أي    
 القرار الذي يتم اختاذه لتحديد عما إذا كان هناك تكامل مشترك بني املتغريات من عدمه

وباملثل .  احملسوبة بالقيمة احلرجة للحد األعليF -سوف يتم علي أساس مقارنة قيم إحصاء
 يتم ف ، فإن هذا القرار سوI(0)، إذا كانت كل املتغريات متكاملة من الرتبة صفر ، أي 

 Keong et( احملسوبة بالقيمة احلرجة للحد األدين F -يمة إحصاءقاختاذه علي أساس مقارنة 

al., 2005: 15.(  
ويتضح . اختبار احلدودنتائج اختبار التكامل املشترك باستخدام ) 6(ويوضح اجلدول رقم     

 احملسوبة أكرب من القيمة احلرجة للحد األدين املناظرة عند F-إن قيمة إحصاءمن هذا اجلدول 
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ومن مث ، فإن فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بني  %. 1مستوي معنوية 
ويعين ذلك وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني املتغريات يف النموذج . تغريات يتم رفضهاامل

  .املستخدم

   باستخدام اختبار احلدودنتائج اختبار التكامل املشترك): 6(جدول 

 P-value إحصاء-F  العالقة الدالية  

    

0.006***  

7.448  ( , , , , )F | 
LG

LG EG GFCFY XY MY FDIY

   
) جلدوليةا(القيم احلرجة 

   Fإلحصاء
 قيمة احلد األدين

[I (0)] 

k = 5 عند  

  
 مستوي املعنوية

 

3.93  1 % 
3.12  5 %  
2.75  10 % 

  :مالحظات
  :القيم احلرجة مأخوذة من -

Pesaran et al., 1999: Table CI.v: Case V with Unrestricted Intercept 
and Unrestricted Trend 

   %.10معنوي عند مستوي  %.    * 5معنوي عند مستوي ** %. 1معنوي عند مستوي *** 
  .SC مت اختياره بواسطة  اليت- ARDL  منوذج –. النموذج إيل عدد املتغريات املستقلة يف kتشري  -

  ARDL (ARDL- ECM) تصحيح اخلطأ غري املقيدة لنموذج منوذجتقدير -4

 ARDL (1,1,1) لنموذج  تصحيح اخلطأمنوذجنتائج تقدير ) 7(يوضح اجلدول رقم  
 الستخدامه يف تقدير اآلثار قصرية وطويلة  وقبل اعتماد هذا النموذج.  SCاملختار بواسطة 

ويتم ذلك بإجراء االختبارات التشخيصية . األجل ينبغي التأكد من جودة أداء هذا النموذج
  :التالية
 Lagrangeاختبار مضروب الجرانج لالرتباط التسلسلي بني البواقي  .1

Multiplier Test of Residual [Breush-Godfrey (BG)]. 
 Autoregressiveاختبار عدم ثبات التباين املشروط باالحندار الذايت  .2

Conditional Heteroscedasticity (ARCH). 
 .[Jarque-Bera (JB)]اختبار التوزيع الطبيعي ألخطاء العشوائية  .3
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ملقدر من حيث الشكل الدايل هلذا اختبار مدى مالئمة حتديد أو تصميم النموذج ا .4
 .[Ramsey (RESET)]النموذج 

 )معامل االرتباط بني كل متغريين مستقلني(اختبار االزدواج اخلطي  .5

  نتائج تقدير منوذح تصحيح اخلطأ لنموذج): 7(جدول 

ARDL (1,1,1) املختار بواسطة SC)  املتغري التابع:ln
t

LG∆
    

(  

  املتغريات املستقلة  القيمة املقدرة ملعامل االحندار P-value قيمة االحتمال

0.001  -1.672*** 1tLG −  

0.002  0.288*** 1tEG −  

0.006  -0.042*** 1tGFCFY −  

0.015  0.227** 1tXY −  

0.003 -0.321*** 1tMY − 

0.015 0.258** 1tFDIY − 

0.084 0.339* 1tLG −∆ 

0.033 0.073** tEG∆ 

0.143 -0.034 1tEG −∆ 

0.003 0.134*** 1tGFCFY −∆ 

0.472 0.040 tXY∆ 

0.008 0.131*** 1tMY −∆ 

0.029 -0.310** 1tFDIY −∆ 

0.004 -0.157*** tT 

 احلد الثابت ***10.157 0.001

0.93 2R 
7.117*** (0.004) F 

  +خيصيةاالختبارات التش
RESET (1) ARCH (1) BG LM (2) JB(2) 
F =0.775 
(0.408) 

F=0.009 
(0.924)  

F=0.515 
(0.622) 

=0.818 (0.664)2χ 

   :مالحظات
   %.10معنوي عند مستوي *   %.5معنوي عند مستوي **        %.1معنوي عند مستوي ** 
  ).p-value(حتمال األرقام بني األقواس متثل قيم اال+ 
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  :ويتضح من هذا اجلدول ما يلي
 . إيل خلو النموذج من مشكلة االرتباط التسلسليBG LMيشري إحصاء اختبار  .1
 إيل عدم رفض فرضية العدم القائلة بثبات تباين حد اخلطأ ARCHيشري إحصاء  .2

 . يف النموذج املقدرHomoscedasticityالعشوائي 
 رفض الفرضية القائلة بأن األخطاء العشوائية  إيل عدمJBيشري إحصاء اختبار  .3

 .موزعة توزيعاً طبيعياً يف النموذج حمل التقدير
 إيل صحة الشكل الدايل املستخدم يف النموذج RESETيشري إحصاء اختبار  .4

 .املستخدم
 يف النموذج Multicollinearityوالختبار عما إذا كان هناك مشكلة ازدواج خطي      

.  معامل االرتباط بني كل متغريين مستقلني من املتغريات املستقلة هلذا النموذجراملقدر مت تقدي
وكقاعدة عامة، توجد مشكلة ازدواج خطي حادة يف حالة إذا كانت قيمة معامل االرتباط 

ويشمل اجلدول ). Ruth, 2005: 12 (0.7بني متغريين مستقلني داخل معادلة ما أكرب من 
وفة معامالت االرتباط للمتغريات املستخدمة يف التقدير اليت مبلحق الدراسة مصف) 4(رقم 

يتضح من هذا اجلدول أن قيمة معامل االرتباط بني . توضح معامل االرتباط بني كل متغريين
ومن مث ال توجد مشكلة ازدواج خطي يف النموذج . 0.7كل متغريين مستقلني مل يتجاوز 

  .املقدر
القوة التفسريية للمتغريات املستقلة حمل إيل ارتفاع ) 2R(وتشري قيمة معامل التحديد      

 إيل جودة النموذج املقدر ككل من F –كما تشري قيمة إحصاء اختبار ). 0.93(االهتمام 
 .الناحية اإلحصائية

 منوذجالسابق استخدامها عند تقدير  _ Tang (2002)وعند التقدير مت اتباع طريقة      
 يف الغاء املتغري املستقل الذي تكون القيمة املطلقة اليت تتلخص –تصحيح اخلطأ غري املقيد 

 هذاويتضح من . بشكل متتايل، وذلك  اخلاصة به أقل من الواحد الصحيح t – إلحصاء
  : ما يلياجلدول

فقد . ضعيف للنمو االقتصادي علي العمالة يف األجل القصري أثر موجب ومعنوي وجود •
ويعين . 0.07القيمة املقدرة للمرونة اجلزئية للعمالة بالنسبة للنمو االقتصادي حوايل بلغت 

سوف تؤدي إي زيادة معدل منو العمالة  % 1هذا أن الزيادة يف النمو االقتصادي بنسبة 
 .يف األجل القصري % 0.07حبوايل 

فقد . طويل للنمو االقتصادي علي العمالة يف اإلجل الضئيلوجود أثر موجب ومعنوي  •
-/0.288)-] 0.17ادي حوايل عمالة بالنسبة للنمو االقتصبلغت قيمة املرونة اجلزئية لل
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سوف تؤدي إيل زيادة منو  % 1ويعين هذا أن الزيادة يف النمو االقتصادي بنسبة . (1.672
 .يف األجل الطويل % 0.17العمالة حبوايل 

للصادرات السلعية ) عنويموجب وغري م( علي الرغم من وجود أثر موجب ومعنوي  •
فقد ).  األجل القصري(اإلمجالية كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل يف األجل الطويل 

بلغت القيمة املقدرة للمرونة اجلزئية للعمالة بالنسبة للصادرات السلعية اإلمجالية يف األجل 
صناعات تشجيع  ويعكس هذا أمهية العمل علي زيادة االهتمام ب0.14الطويل حوايل 

 .الصادرات
ومعنوي للواردات السلعية اإلمجالية يف العام السابق علي ) سالب(وجود أثر موجب  •

 فقد بلغت القيمة املقدرة للمرونة اجلزئية للعمالة ).األجل الطويل(العمالة يف األجل القصري 
هذا أن خفض ويعين . 0.19-بالنسبة للواردات السلعية اإلمجالية يف األجل الطويل حوايل 

 %. 0.19سوف تؤدي إيل زيادة معدل منو العمالة حبوايل  % 1هذه الواردات بنسبة 
 .ويعكس هذا أمهية العمل علي تشجيع صناعات اإلحالل حمل الواردات

ومعنوي لصايف تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة من ) موجب(وجود أثر سالب  •
فقد بلغت ). األجل الطويل(بق علي العمالة يف اجلل القصري الناتج احمللي اإلمجايل يف العام السا

 .0.15القيمة املقدرة للمرونة اجلزئية بالنسبة هلذه االستثمارات يف األجل الطويل حوايل 
ضعيف إلمجايل التكوين الرأمسايل الثابت احلقيقي ) موجب(وجود أثر سالب ومعنوي  •

 ).األجل القصري( العمالة يف اإلجل الطويل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي علي
فزيادة رصيد رأس املال وتطور . وجود أثر سالب ومعنوي لالجتاه العام علي العمالة •

  .التكنولوجيا عرب الزمن يؤديان إيل زيادة إنتاجية عنصر العمل وختفيض الطلب علي العمالة
 Pesaran and وبإتباع: ARDL-ECMاختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت -5

Pesaran (1997)وذج م فإن اخلطوة التالية بعد تقدير صيغة تصحيح اخلطأ لنARDL 
ولتحقيق ذلك سوف . يتمثل يف اختبار االستقرار اهليكلي ملعامالت األجلني القصري والطويل

اختبار اموع التراكمي للبواقي ): Brown et al., 1975(يتم استخدام اختبارين مها 
 ، اختبار Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM)املعاودة 

 Cumulative Sum of Squares ofاموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة 

Recursive Residuals (CUSUMSQ).   
 إذا ARDLويتحقق االستقرار اهليكلي للمعامالت املقدرة لصيغة تصحيح اخلطأ لنموذج 

 داخل احلدود احلرجة CUSUMSQ و CUSUMء كل من حصاإلوقع الشكل البياين 
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ومن مث تكون هذه املعامالت غري مستقرة إذا انتقل الشكل البياين  %. 5عند مستوي معنوية 
  .ارج احلدود احلرجة عند هذا املستويخإلحصاء االختبارين املذكورين 

  املقيد املستخدملنموذج تصحيح اخلطأ عرياملعامالت املقدرة أن ) 4( رقم الشكلويتضح من 
 حيث وقع الشكل البياين إلحصاء االختبارين الدراسة،مستقرة هيكلياً عرب الفترة حمل 

   %.5ستوي معنوية داخل احلدود احلرجة عند م  هلذا النموذج املذكورين

 الستقرار CUSUMSQ و CUSUMاألشكال البيانية إلحصاء كل من ): 4(شكل رقم 

   املختارARDLنموذج  تصحيح اخلطأ لمنوذجمعامالت 

  

  .حسابات الباحث: املصدر

نظراً ألن جودة النتائج :  تصحيح اخلطأ غري املقيد املقدر اختبار األداء التنبؤي لنموذج-6
املقدرة تعتمد علي جودة األداء التنبؤي لنموذج تصحيح اخلطأ غري املقيد املقدر ، فإنه جيب 

. دة علي التنبؤ خالل الفترة الزمنية للتقديرالتأكد من أن هذا النموذج يتمتع بقدرة جي
ولتحقيق ذلك سوف يتم استخدام أهم مقاييس األداء التنبؤي للنماذج االقتصادية الكلية 

 Theilمعامل عدم التساوي املقترح بواسطة : القياسية خالل الفترة الزمنية للتقدير وهي
)U ( ونسب عدم التساوي ،)أوهلا نسبة التحيز : اليت تتكون من ثالثة نسب) ادر اخلطأمص
)MU . ( وثانيها نسبة التباين)SU .( وثالثها نسبة التغاير)CU.(  
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ذج تصحيح اخلطأ مبلحق الدراسة نتائج تقييم األداء التنبؤي لنمو) 4(ويوضح اجلدول رقم 
   قيمة Uتبلغ) 1: (ويتضح من هذا اجلدول ما يلي. ARDLغري املقيد بطريقة منوذج 

إن ) 3. ( قيمة  كانت مساوية للصفرMUإن ) 2. (منخفضة ، وأقل من الواحد الصحيح
SUإن ) 4. (بة من الصفر قيمة كانت قريCU قيمة كانت قريبة من الواحد الصحيح  .

ومن مث ميكن القول بأن منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد املستخدم يتمتع بأداء تنبؤي جيد 
) 5( هذا األداء اجليد ميكن تتبعه مبجرد النظر إيل الشكل رقم .خالل الفترة حمل الدراسة

ح سلوك القيم الفعلية واملقدرة إلمجايل العمالة طبقاً لنموذج تصحيح اخلطأ غري الذي يوض
  . ومن مث ميكن االعتماد علي نتائج هذا النموذج إلغراض السياسات االقتصادية.املقيد املقدر

  
  2006 – 1982مصر ، :  إلمجايل العمالة القيم الفعلية واملقدرة): 5(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ابات الباحثحس: املصدر

   أهم االستنتاجات ألغراض السياسات-رابعا

إن اهلدف الرئيس لسياسة التنمية ليس فقط خلق الطاقة اإلنتاجية والتوسع فيها ولكن أيضاً 
واستناداً إيل النتائج التجريبية هلذه الدراسة ميكن زيادة الكثافة العمالية . توليد فرص العمالة

زيادة حجم العمالة بصفة عامة من خالل كل من تطبيق للنمو االقتصادي بصفة خاصة، و
سياسات تكفل حتقيق منو اقتصادي مستدام، وزيادة طاقة االقتصاد القومي علي استيعاب 

  .املزيد من العمالة
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تتمثل أهم العناصر الالزمة لتحقيق  :تطبيق سياسات تكفل حتقيق منو اقتصادي مستدام-1
 Tahari(عوامل اإلنتاج ، ومن مث النمو االقتصادي يف اآليت منو مستدام يف اإلنتاجية الكلية ل

et al., 2004; Kamgnia, 2006:(  
:  منهاأمور ويتطلب ذلك وجود عدة : علي درجة عالية من اجلودةمؤسساتتوافر  •

ضة من الفساد ، سيادة حكم القانون ، ووجود جودة بريوقراطية جيدة ، ووجود درجة منخف
  .مة يف تنفيذ العقودومصداقية مرتفعة للحكو

 ويتطلب ذلك العمل علي زيادة حجم اخلدمات الصحية :تنمية رأس املال البشري •
 .والتعليمية وحتسني جودا ، وتكوين املهارات

وتتمثل عناصر هذه البيئة يف وجود : وجود بيئة لسياسة اقتصادية كلية مواتية •
كومي ، ووجود مستويات مستويات منخفضة لكل من الدين اخلارجي ، واالستهالك احل

 .من االحتياطيات الدولية مرتفعة
وذلك من أجل حلف فرص عمل أكثر واحلصول علي : تنويع القاعدة االقتصادية •

  .مصادر متعددة للدخل

إن رفع القدرة االستيعابية لالقتصاد  :زيادة طاقة االقتصاد علي استيعاب العمالة -2
  :لذي يدخلون سوق العمل ألول مرة يتطلب اآليتاملصري الستيعاب كافة العاملني اجلدد ا

حيث اتضح من النتائج وجود أثر . بذل اجلهود لتشجيع إنتاج السلع املعدة للتصدير •
 ففي االقتصاديات اآلسيوية .موجب ومعنوي للصادرات السلعية اإلمجالية يف األجل الطويل
  %8إيل  % 5ي يتراوح من ذات األداء االقتصادي املرتفع ، يؤدي حتقيق معدل منو اقتصاد

 :Altman, 2003 %(4إيل  % 2.5إيل زيادة معدل منو العمال بنسب تتراوح من 
ففي هذه الدول تعتمد معدالت التغري السنوي لكل من العمالة والنمو علي التوسع ). 20

 . منخفضةبتكلفةالسريع يف الصادرات الصناعية منخفضة التكلفة ، واليت تنتج 
اإلحالل حمل الواردات اليت تشكل املواد األولية الزراعية احمللية تشجيع صناعات  •

وهذا اليؤدي إيل زيادة حجم اإلنتاج الزراعي . نسبة كبرية من املدخالت احمللية الكلية هلا
فقط ، وإمنا يوسع عالقات التشابك األمامية واخللفية مع القطاع الصناعي ، مما يؤدي إيل 

 1ح من النتائج إن خفض الواردات السلعية اإلمجالية بنسبة فقد اتض. زيادة حجم التوظف
 .يف األجل الطويل % 0.19سوف يؤدي إيل زيادة معدل النمو يف العمالة بنسبة % 

االهتمام املستمر بتطبيق سياسات اقتصادية كلية تساعد علي اجتذاب تدفقات  •
ا االقتصادية من وجود هذه االستثمارات األجنبية املباشرة لضمان تعظيم الفوائد أو املزاي
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فقد اتضح من النتائج وجود أثر موجب ومعنوي هلذه االستثمارات علي . االستثمارات
ويف هذا اال ينبغي اعطاء املزيد من االهتمام لتدفقات . العمالة يف األجل الطويل

 .االستثمارات األجنبية املباشرة إيل الصناعات كثيفة العمالة
 ، قناة السويس ،النقل ، االتصاالت : مثل (دمات اإلنتاجية االهتمام بقطاعات اخل •

: مثل(وقطاعات اخلدمات األجتماعية ) واملطاعم والفنادق، واملال والتأمني ، والتجارة 
فقد اتضح من التحليل . )اإلسكان ، واخلدمات الشخصية واالجتماعية ، واخلدمات احلكومية

 إمجايل العمالة، أي أن هذا القطاع له طاقة إن قطاع اخلدمات خيتل النصيب األكرب من
ونظراً معظم مشروعات هذا . استيعابية للعمالة أكرب باملقارنة بباقي القطاعات األخري

القطاع هي مشروعات صغرية ومتوسطة ، فيجب علي احلكومة اعطاء املزيد من االهتمام 
 لتحقيق معدالت مرتفعة هلذه املشروعات من أجل حتقيق معدالت مرتفعة من النمو  ، وذلك

  .من العمالة

  خامتة
استهدفت هذه الدراسة قياس أثر النمو االقتصادي علي العمالة يف األجلني القصري      

ولتحقيق هذا اهلدف مت تطبيق . 2005 -1982والطويل يف االقتصاد املصري خالل الفترة 
حلدود للتكامل املشترك منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد من خالل استخدام منهج اختبار ا
The Bounds Testing Approach to Cointegration املقترح من جانب  

Pesaran et al., (2001) اء املوزعة االحندار الذايت لفترات اإلبط ، ومنوذجThe 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach املقترح من قبل 
Pesaran and Shin (1999)  دف تقديرمرونات األجلني الطويل والقصري .  

 أثر النمو االقتصادي علي العمالة مت تقدير منوذج تصحيح اخلطاء غري مقيد مت من والختبار
النمو االقتصادي ، إمجايل تكوين رأس املال الثابت (خالله اختبار أثر كل من العوامل احمللية 

ات السلعية ، االستثمارات األجنبية الصادرات السلعية ، الوارد(والعوامل الدولية ) احلقيقي
  .علي العمالة يف األجلني القصري والطويل) املباشرة
وجود أثر موجب معنوي ضئيل للنمو ) 1: (وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة يف اآليت     

 )موجب (وجود أثر سالب) 2. (االقتصادي علي العمالة يف األجلني القصري والطويل
). األجل القصري( علي العمالة يف األجل الطويل  رأس املال احلقيقي مجايل تكوينإلومعنوي 

للصادرات السلعية اإلمجالية يف ) موجب ولكنه غري معنوي(وجود أثر موجب ومعنوي ) 3(
 ومعنوي للواردات السلعية )موجب (وجود أثر سالب) 4). (األجل القصري(األجل الطويل 
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) سالب(وجود أثر موجب ) 5(. األجل القصري(ل اإلمجالية علي العمالة يف األجل الطوي
  ).األجل القصري(لالستثمارات األجنبية املباشرة علي العمالة يف األجل الطويل ومعنوي 

ولزيادة الكثافة العمالية للنمو االقتصادي بصفة خاصة ، وزيادة حجم العمالة بصفة عامة ، مت 
بتطبيق سياسات تكفل حتقيق منو استخالص بعض االستنتاجات ألغراض السياسات تتعلق 

  .اقتصادي مستدام ، وزيادة طافة االقتصاد علي استيعاب املزيد من العمالة
  

  املالحق
  2006 – 1982تطور معدل البطالة يف مصر ، خالل الفترة ): 1(جدول رقم 

  السنوات  معدل البطالة
5.7 1982 
6.6  1983  
6.0  1984  
n.a  1985  
n.a  1986  
n.a  1987  
n.a  1988  
6.9  1989  
8.6  1990  
9.6  1991  
9.0  1992  
10.9  1993  
11.0  1994  
11.3  1995  
9.6 1996  
8.4  1997 
8.2  1998  
8.1  1999  
9.0  2000  
9.2  2001  
10.2  2002  
11.0  2003  
10.3  2004  
11.2  2005  
10.0  2006  

  http://laborsta.ilo.org:            مأخوذة من 1995 – 1983بيانات الفترة : املصدر

  http://www.cbe.org.eg:                         أما بيانات باقي الفترة ، فمأخوذة من 
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  تعريف املتغريات ومصادر البيانات): 2(جدول رقم 

  مصدر البيانات  التعريف  )أو املتغريات(املتغري 

LG  القيم . معدل النمو يف إمجايل العمالة
  باأللف عامل

  تنمية االقتصاديةوزارة ال
ht.arabic/eg.gov.mop.www://http

m  

EG  

معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل 
الناتج احمللي اإلمجايل . احلقيقي

احلقيقي هو عبارة عن الناتج احمللي 
 مقاساً 1990اإلمجايل بأسعار سنة 

  .باملليون جنيه

   اإلحصاء باألمم املتحدةقسم
http://unstats.un.org/unsd/  

snaama/selectionbasicFast.asp 

  

XY  

الصادرات السلعية اإلمجالية كنسبة 
حيث أن . من الناتج احمللي اإلمجايل

القيم باملليون جنيه مقومة باملليون 
  .جنيه

MY  

الواردات السلعية اإلمجالية كنسبة 
حيث أن . من الناتج احمللي اإلمجايل

القيم باملليون جنيه مقومة باملليون 
  .جنيه

درات والواردات بيانات الصا مصدر
اإلحصاءات املالية الدولية اليت يصدرها :هو

صندوق الدويل املتاحة على اخلط 
)Online(  

http://www.imfstatistics.org/imf/ 

ifsbrowser.aspx?branch=ROOT) 

ايل مجأما مصدر بيانات  الناتج احمللي األ
بيانات الناتج احمللي اإلمجايل  مصدرفهونفس 

 .احلقيقي السابق ذكره

CFCFY  
إمجايل تكوين رأس املال الثابت 
احلقيقي كنسبة من الناتج احمللي 

  اإلمجايل احلقيقي

انان إمجايل تكوين رأس املال الثابت بي
  :احلقيقي مأخوذة من

http://devdata.worldbank.or
g/query/default.htm  

أما بيانات الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 
موقع قسم اإلحصاء باألمم : فمأخوذة من

 .املتحدة السابق ذكره

FDIY  

صايف التدفقات الداخلية 
رة لالستثمارات األجنبية املباش

كنسبة مئوية من الناتج احمللي 
حيث أن القيمة باألسعار . اإلمجايل

اجلارية مقومة باملليون دوالر 
  أمريكي

 مأخوذة 2000 – 1981 بيانات الفترة -
اسطوانة البنك الدويل اخلاصة مبؤشرات : من

 2002التنمية العاملية الصادرة عام 
[World Bank (2002)]   - بيانات 

قاعدة :  الدراسة مأخوذة منباقي الفترة حمل
بيانات مؤشرات التنمية العاملية الصادرة عن 

 البنك الدويل 
(http://devdata.worldbank.orgdata

.query)  



 جمدي الشورجبي /        د                 .     العمالة يف االقتصاد املصريأثر النمو االقتصادي علي اإلطار

    العدد السادس-جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    169

   جلذر الوحدة KPSSنتائج اختبار): 3(جدول 

  إحصاء االختبار

  مع حد ثابت واجتاه عام
( )τη  

  مع حد ثابت
( )µη  

  
  املتغريات

0.071*     (2)  0.142*     (2)  tLG  

0.154**   (1)  0.396**   (2)  tEG  

0.149*** (3)  0.148*     (3)  tXY  

0.116*     (2)  0.600*** (3)  tMY  

0.167*** (3)  0.488*** (3)  tGFCFY  

0.142**   (0)  0.239*     (2)  tFDIY  

 10معنوي عند مستوي  %. * 5معنوي عند مستوي  %. ** 1معنوي عند مستوي  *** :مالحظات

 .Newely and West (1987)القيم بني األقواس تشري إيل فترة اإلبطاء املختارة بواسطة %.

 مصفوفة معامالت االرتباط للمتغريات املستخدمة يف التقدير): 4(جدول رقم 

tFDIY  
tMY  

tXY  
tGFCFY  

tEG  
tLG    

          1.0  tLG  

        1.0  0.16  tEG  

      1.0  0.54  0.04  tGFCFY  

    1.0  0.11  0.30  0.06  tXY  

  1.0  0.39  0.63  0.67  0.31  tMY  

1.0  0.36  0.31  0.31  0.12  0.35  tFDIY  

  اعداد الباحث: املصدر 

 نتائج تقييم األداء التنبؤي لنموذج تصحيح اخلطأ غري املقيد املستخدم): 5(حدول رقم 
CU  SU  MU  U  

0.991096  0.008836  0.000068  0.022352 

  اعداد الباحث : املصدر
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