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 الملخص   

قياس وتحليل أثر النمو االقتصادي على البطالة في  صصير   راسة البحثيةالد  اهذيتناول     
فييي  النميييو  الحديثييية تحلييييل االتااهيييا ، وذلييين صييي  خيييال (2018-1990خيييال الةتييير   

دراسيية التماصييل و  المحلييية والقليمييية والدولييية، فيي  الدراسييا  التطةي ييية والبطاليية االقتصييادي
 االقتصييادي، والتحليييل فيي  صصيير والبطاليية ديالنمييو االقتصييابييي  المشييترط يو ييل ا  ييل 

 2020فيييى عيييا   COVID)-(19كورنيييا فييييروستيييرثيرا  للنميييوذو، والتوق يييا  المحتملييية ل
والاهييييود المةذوليييية والهاميييية فاالهتمييييا  بته ييييي   والمبييييادرا  ،لييييى البطاليييية فيييي  صصييييرع

إليى  لتوميلا كميا تي  ،التشغيل وصوا هة ترثيرا  فيروس كورنا ف  صصرو ص دال  البطالة  
ص ييدال  تطييور ف يي  الاياسييا  المةترخيية لهةيي  ص ييدال  البطاليية فييى صصيير فييى  ييو  

نمييييوذو  اسييييتهدا صتغيييييرا  الدراسيييية وميييياخية  اسييييتةرار  تةييييي   وقييييد ،النمييييو االقتصيييياد 
خليو النميوذو المةيدر  أظهير  الدراسيةو  .ARDL الذات  لةترا  الفطا  الموزعة   االنحدار

-Breusch)صيي  الرتييع ا علييى، وذليين فاسييتهدا  اختبييار صيي  االرتبييات التالاييل  للةييواق  
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Godfrey)  ييا   أرةيير صيي  صاييتو  و ( 0.348ولييى ف ييي  اختمالييية عنييد  عنييد الدر يية ا 
تالال  ف  سلالة الةواق  ت  رفضها، كما  ارتباتفإن فر ية و ود   وبالتال   ،%5ص نو ة  

لحر ية البالغية قيمتهيا (  يا   أقيل صي  ال يي  اLMأن ال ي  المحاوبة لمضياع  الريرن)  
عاقية تماصييل صشييترط بييي  ص يدل النمييو االقتصييادي وص ييدل و ييود  صميا ع نييى ،(1.2193 

تايياوي  Probفيي  ظيل االختمالييية إني   اتوأظهير اختبييار الايةةية لتييودا عاصيي كييذلنو ، البطالية
، لذا نيرف  فيرا ال يد  الةابيل فيرن النميو %5( وه  أقل ص  صاتو  الم نو ة  0.0036 

أن النماو االقتصاادي بساب  الخاا  باونقبل الفرض البديل دي ال عاةع البطالية االقتصا
رن البطالة ال تاةع النمو االقتصيادي، ونةةيل فع ن  رف  فرا ال دص  وكذلن  .  البطالة

وجاود عالقاة ساببية الةرا الةديل الةابل أن البطالية تايةع النميو االقتصيادي. فميا ع ني  
القتصادي نحاو معادل البطالاة ومان معادل البطالاة نحاو ثنائية في اإلتجاهين من النمو ا

إلييييى  ييييرور  ز يييياد  دور قطييييا  البحثييييية تومييييلد الدراسيييية هييييذا وقييييد . النمااااو االقتصااااادي
والتنو ييا الهيىلييى للصييناعا  التحو لييية وفيير   فيي  النمييو االقتصيياديالمصيير ة الصييناعة 

 صناعا  ا رثير تضيرراوصااند  ال االختواب واالستمرار فى سياسا  النمو التشغيل فيها،  
وهاااى المالباااس والمنساااوجا  والجلاااود والصاااناعا  ال يماو اااة كورنيييا  أزصيييةوخامييية ف يييد 

وز يياد  الاهييود الايييد  المةذوليية فيي  دعيي  المشييروعا  واالثاااو وكااالص الصااناعا  ال اائيااة 
وخامييية فيي  ظيييل أزصييية واالبتمييار الصييغير  وصتناةيييية الصييغر وصشيييروعا  ر يياد  ا عميييال 

 ها على البطالة.وترثير رورنا 
قااانون أوكاان، التنميااة الصااناعية، ، البطالااة، االقتصاااد  النمااو:  ال لمااا  المفتاةيااة

االبت ااااار، ، ر ااااادة االعمااااالالمشااااروعا  الصاااا يرة ومتناريااااة الصاااا ر، سااااوع العماااال، 
الااااتي لفتاارا  اإلبطاااز الموذعااة، جااار الوةاادة،  االنحااداراالسااتقرار، التو،اام، نمااوذ  

 .، مصر، الشرع األوسط وشمال أفر قيااالقتصادا  الناشئةالت امل المشترك، 
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Abstract          
     These Research studies aimed to measure and analyze the Impact of 

Economic Growth on Unemployment in Egypt during the period 

(1990-2018), through analyzing Recent Trends in Economic Growth 

and Unemployment at International, Regional and Local Applied 

Studies. So it’s studying the Long-Term Joint Complementarity 

between Economic Growth and Unemployment in Egypt, Economic 

analysis of the Mode. Also the Possible Expectations of the Effects of 

the Corona Virus (COVID-19) 2020 on Unemployment Rate in Egypt  

and the Initiatives Efforts made to focus on reducing Unemployment, 

Confronting the Effects of the (COVID-19) 2020 in Egypt. The 

Research ends with some Policies and Mechanisms to reduce 

Unemployment Rates in Egypt in light of Economic Growth Rates.   

  After showing the stability of the study variables, Auto Regressive 

Distributed Lag (ARDL), The study showed in the Egyptian Model, 

and the Results have shown that the Estimated Model is  not there of 

Serial Correlation by using the (Breusch - Godfrey) test at the first 

degree with probability values at (0.348) came greater than the 
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significance level 5 % . Therefore, The Hypothesis of a Serial Link in 

the Remainder Series, it was Rejected and the calculated Values for 

(LM) came less than the critical values of (1.2193). This means that 

there is a Co-integration between the Rate of Economic Growth and 

the Unemployment Rate. 

   The Causality Test of Toda Motta has shown under Probability 

(0.0036) which is less than the 5% level of Significance. Therefore, 

We Reject the Imposition of the Lack of saying that Economic Growth 

does not cause Unemployment and We Accept the Alternative 

Assumption that Economic Growth causes Unemployment and 

Rejecting the Nihilistic Imposition that Unemployment does not cause 

Economic Growth, and we accept the Alternative hypothesis that 

Unemployment causes Economic Growth. This means that there’s a 

Bidirectional Relationship between Economic Growth towards 

Unemployment and from Unemployment to Economic Growth. 

 The Research Study concluded the need to increase the Role of the 

Egyptian Industry Sector in Economic Growth and Structural 

Diversification of Manufacturing Industries and Employment 

Opportunities in them, continuing Inclusive Growth Policies in light of 

Corona virus (Covid19), Supporting the most Affected Industries such 

as Clothing, Textiles, Leather, Chemical Industries, Furniture, as well 

as Food Industries and Increasing Efforts in Support of SME’s 

Entrepreneurship and Innovation. Especially in Light of The Impact of 

Corona Virus (Covid19) on Unemployment. 

Key words: Economic Growth, Unemployment,  Industrial 

Development, Okun’s law, Labor Market SME’S, Innovation 

Employment, Entrepreneurship, Stability, Auto Regressive 

Distributed Lag Model, Unit Root, Co-integration, Emerging 

Economies, Egypt, Middle East and North Africa. 
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 المقدمة :  
ع د النمو االقتصادي والبطالية صي  بيي  أهي  المتغييرا  االقتصيادعة المليية وا ساسييا      

الت  ال رنى عنها ف  كل الاياسا  المالية والنةدعة االقتصادعة االستراتياية لمل اقتصياد 
لتي  الحد ص  البطالة  أخيد أهي  قضياعا االقتصياد الملي  او   صزدهر، فز اد  النمو االقتصادي

توا هها الدول المتةدصة والناصية. تةاس قو  كل دولة بنموها االقتصادي، خيث ت د البطالية 
واخد  ص  صتغيرا  االقتصاد المل  الحتمية الت  تمش  قدر  الدولة على االستةاد  الماصلة 

لم ظي  االقتصيادا  في   صشيىلة  . وال تيزال البطالية تشيىل 1البشير ة وقيو  ال ميلص  صواردها  
تييرثير سييلة  علييى الرفاةييية  لهيياال  فييالنظر إلييى تييدا ياتها الاييلةية. وبالتييال  فييإن البطاليية ال يي

صشيىا  الماصلة لل يايلي  عي  ال ميل وكيذلن التملةية اال تما يية ا وسيا نطاقيا في   يىل 
البطالية هيو تحةييم نميو  لته يي . وصا ذلين، فيإن أخيد الحليول الربيايية ا تما ية صهتلةة

ةر. فالنظر إلى صا تةد ، عظل تحةيم النمو االقتصادي يو ل ا  يل اقتصادي أعلى وصات
يتير     أخد أه  أهداف االقتصاد المل  للحىوصا  ف   ميا أنحا  ال ال . ينبا هذا ص  أن

النمو االقتصادي المتزايد إلى سةل صعيشية أفضل ص  خال تحاي  دخل ال اصلي  فالة ل 
   مل.الوكذلن توفير فر  عمل لل ايلي  ع  

فغيي   دولييةمييل لتحييدعان ربيايييان  البطيي  االقتصيياد  كييذلن  ييىلد البطاليية والنمييو     
ا نايةي ا عليى  النظر ع  خالية التنميية االقتصيادعة واال تما يية. وكيان ص يدل البطالية صرتة ي 
ا قل صنيذ الثمانينييا ، وصي  ناخيية أخير ، تي  تحدييد فتيرا  النميو ريير المايتةر عليى أنهيا 

. فييي  خيييي  أن الاييينوا اييي  اليييذي أد  إليييى ز ييياد  ص يييدل البطالييية عليييى صييير المحيييرط الربي

 
1 Hobijn, M. D. (2010), Okun’s Law and the Unemployment Surprise of 2009, 

FRBSF Economic Letter, 1-4.   
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صاتو  البطالية ييرثر عليى ص يدل نميو النيات) المحلي  ال ميال ، فإني  ع ميل أعضيا كمر ير 
  ن  عشير إلى صد  استهدا  االقتصاد لموارده.  دوللحالة االقتصاد ف  ال

) المحليي  ال ميال  والبطاليية  وصييا تو يد المثييير صي  ا دبيييا  خييول ال اقية بييي  نميو النييات
ذليين، ال يييزال لييد  صهتليي  االقتصيياديي  ووا يي   الاياسييا  ورا  صتناقضيية خييول أهمييية 

توا يييي  عديييييد صيييي  الةييييدان عييييددا صيييي  التحييييدعا   يمييييا يت لييييم فييييالنمو ، و ال اقيييية واتااههييييا
ا صيي   االقتصييادي الة ييال والماييتدا ، خيييث إن صييد  و ييود النمييو االقتصييادي يتحييدد أساسيي 

خيييال التغيييييرا  فييي  ال مالييية، والنتييياو، والتضيييه ، وأسييي ار الةابيييد  وريرهيييا صييي  صتغييييرا  
كمييا أو يي   .ى صبا يير علييى النييات) المحليي  ال مييالاالقتصيياد المليي  التيي  لهييا تييرثير رييير 

Abel et2  فيإن الةيرب بيي  اليدول المتةدصية واليدول الناصيية هيو أن اليدول المتةدصية  يهد ،
 ههيا فتيرا  يو لية صي  النميو االقتصيادي الاير ا، لمي  اليدول الةةيير  ف  صرخلية صيا صي  تار 

إصيا ليي  تشيهدها أبييدا  يهد  نمييوا صايتداصا أو كانييد فتيرا  النمييو عةابلهيا فتييرا  صي  الترا ييا 
، فإني  يز يد اليدولاالقتصادي. و تصور فشىل عا  أن  عندصا عحدث النمو االقتصادي في  

، فاييةع ز يياد  ال ماليية. ة والةطاعييا  ا قتصييادعةفييى ا نشييطصيي  وتييير  النمييو االقتصييادي 
 ، ونتيايية لييذلنلألفييراد فييى الييدولالةييو  الشييرابية  ت ز ييزوصيي   ييرن الز يياد  فيي  فيير  ال مييل 

           .    3يز يد االسيتهاط صميا ييردي إليى ز ياد  الطليع الملي  وبالتيال  التضيه 
( 2018-1990ل الةتير   خا(، إلى تطور ص دل النمو االقتصادي 1و شير الشىل رق   

. وعلييى 2018عييا   %3.1إلييى  1990عييا   %2.9صيي  خيييث ارتةييا علييى صاييتو  ال ييال  
 

2 Abel, A.B., Bernanke, B.S. & Croushore, D. (2008), Macroeconomics, Boston: 

Pearson Education, Inc. 
3 A. Thayaparan (2014), Impact of Inflation and Economic Growth on 

Unemployment in Sri Lanka: A Study of Time Series Analysis, Global Journal of 

Management and Business Research:  Economics and Commerce, Volume 13 

Issue 5 Version 1.0, p3.  
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 صاتو  صنطةة الشرب ا وسط و يمال أفر  ييا، سيال ص يدل النميو االقتصيادي ترا  يا صي 
 خال نةس الةتر .  %2.3إلى  13.1%
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        رق  
تطور م دل  مو   مال  النات  المحل  ف  ال ال   منطقة الشر  ا      

       -       مال  فريقيا لل تر  

                                                                        

                                          

 على قاعد  بيانا  الةنن الدول .   اعتمادا  إعداد الباخث    :المصدر 

 وعليييى اآلخييير   عليييى صاليييية وريييير صاليييية تميييالي  المرتة ييية البطالييية صايييتو ا  تةيييرا   
 الةييدرا  تييرار  فيي  التوظييي  عايياعد. ال مييل عيي  ال ييايلون  فيهييا ععييي  التيي  الماتم ييا 

 أقصييى أن ت نيييان الح يةتييان هاتييان. أخيير   وسييابل خييال صيي  ارتايياف  عمىيي  الو  المهييارا 
 بيذلن ال ييا  وأن قيايا فشيىل يتضي  لي  ليو ختيى  للماتميا   يد  أصر  هو  لل مالة  صمى   نمو

 الممىي  صي  أن  ذلن، ص  ا ه  .الةصير المد  على ال مالية الةةر  صاتو ا   ص   سيةلل
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 الرسيميي  ال ميال دخول كةير خد إلى تحم  أن   رنها  ص   الاياسة  ف   إماخا   تصمي 
 .4فر ر ال مل فر  توسيا الممى  ص  تا ل  إماخا إدخال صا الحاليي 

خيال بداعية  %5.4إليى  %4.7وقد سال ص دل البطالة عليى صايتو  ال يال  تطيورا صي     
صييييي   انهةيييي (. وعلييييى ميييي يد صنطةيييية الشييييرب ا وسييييط 2018 -1990ونهاعيييية الةتيييير   

 (.2خال الةتر  المذكور  أنظر الشىل   %9.8إلى  11.2%

 عتمادا على قاعد  بيانا  الةنن الدول . لمصدر: إعداد الباخث إ ا
 

  :البحثمشكلة  -1

 
4 Centre for Development and Enterprise (29 January 2020), How to stop our jobs 

blood bath  
https://www.politicsweb.co.za/documents/how-to-stop-our-jobs-blood-bath--cde  
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تطور م دل البطالة عالميا  على م توى الشر  ا       مال  فريقيا   ل ال تر  
     -       

 ف  الشر  ا       مال  فريقيا  م    مال  القوى ال املة    طالة    مال  

 ف  ال ال   م    مال  القوى ال املة    طالة    مال  

https://www.politicsweb.co.za/documents/how-to-stop-our-jobs-blood-bath--cde
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إليييى الحيييد اليييذي  واالخيييتاال ع يييان  سيييوب ال ميييل فييي  الةليييدان الناصيييية صييي  التشيييوها     
. وعليى اليرر  صي  Nassar,2011 )5ينةص   ي  عرا ال مل ع  الطلع عليى ال ميل  

تحديييدا، إال أن عاييز  تحةيييم نمييو اقتصييادي أرثيير قييو  علييى صييد  ال ةييود الثاثيية الما ييية
ال مييل الابييم ال يييزال هييو الةاعييد  فالناييبة لم ظيي  ال مييال فيي  االقتصييادا  النا يي ة. كمييا 
 ييييهد  ال ةييييود الةليليييية الما ييييية الصيييي ود االقتصييييادي والايوسياسيييي  ل ييييدد صيييي  الةلييييدان 
المتوسيييطة التييي   يييرعد، بيييدر ا  صتةاوتييية، فييي  صايييار سييير ا للتنميييية االقتصيييادعة. وعليييى 

التةييد  االقتصييادي المحييرز، ليي  تميي  التحاييينا  فيي  سييوب ال مييل تاخييم هييذا الييرر  صيي  
ا صيير فييالواقا الييذي يوا هيي  ال ديييد صيي  ال مييال هييو نةييا الوظيياب  الابةيية وال مييل رييير 

.  وقيد 6الرسم  والحماعة اال تما ية المحدود  وقضياعا الوميول إليى الضيمان اال تمياع 
صلحوظ خال الةتر  ص   اقتصادي إعااب مو قد  هد  ص دل ن صصر أظهر  الةيانا  أن

عليى ا قيل ، إال أن ص دال  البطالة لي  تتيرثر ف يد فالشيىل اليذي عمنيا أو 2019  -2015
، ولييذا تحيياول الدراسيية ال افيية علييى شييهافيير  عمييل التيي  تعي اعحييد صيي  ظيياهر  النمييو بيي

مصر خاالل الفتارة : ما هو تأثير النمو االقتصادي على البطالة في الةابل  الارال الربيس
 (؟1990-2018)
 

 
5 Nassar, H., (2011), Growth, Employment Policies and Economic Linkages: 

Egypt, International Labour Office, Employment Working Paper No.85, Geneva. 
6  ILO (21 October 2013), Emerging economies: has growth translated into more 

and better jobs? ILO office Publication, Genve. 
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إلى قياس وتحلييل أثير النميو االقتصيادي عليى يهدف البحث  : البحثف  اهدأ -2
  البطالة ف  صصر، وتا ى الدراسة إلى:

 فيييي  الدراسييييا  والبطاليييية فيييي  النمييييو االقتصييييادي الحديثيييية . تحليييييل االتااهييييا 1
 التطةي ية.

فييي   والبطاليية قتصيياديالالنميييو ابييي  اصييل المشييترط يو يييل ا  ييل . دراسيية التم2
 صصر.

فى عا   COVID)-(19 كورنا فيروسترثيرا  المحتملة ل . الترثيرا  المتوق ة3
 .لى البطالة ف  صصرع 2020

والاهيود المةذولية في  ا هتميا  ته يي  البطالية  المبيادرا . الت يرف عليى أهي  4
 .واالهتما  فالتشغيل وصوا هة ترثيرا  فيروس كورنا ف  صصر

وسياسا  صةترخة لهة  ص دال  البطالية فيى صصير  صةترخا إلى   . التومل5
 فى  و  النمو االقتصاد .   

 تتمثل أهمية البحث  يما يلى: :البحثأهمية  -3

ع تةييير النميييو االقتصيييياد  أخيييد المتغيييييرا  االقتصيييادعة الهاصييية التييييى تيييرثر علييييى  .1
ا ي  و الاوانع اال تما يية لليدول، وال تيزال صنطةية الشيرب ا وسيط وصنهيا صصير ت

عد  تحيدعا  تنمو ية صتشيافىة وصنهيا البطالية والتيى ت يد أخيد المشيىا  المزصنية، 
وتتطلييا إلييى  يييل  ديييد صيي  االقتصيياديي  وصمارسيي  التنمييية الماهييز   فالم رفيية 

 .والتدر ع  لتةدع  فه  دقيم لةضاعا التنمية االقتصادعة
للحىوصييييا   اقتييييراح الحلييييول الة اليييية  صمييييا عايييياعد مييييان ى الةييييرارا  والاياسييييا  .2

كما أني   وأمحاب المصلحة اآلخر   خول صاتو  صعيشة الموايني  ف  صصر.
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تحدييييد نيييو  ال اقييية بيييي  النميييو االقتصيييادي وص يييدل البطالييية عليييى  سياييياعد فيييى
المييييد  الةصييييير والمييييد  الطو ييييل وترثيرهييييا الهييييا  علييييى ا قتصيييياد المصيييير . 

وا  اقتصيادعا  أعليى ميوكذلن تةدير الاةع الذي عا ل االقتصاد المصري، عشهدا ن
 ف  ا وقا  الحالية.

ال تو يييييد عاقييييية توازنيييييية يو لييييية ا  يييييل بيييييي  ص يييييدل النميييييو :  البحاااااثفرضاااااية  -4
 االقتصادي وص دل البطالة ف  صصر.

: ت تمييد الدراسيية علييى الميينه)  الومييةى التحليلييى ال ياسيي  صيي   البحااث يااةمنهج -5
يييا  صيي  التةييار ر لخييال الةيانييا  والم لوصييا  المتاخيية والمر ييرا  فيي  صصيير ودو 

اليييذات   االنحيييدارنميييوذو  فاسيييتهدا (، و 2018-1990خيييال الةتييير    الدوليييية 
 صيي   . إعتمييادا علييى قاعييد  بيانييا  الةنيين الييدول ARDLلةتيرا  الفطييا  الموزعيية 

وكييذلن علييى صاييتو   صصيرفييى بيانييا  صتغييير النميو االقتصييادي والبطاليية خيال 
 . يا ال ال  ودول الشرب ا وسط و مال أفر 

وفي  الةداعيية ال اقية بييي  النميو االقتصييادي وص يدل البطاليية اليذي اقترخيي  ورثير أوكييون 
( كيييان ذلييين صييي  االختافيييا  التييي  أعيييرب عنهيييا عليييى النحيييو التيييال  نميييوذو 1962 

  :االنحدار الهط 

 
 وبالتالي فإن رمزو المعادلة، كالتالي : 

 : ص لما   
Utلة ا: الت ةير ع  ص دل البط 

 Ytص دل النمو االقتصادي : 
Εt الهطر ال شواب : 
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وتنةايي  الدراسيية إلييى  ييزبي  ربيايييي  عهييتا ا ول: ف ييرا ال اقيية بييي  النمييو 
االقتصادي والبطالة ف  ا دبيا  االقتصيادعة، بينميا يتنياول الايز  الثيانى: قيياس 

 ترثير النمو االقتصادي على البطالة ف  صصر.
 

  ي  النمو االقتصادي  البطالة ف   الق   ا  ل: ال  قة

 ا د يا  االقتصادية  

ا ليييي       ، فيييإن النمييو االقتصيييادي هيييو ال ييرا  اليييذي يرتةيييا فييي  hinganJ ،2003) 7وفةيي 
الدخل الح ية  للةيرد في  أي دولية خيال فتير  زصنيية ص ينية، والتي  ييت  تحدييدها صي  خيال 

و  تةيير النميييو  ،المصيين ة( فيي  دولييية صييا االرتةييا  فيي  النيييات) والنتا ييية  الاييلا والهيييدصا 
االقتصييادي أخييد أرثيير ا دوا  الماييتهدصة فيي  ترا ييا الةةيير والحييد صيي  البطاليية فضييا عيي  

ومي  ود  سيميث النميو االقتصيادي فرني  لييس ترارميا  لليذهع وقيد   تحاي   ود  الحيا .
د تيردي و بل فا خر  ص  أنشطة التاار ،  وهيذا الايوب يينظ  نةاي  فشيىل عيا  دون أي قيي

( هييو أخييد ال ناميير المهميية فيي  GDPإلييى التييوازن الطةي يي . والنييات) المحليي  ال مييال   
خاييياب التةيييد  االقتصيييادي صيييا ال نامييير ا خييير  صثيييل ص يييدال  التوظييي  والنةييياب ال يييا  
والتضيييييه  واالسيييييتثمار المحلييييي  وا  نةييييي  وصييييييزان التايييييار  التييييي  لهيييييا فطر ةييييية أو فيييييرخر  

 .8االقتصادي للدول المتةدصة والناصية والمتهلةة صااهمتها الهامة ف  النمو
وتيرت  البطالية كواخييد  صي  المتغييرا  الحاسييمة التي  عايع صراعاتهييا في  فهي  الييديناصيا     

الازبييييية والملييييية لم ظيييي  االقتصييييادا ، وو ييييا خطييييط اسييييتراتياية لتحةيييييم االسييييتةرار فيييي  

 
7 Jhingan, M. L. (2003), Advanced Macroeconomics Theory (11th Ed.). Delhi: 

Vrinda Publication Ltd. 
8 Boldeanu, F. T., & Constantinescu, L. (2005), The main determinants affecting 

Eeconomic Ggrowth, Economic Sciences, pp.329-338. 
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ع ييد ص ييدل ييية ص ييا. كمييا ماقتصييادا  ص ظيي  الييدول صيي  أ ييل ت ز ييز النمييو االقتصييادي والتن
البطالييية أخييييد أهييي  المر ييييرا  القتصييييادعة المليييية ذا  الدالليييية البالغيييية فييي  رسيييي  وتهطيييييط 

" رصيييزي زكييي  " صيييا صىتيييع ال ميييل الاياسيييا  القتصيييادعة، وتةييييي  صيييد  ف اليتهيييا. و تةيييم 
في  ت ر ي  البطالية عليى أنهيا تضي  " كيل صي  هيو قيادر عليى ال ميل وراريع  يي ،  9اليدول 

و نطةيم هيذا الت ر ي   ، ، و ةةل  عند صاتو  ا  ير الايابد ولمي  دون  يدو  "نو بحث ع
على ال ايلي  الذي  يدخلون سوب ال مل  ول صر  أو الذي  سةم له  ال مل وتركوه لاةع 

 ص  ا سباب.
( البطالييية عليييى أنهيييا " أول ييين (OECDوت يييرف صنظمييية الت ييياون القتصيييادي والتنميييية    

عاصا  فما فوب وال عادون عما  خال إسةو . صا قياصه    15أعماره    ا فراد الذي  تتااوز
. كميييا ع يييرف " بيييول ساصو لايييون 10فالبحيييث عييي  ال ميييل خيييال ا سيييابيا ا رب ييية الما يييية

ونيورد هياوس " البطاليية عليى أنهييا " ال يايلي  عيي  ال ميل الييذي  ع ةيرون عيي  صاموعية صيي  
أو ينتظيييرون ال يييود   عميييلعييي  فرمييية   ا فيييراد ريييير ال ييياصلي ، واليييذي  يبحثيييون وبةاعليييي

 ، وأ افا إليها عد   روت كالتال  : 11ل مله "
 أن عةو  الشها فاهد صحدد لعااد وظيةة خال ا سابيا ا رب ة ا خير .  -
 أن عىون قد ترط ال مل أو ينتظر أن يت  إستدعاب .  -
 أال عىون صنتظر تال  إقرار عمل خال الشهر المةةل. -

 
 

 سلسلة المعاصرة،  الرأسمالية مشكالت ألخطر تحليل للبطالة السياسي اإلقتصاد ، (1998)رمزي زكي   9

 . 27، صأكتوبر الكويت،  ، 226 العدد المعرفة،  ملعا
 لمزيد من التفاصيل حول هذا التعريف يمكن الرجوع  10

  https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm    
قتصاد، ترجمة هشام عبد هللا، مراجعة د أسامة الددبا  إلا  (، 2006)  بول سامويلسون ووليام نورد هاوس  11

 .585، ص،الدار األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة عشر، عمان

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
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البطاليية هييو المر يير ا رثيير كةييا   فيي  قييياس أدا  ال مييل، والييذي عشييير إلييى  ع تةيير ص ييدل
 نابة ا فراد ال ايلي  إلى قو  ال مل و ت  الت ةير عن  ر ا يا  كما يل :

  100* (إجمالى قوة العمل المتعطلين/عدد )  معدل البطالة  = 

صثييل يييول صييد   وتهتليي  صنهاييية قييياس البطاليية صيي  دوليية  خيير ، وفييم عييد  إعتبييارا    
البطالة الت  عةضيها ال ايل دون عمل، صيد  الم انية صي  البطالية فحيد ذاتهيا. صيد  تيوفر 
إخصا ا  دور ة عي  ص يدال  البطالية سيوا  فصيةة إسيةو ية أو  يهر ة أو ربيا أو نصي  
سنو ة أو سنو ة. وال ع د كل صي  ال ع ميل عيايا ، وكيذلن لييس كيل صي  يبحيث عي  عميل 

 .12ايلي ، وتشىل دابر  ص  ع ملون نطاقا  أوسا ص  دابر  ال ايلي  يدرو  م  دابر  ال

وت تةر البطالة واخد  ص  أسوأ الحاال  الت  يوا هها أي صاتما فشري  ني  ييرثر في      
 14دراسة. ووفةيييييييا لييييييييييHabees&Rumman-Al  2012))13أف ييييييياد واتااهيييييييا  صهتلةييييييية

 Akutson, Messiah, & Dalhatu (2018 رزقا خطييرا توا هي  ص ظي  ص، ت د البطالة
الدول المتةدصية والناصيية، صميا ييردي إليى قضياعا اقتصيادعة وا تما يية. وتمثيل البطالية أخيد 

المهتلةيية، وال عهةيي  ترثيرهييا علييى صاييتو ا   االقتصييادعةأهيي  التحييدعا  التيي  توا يي  اليينظ  
 لةيية فالبطاليية تالمعيشيية والنتا ييية والتييرافط ال تميياع . كمييا تمتييد الةضيياعا االقتصييادعة الم

 
 . 29ص رمزي زكي، مرجع سابق،  12

13 Al-Habees, M. A., & Rumman, M. A. (2012), The Relationship Between 

Unemployment and Economic Growth in Jordan and Some Arab Countries. 

World Applied Sciences Journal, pp. 673-680 
14- Seth, A., John, M. A., & Dalhatu, A. Y. (2018), The Impact of Unemployment 

on Economic 

-Growth in Nigeria: An Application of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) 

Bound Testing. Sumerianz Journal of Business Management and Marketing, pp. 

37-46  
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إييييرادا  الضيييرابع فييي   يييىل  ييير بة اليييدخل، و،هيييدار سييياعا  النتييياو، وريرهيييا وخامييية 
 .الةضاعا اال تما ية المت لةة فالبطالة فاال افة إلى المثير، 

وتشرح النظر ة الماسيىية أن البطالة ه  الطلع وال را على المد  الةصير والت      
ا صييييا اسييييت اد  أقصييييى قييييدر صيييي  االخييييتال فيييي  اسييييتت اصل ص يييي  قييييو  الاييييوب الحيييير  تلة بييييي 

. بينما تر  النظر ة المينز ية أن البطالية عياد  صيا تميون نا مية عي  قصيور في  15االقتصاد
إ مييال  الطلييع خييال فتييرا  صحييدد  داخييل سييوب ال مييل، فحيييث يييت  خلييم وظيياب  صناسييبة 

بطاليية كنتيايية ل. وتشييرح النظر يية الماركاييية ا16ليييوا  ا  ييها  الييذي  يررةييون فيي  ال مييل
للنظيا  الرأسيمال  اليذي تمليين  يي  الةر واز ية وسيابل النتيياو، و مىي  ته يي  البطالية عيي  

يو يي  قييانون أوكيي  عاقتييي  تايير ةيتي  أساسيييتي   .فاال ييتراريةير ييم اسييتةدال الرأسييمالية 
بيييي  ص يييدل البطالييية وص يييدل التةيييد  االقتصيييادي: تييي  ربيييط االختافيييا  الدور ييية فييي  ص يييدل 

فيييالتنو  اليييدوري فييي  ص يييدل التةيييد  االقتصيييادي، وارتبطيييد عيييد  التوافيييم فييي  ص يييدل  البطالييية
ا ف د  التطابم ف  ص دل اقتصادي.   البطالة أعض 

وتو يييد عاقييية عىايييية بيييي  االختافيييا  فييي  ص يييدال  البطالييية ونميييو النيييات) المحلييي       
 صيي   Okun. هييذا صييا أمييب  عا ييرف فاسيي  قييانون الطو ييلمييد  الال مييال  الح يةيي  علييى 

أ ييل الحةيياظ علييى ص ييدل فطاليية ثابييد، فييإن ص ييدل نمييو النييات) المحليي  ال مييال  الح يةيي  
ا ص ييدل نمييو النتيياو المحتمييل( لييذلن عظييل ص ييدل النمييو فيي  النييات) المحتمييل ، و عايياوي تةر بيي 

هو صةتاح ال اقة بي  االختافا  ف  ص دل نمو النات) المحل  ال مال  الح يةي  وص يدل 
 

15  Banda, H., Ngirande, H., & Hogwe, F. (2016), The impact of economic growth 

on unemployment in South Africa: 1994-2012. Investment Management and 

Financial Innovations", pp.246-255 
16 Karikari-Apau, Ellen and Abeti, Wilson (2019), The Impact of Unemployment 

on Economic Growth in China, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper 

No. 96228, posted 08, Op.cit, p2. 
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نميييو فييي  النتا يييية، وبةيييدر صيييا ييييت  وفيييى خالييية عيييد  و يييود لميييد  الطو يييل. االبطالييية عليييى 
توظي  كل قو  عمل إ يا ية  دييد ، فيإن النميو في  عيرا ال مالية ونميو النتياو سييىون 
هيييو نةاييي ، و،ذا تاييياوز النميييو فييي  عيييرا ال مالييية نميييو النيييات) المحلييي  ال ميييال ، سيييترتةا 

قيو  ال مييل هيو نةايي  ص يدل النمييو فيي    البطالية وال ىييس ميحي . و،ذا كييان ص يدل النمييو فيي
النات) المحل  ال مال  عندصا عىون هناط نميو في  النتا يية، سيترتةا البطالية  ن المثيير 
سييوف يييدخلون فيي  قييو  ال مييل فمييا يتايياوز ال ييدد المطلييوب لنتيياو كمييية ص ينيية صيي  الاييلا 

عنييدصا يتايياوز  ص ييدل البطاليية علييى المييد  الطو ييل إالوالهييدصا . وبالتييال ، ليي  ييينهة  
النمييو فيي  النييات) المحليي  ال مييال  النمييو المشييترط فيي  النييات) المحتمييل  النتا ييية( ونمييو 

 .17(Levine 2013) الم روا ص  ال مالة
 
و  ييد ا دب االقتصيييادي رنييي  فال ديييد وال دييييد صييي  الدراسيييا  التيي  ت ىيييس ال اقييية بيييي    

أ ر د صا عطليم عليي  قيانون أوكيون   البطالة والنمو االقتصادي. ص  أ هرها ا فحاث الت
فالنييييات)  (، والييييذي عشييييىل صنييييذ عةييييود أسيييياس دراسييييا  هييييذه الظيييياهر  االقتصييييادعة.1962 

 .18وال مالة يتحركان ص ا
، فاييت  ز ياد  % 1ص دل البطالية إليى ( على أن  إذا إنهة  1962و نا قانون أوكون  

الييية، عايييع عليييى االقتصييياد ط%. ليييذلن، لتانيييع الهايييابر النا مييية عييي  الب 3النيييات) بنايييبة 
التوسييا فشييىل صاييتمر. واالسييتنتاو المهيي  لةييانون أوكييون هييو أن النييات) المحليي  ال مييال  

 
17 Levine Linda (7 January, 2013), Economic Growth and the Unemployment 

Rate, Congressional Research Service, 7-5700 www.crs.gov,R42063  
18 Christopher J. Neely (2010), Okun’s Law: Output and Unemployment, 

Economic SYNOPSES, Number 4, Federal Reserve Bank of St. Louis, February, 

p1. 

http://www.crs.gov,r42063/


 
 تأثير النمو االقتصادى على البطالة فى مص ر            مها محمد الشال               تاريخ قبول النشر  2020/12/11

 527                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. و ةييزر هييذا 19الة ليي  عاييع أن ينمييو بييوتير  أسيير  صيي  النييات) المحليي  ال مييال  المحتمييل
الةييانون الصييلة الحيو يية بييي  سييوب الاييلا والهييدصا  وسييوب ال مييل، و صيي  ال اقيية بييي  

، خيييث 20ا  قصييير  ا  ييل للنييات) المحليي  ال مييال  الح يةيي  والتغيييرا  فيي  البطالييةكيالحر 
تتضييييم  صتغييييير   صهمييييي  لاقتصيييياد المليييي . و مثييييل النمييييو االقتصييييادي وص ييييدل البطاليييية 
المر ييرا  الربياييية التيي  يييت  صراقةتهييا فيي  وقييد واخييد صيي  قةييل ميينا  الاياسيية والامهييور 

. عيياو  علييى 21عيي  التنمييية االقتصييادعة للةلييد علييى خييد سييوا   نهييا تهلييم مييور  وا ييحة
ذليين، فيييإن االرتبييات بيييي  ص يييدل البطاليية والنميييو االقتصيييادي كةضييية اقتصيييادعة ذا  ميييلة 
عغط  صااال واسي ا صي  ا فحياث النظر ية والتار ةيية، وصي  المةةيول عليى نطياب واسيا في  

 
 نقطدة بمقددار االنخفدا  إلد  تميدل  المتحددة الواليدات  في  البطالة  أن  أوكون  ثررآ  وثّق  ، 1962  عام  في  19

 هدذا علد  الحدق وقدت  في  المراقبون  أطلق  اإلجمالي؛   القومي  الناتج  في  %  3  قدرها  زيادة  لكل  واحدة  مئوية

 دقد ، 0.3 مدن Okun معامدل المتحددة الواليدات لدى كان  وبالتالي - Okun" 1 قانون" التجريبي االنتظام

 البطالدة  بدنن جدادل أوكدون ولكن ،  العمالة مع واحد مقابل تقريب ا الناتج يتحرك أن منطقيا   المتوقع من يكون

 بعد  إخفدا  العاملدة القدوى ومشداركة عامدل لكدل  سداعاتال  فدي  تقلبدات  بسدب   الناتج  من  تقلب ا  أقل  المقاسة

 مدن أكبدر أوكدون أن معامالت لديها  ناعيةصال  البلدان  معظم  أن  طويلة  فترة  منذ  االقتصاديون  والحظ  العمالة

 الصدناعية البلددان معظدم فدي البطالة معدالت فإن ،  أخرى وبعبارة  .المتحدة  والمملكة  كندا  المتحدة  الواليات

 فدي  بالتقلد   مقارندة(  اإلجمدالي  المحلدي  النداتج)  المندتج  اإلجمدالي وتقلد   المحلي  الناتج  في  التباين  إل   تميل

 أسواق لديها المتحدة والمملكة وكندا المتحدة الواليات أن  هو  لذلك  المعتاد  تفسيرلا.  المتحدة  الواليات

 لددى يوجدد. التبداط  أثنا  بسهولة الناس تسريح خاللها من  للشركات  يمكن  والتي  تنظيما    أقل  عمل

 والنقابدات  ،(  اليابدان  مثدل)  القويدة  الضدمنية  االجتماعيدة  الحمايدة  أشدكال  مدن  مدزيج  البلدان  معظم

 العمال.  عن اإلفراج عل  أكبر رسمية قيود أو ، وىقاأل
20 Okun, A. M. (1962), Potential GNP: Its measurement and significance. 

American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics 

Section, PP. 98-103. 
21 Knotek, E. S. II (2007), How useful is Okun’s Law? Economic Review, 4, 

PP.73-102. Kansas City KS: Federal Reserve Bank of Kansas City. 
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صي  فيير  ال مييل  داالقتصياد أن إرتةييا  ص يدل نمييو النيات) المحليي  ال مييال  لاقتصياد يز يي
 . 22و ةلل البطالة

و ىميي  تييرثير النمييو علييى البطاليية، فيي  الحييد صيي  البطاليية، ترسياييا علييى أن النمييو هييو    
ةيييدوره أن عاييياعد فييي  خيييل صا ضيييلة البطالييية. فيييا عمىييي  تةيييو   مالمتغيييير ا ول، اليييذي ف

لية. اصااهمة إرتةا  ص دل النمو االقتصادي ف  تنميية االقتصيادا  دون الحيديث عي  البط
وفيي   بييار  أخيير ، عمىيي  إعتبييار النمييو وسيييلة عمىيي  صيي  خالهييا اختصييار قضيياعا البطاليية 

صي  ناخيية. وصي  ناخيية أخير ، فهيو فمثافية وسييلة  للمااعد  ف  الحد ص  الةةر ف  أي بلد
تتمثيل ا ولو ية ا رثير و  عمى  ص  خالها اسيتي اب البطالية صي  خيال خليم فير  ال ميل.

المتةدصيية والناصييية فيي  خةيي  صاييتو  البطاليية صيي  خييال خطييط  لأهمييية لييد  ص ظيي  الييدو 
الاياسا  الت  تا ى إلى ز اد  رغبة أمحاب المشار ا ف  خلم المز د ص  فير  ال ميل 

 ختى تحةم الدولة تةدص ا اقتصادعا.
، فييييإن ال اقيييية بييييي  نمييييو النييييات) المحليييي  ال مييييال  23(2009ووفةييييا  ندر يييي  ووخييييرون   

الحصاااول علاااى ارتفاااا   يييروري لصيييان   الاياسيييا  صييي  أ يييل  الح يةييي  والبطالييية أصييير
ف   ا سباب أو المصادر ا ساسية للنمو وقد ت  فحث .  مستدام في مستو ا  المعيشة

إصىانية تامييا المصيادر في  ف تيي  ربياييتي  هميا:   اقترحاالقتصادي على المد  الطو ل و 
ا في  الطاقية النتا يية( وعواصيل  عواصل ال را  تشير إلى تلين ال واصيل التي  تايةع توسي  

الطليع   تشيير إليى الطليع المياف  والمتزايييد عليى الايلا والهيدصا  المنتاية(، عياو  علييى 
 

22  Murat Sadiku, Alit Ibraimib and Luljeta Sadiku (2015), Procedia Economics 

and Finance, Volume 19, PP. 69-81, Published by Elsevier. 
23 Dumitrescu  Bogdan Andrei & Dedu Vasile & Enciu Adrian (May 2009), "The 

Correlation between Unempoyment and Real Gdp Growth.A Study Case on 

Romania," Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of 

Economics, vol.2(1), PP.317-322. 
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إليى أن كيا ال ياصلي   يرور ان تحةييم نميو اقتصيادي صايتدا .  أعضيا  الدراسية ذلن، تشيير 
فتيير   ذ النييات) المحليي  ال مييال  المنييت)( صنيي تااأثير البطالااة علااى النمااو االقتصاااديول ييل 

 .  24يو لة صارلة ذا  ملة ف  ص ظ  االقتصادا 
وقد أظهر  ال ديد ص  الدراسا  و ود نتياب) صتناقضية خيول ال اقية بيي  ص يدل النميو     

وقيد  ،االقتصادي وص دل البطالية، صميا   يل صي  الصي ع ت ميي  نتياب) صثيل هيذه الدراسيا 
   صمتدتمون ال اقة بي  ص دل البطالة والنمو االقتصادي 

تينهة  البطالية فشيىل كةيير في  أعةياب النميو االقتصيادي ا ولي   ر العلى المد  الةصيي
الذي عاةم الركود،  ن  قد عىون هنياط عيدد أقيل صي  ال ميال المايتةيدي  صي  قيواب  ف ي  
الشييركا  فييالنظر إلييى أن االسييتغنا  عيي  ال مييال نتيايية النهةيياا الطلييع علييى المنتاييا  

هناط ز اد  ف  التمالي . ليذلن، قيد تميون الشيركا  قيادر  في    ن و،عاد  توظيةه  عندصا تمو 
الةداعة على إنتياو المز يد لتلةيية الطليع المتزاييد دون توظيي  عميال  يدد عي  ير يم ز ياد  
إنتا ييية صوظةيهييا الحيياليي . وبماييرد اسييتهدا  ال مييال فشييىل كاصييل اآلن، ليي  يييردي النتيياو 

  خييال توظييي  عمييال  ييدد. وصيي  ثيي  صييا صييإلييى نمييو أسيير  صيي  ص ييدل نمييو النتا ييية إال 
ز اد  التوسا االقتصادي، فإن ص دال  النمو المشتركة ف  عيرا ال مالية و،نتا يية ال ميل 

  .25ستحدد نمو النات)
ل اقييية بيييي  البطالييية والنميييو االقتصيييادي فييي  ا ردن صييي  ا 26( 2011وبحيييث كر شيييان     

-1970سييينو ة تغطييي  الةتييير   خيييال تطةييييم قيييانون أوكيييون. المييينه) : فاسيييتهدا  بيانيييا 
 

24 Quy, N. H. (2016), Relationship between economic growth, unemployment and 

inflation: Analysis at provincial level in Vietnam. International Journal of 

Economics and Finance,PP. 113-119 . 
25 Levine, L, op.cit. 
26 Kreishan, F. M. (2011),. Economic Growth and Unemployment: An Empirical 

Analysis. Journal of Social Sciences, PP. 228-231. 
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تاتهد  تةنيا  الااسل الزصنية الختبار ال اقة بي  البطالة والنميو االقتصيادي و ،  2008
وللحصول على تةديرا  لم اصل أوكون. وه  الدراسة الت  اسيتهدصد الم يزز دعىي  فيولر 

 ADFة لييي( لاييذر الوخيييد ، واختبيييار التماصيييل المشيييترط واالنحييدار الباييييط بيييي  ص يييدل البطا
والنمو االقتصادي. وكشةد النتاب) التار ةية، أن  ال عمى  ترريد قانون أوكون ف  ا ردن. 

النمييييو االقتصييييادي ال عةايييير صشييييىلة البطاليييية فيييي   انهةيييياوبالتيييال ، عمىيييي  ال ييييار  إلييييى أن 
ا ردن. وأومييد الدراسيية فييرن الاياسييا  االقتصييادعة المت لةيية فييإدار  الطلييع ليي  عىييون لهييا 

ته ييي  ص ييدل البطاليية. وفةييا لييذلن، سيييىون تنةيييذ الاياسييا  االقتصييادعة  تييرثير صهيي  فيي 
المو هة نحو التغييير الهيىلي  والمياح في  سيوب ال ميل أرثير صا صية صي  قةيل ميان   

نتا ييية تييرثر علييى االأن الز يياد  فيي   Haller (201227الاياسيية فيي  ا ردن. و ةتييرا  
منتايا  المصين ة داخيل دولية صيا في  صيد  ل ن الز اد  ف  عدد الهدصا  وا  ،ص دل البطالة

 ص ينة ستتطلع رأس صال فشري إ اف .
خيييول ال اقييية بيييي  ص يييدل البطالييية  28(2012كميييا كشيييةد دراسييية أ راهيييا لييي  ولييييو       

هنييياط عاقييية  أن. 2010 - 1978 خيييال الةتييير الصيييين  والتةيييد  االقتصيييادي والتضيييه  
ةد  االقتصيادي والتضيه ، كميا تركيد دراسيته  تصتبادلة صاتةر  ويو لة ا صد بي  البطالة وال

أن التةد  االقتصادي صرتبط فشىل سلة  فم دل البطالة ف  غياب ال واصل الهار ية. لم  
يت ييارا النميو االقتصييادي فيي  المييد  الةصييير يييرتبط فشييىل إعايياب  فم ييدل البطاليية الييذي 

ود عاقية الايةةية  يأن و  Grangerقانون أوكون. عىشي  اختبيار ال اقية الايةةية في  صا  
 

27 Haller Alina Petronela (2012), Concepts of Economic Growth and 

Development, Challenges of Crisis 

and of Knowledge, Economy Trans Disciplinarity Cognition, PP.66-71. 
28 Li, C.-s., & Liu, Z.-j (2012), Study on the Relationship among Chinese 

Uunemployment rate, Economic Growth and Inflation. Advance in Applied 

Economics and Finance, PP.1-6. 
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Granger   فييي  اتاييياه واخيييد فةيييط بيييي  التةيييد  االقتصيييادي والو يييود بيييدون وظيةييية وأن عيييد
و ود وظيةة ال ييرثر عليى التةيد  االقتصيادي ولمي  التةيد  االقتصيادي ييرثر بيدال  صي  ذلين 

 على تغيير ف  البطالة.
راسة ال اقية دهو  29(،2014وكان الغرا الربيا  ص  دراسة عةد الهالم وسوفان      

خيييال دول عربيييية  9 فيييى بييي  البطالييية ونميييو النيييات) المحلييي  ال ميييال  فيي  اليييدول ال ربيييية
أن النمييو االقتصييادي ليي  تييرثير سييلة  وهييا  علييى ص ييدل  وتومييل إلييى. 2010 - 1994

% سيييتةلل ص يييدل البطالييية بنايييبة 1وهيييذا ع نييي  أن ز ييياد  النميييو االقتصيييادي بنايييبة  البطالييية،
0.16.% 

نحيييو تحلييييل االقتصييياد الملييي   يميييا يت ليييم فيييالنمو  30(2017اسييية صيايييين   ر وذهةيييد د   
االقتصييادي فيي  ظييل النييات) المحليي  ال مييال  االسييم ، وتتضييمند الدراسيية تحليييل النييات) 

وتي  اسييتهدا  معيشيية. الصايتو   ل ييياسالمحلي  ال ميال ، كييإ را  صهي  للنمييو االقتصيادي، 
رثر دقة لتحلييل  مييا الم ياصا  التي  تيت  أهو ير ةة  و (  GDPالنات) المحل  ال مال   

النييات) المحليي  و االقتصييادي  النمييوال اقيية بييي   علييى هييذه الورقيية وارتمييز . الدولييةداخييل 
، إليييييى 31(2018البطالييييية. كيييييذلن سييييي د دراسييييية كلمنيييييد وخيييييابوي   و ال ميييييال  السيييييم  

 
29 Shatha Abdel Khaliq and Thikraiat Soufan (2014), The Relationship between 

Unemployment and Economic Growth Rate in Arab Country, Journal of 

Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.9. ISSN 2222-2855 (On 

line).  
30 Shkumbin Misini (2017), THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH IN 

RELATION TO UNEMPLOYMENT, Journal of Economics and Economic 

Education Research, Volume 18, Issue 2. 
31 Makaringe, Sibusiso Clement and Khobai, Hlalefang (20 Mar2018): The effect 

of unemployment on economic growth in South Africa (1994-2016), Munich 

Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85305. 
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اسييتهدا  فاستمشيياف اتااهييا  البطاليية وترثيرهييا علييى النمييو االقتصييادي فيي   نييوب إفر  يييا 
 .2016 - 1994خال الةتر  ص  الربا سنو ة الةيانا  الةصلية 

( لتحديييد و ييود ارتبييات ARDLوتيي  تطةيييم نهيي) اختبييار خييدود االنحييدار التلةيياب  للتوز ييا   
إليى و يود عاقية يو لية ا صيد  ARDLيو ل المد  بي  المتغييرا . وتشيير نتياب) نميوذو 

د  النتيياب) التار ةييية التيي  تيي  الحصييول عليهييا أن رييبييي  البطاليية والنمييو االقتصييادي. وقييد أ
 هناط عاقة سلةية بي  البطالة والنمو االقتصادي على المد  الطو ل والةصير.

ال اقة بي  ا  يور واالنتا يية لل ميل والبطالية  32(2017كما خللد دراسة خااني        
  ا  ييور ي( وتومييلد إلييى عييد  و ييود عاقيية بيي2015-1974فيي  صصيير خييال الةتيير   

وانتا ييية ال مييل وعييد  تييرثير ص ييدل ا  ييور علييى ص ييدال  البطاليية وتومييلد إلييى  ييرور  
 تحاي  ا  ور فغرا تحاي  انتا ية ال مل.

    
عاقييييا  النمييييو والبطاليييية االقتصيييييادعة  33( 2014وخللييييد دراسيييية صيييييدتو و ييييمايلو       

للطةي يية الديناصيىيييية  ا. نظييير  2013-1967واختبييارا  أي عاقيية يو لييية ا صييد للةتييير  صيي  
لل اقا  المتبادلة، يت  إ را  تصحي  ا خطا  ص  أ ل ال ثور على الارعة التي  يتميي  

 ،بها نميو النيات) المحلي  ال ميال  صيا الصيدصا  في  ال مالية ة البطالية في   نيوب إفر  ييا
 تتمش  خصابا  ود  الةيانا  الماتهدصة أن صثل هيذه الةيانيا  ال تحتيوي عليى ارتبياو 

وبالتال  يت  دص) المتغيرا  ف  الترتيع ميةر. في  خيي  أظهير تحدييد النميوذو أن نميوذو 

 
كليدة  رسدالة ماجسدتير،  الدة فد  مصدر، طالعالقة بين األجور وانتاجية العمل والب حازم حسنين اسماعيل،  32

 .2017جامعة بنها،نوفمبر التجارة، 
33 Madito, O., & Khumalo, J (2014), Economic Growth - Unemployment Nexus 

in South Africa: VECM Approach, Mediterranean Journal of Social Sciences, 

Vol 5 No 20. Doi: 10.5901.   
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تيي  ذليين عيي  ير ييم فييرا قيييود علييى الم يياصا  ، و النمييو فيي   نييوب إفر  يييا عمىيي  تحديييده
( الختبيار ديناصيىييا  VECMت  استهدا  ير ةة تصحي  الهطر التاياهي     ، كماالمةدر 

ص  النمو االقتصادي يت  تصحيح  كيل %  62ب) أن خوال  االمد  الةصير وأظهر  النت
تظهير هييذه النتياب) ال مالييية أن هنيياط عاقية سييلةية بيي  النمييو االقتصييادي ، و ثاثية أ ييهر

عاقيية يو ليية ا صييد بييي   34(2015والبطاليية فيي   نييوب إفر  يييا. كمييا و ييد صييارون وأزو  
عاقيية pekun (2014iOlan35و  Akejuالبطاليية والنمييو االقتصييادي فيي   يايي . و ييد 

 يو لة المد  وقصير  المد  بي  البطالة والنمو االقتصادي ف  نياير ا.
ص  أ ل فه  ديناصيا  البطالة ف  بوتان على الماتو  المل ، استمشةد دراسة تينزن     

 -1998خييييال الةتيييير  ، االرتبييييات بييييي  النمييييو االقتصييييادي والتضييييه  والبطاليييية 36(2019 
( لتةييييدير تييييرثير ARDLذو تييييرخر توز ييييا التييييرخير فيييي  التوز ييييا  و تيييي  تطةيييييم نميييي، و 2016

ص ييدل االقتصياد النميو والتضييه  عليى البطاليية. تشيير نتياب) هييذا التحلييل التار ةيي  إليى أن 
  النمو االقتصادي ل  عى  ل  أي ترثير على ته ي  ص يدل البطالية في  بوتيان عليى الميد

  صييا ص ييدل البطاليية فيي  الميييد  ةكييان للتضييه  ارتبيييات سييل، ورريي  ذليين الةصييير والطو ييل
أد  الز يياد  فيي  ص ييدل التوظييي  إلييى  ،الةصييير و،عايياب  فيي  المييد  الطو ييل. فم نييى وخيير

ز اد  التضه  على المد  الةصير. وبالمثل، إذا ل  يت  صراقبية التضيه  أو الاييطر  عليي ، 
 فييييإن عييييد  التررييييد صيييي  التضييييه  عمىيييي  أن يييييردي إلييييى انهةيييياا االسييييتثمار وتةليييييل النمييييو

 
34 Makun, K. & Azu, N.P.(2015), Economic Growth and Unemployment in Fiji: a 

Co integration Analysis, International Journal of Development and Economic 

Sustainability Vol.3, No.4, pp.49-60. 
35Akeju, K. F. & Olanipekun, D. B. (2014), Unemployment and Economic 

Growth in  Nigeria, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, 

No.4.  
36 Ugyen Tenzin (April 2019), The Nexus Among Economic Growth, Inflation 

and Unemployment in Bhutan, South Asia Economic Journal, Vol 20, Issue 1. 
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االقتصييادي، صمييا يييردي إلييى إرتةييا  ص ييدال  البطاليية علييى المييد  الطو ييل. و،سييتنتاد الدراسيية أن 
لييذلن، فيي  و قطا  الهدصا  هو الةطا  ا رثر أهمييية  يمييا يت لييم فهةيي  ص ييدل البطاليية فيي  رانييا. 

صحاولة أمييحاب المصييلحة اسييتهدا  الاياسييا  الراصييية إلييى خةيي  ص ييدل البطاليية فيي  رانييا، عاييع 
 .37هتما  نحو توسيا قطا  الهدصا التو ي  ا

اآلثييييار الديناصيىييييية للنةةييييا  الحىوصييييية علييييى النمييييو  38(2011وخللييييد دراسيييية وانيييي) وأبييييرانس      
االقتصييادي وص ييدل البطاليية. فاسييتهدا  صتايي  االنحييدار الييذات  وبيانييا  صيي  عشيير   دوليية صيي  دول 

 :و د  أن دصنظمة الت اون االقتصادي والتنمية على صدار ثاثة عةود، وق
( الصييدصا  العاابييية التيي  تيينا  عيي  النةيياب الحىييوص  تبطيي  النمييو االقتصييادي وترفييا ص ييدل 1 

 .البطالة
 نييييوا  صهتلةيييية صيييي  النةةييييا  الحىوصييييية علييييى النمييييو والبطاليييية، خيييييث عىييييون تييييرثيرا  هنيييياط  (2 

 .للتحو ا  والعانا  ترثير أرةر ص  المشتر ا  الحىوصية
تمتيييد صييي  صايييار النةييياب الحىيييوص  إليييى النميييو االقتصيييادي وص يييدل البطالييية.  ( ال اقييية الايييةةية3 
 ر ييييا الم ييييدل المرتةييييا للبطاليييية لاييييةةةي  ربياييييي : أولهمييييا هييييو إعتميييياد الحىوصييييا  خطييييط عاصيييية و 

للتوظي  وعد  إدراو التوظ  كرولو ة ترت  ف  صةدصة خطط التنمية. وثانيهما، يتمثييل فيي  الت اصييل 
ل تيييدابير  زبيييية وصتةرقييية، فم نييى عيييد  و يييود إسيييتراتياية  ييياصلة اصييا تولييييد فييير  ال ميييل صيي  خييي 

 .39للتوظي 

 
37 Samuel Adarkwa, Francis Donkor and Edmund Kyei (2017), the Impact of 

Economic Growth on Unemployment in Ghana: Which Economic Sector Matters 

Most? The International Journal of Business & Management, Vol 5 Issue 4 April, 

p1. (ISSN 2321–8916).  
38 Siyan Wang and Burton A. Abrams (2011), Government Outlays, Economic 

Growth and Unemployment: A VAR Model, Alfred Lerner College Working 

Paper Series, University of Delaware, August 4. 
39 ElMeghrbel , Nehal (2007), THE IMPACT OF RECENT MACRO AND 

Labor MARKET POLICIES ON JOB CREATION IN EGYPT, The Egyption 

Center of  Economic Studies (ECES), Working Paper No. 123,Cairo, May,  p19. 
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القسم الثانى: قياس وتحليل أثر النمو االقتصادي على البطالة في مصر  
 ARDLبإستخدام 

صيي  ا سيياليع ا رثيير تطييورا  فيي  تةييدير نميياذو االقتصيياد   ARDLت تةيير نميياذو         
 ايييتهد  لدراسييية التماصيييل المشيييترط بيييي  سلايييلتي  و ، ال ياسييي  الهامييية فالااسيييل الزصنيييية

 I(0)زصنييتي  رير صتماصلة ص  نةس الدر ة أو صتماصلة ص  نةس الدر ة  صاتو  التماصل 
صيي  خييال أسييلوب " إختبييار  ARDLو ييت  اختبييار التماصييل المشييترط فإسييتهدا  (.  I(1)او 

خيث يت  دصي)  ، (Pesaran et al. 2001)40المطور ص  قةل   Bound Testالحدود"
ونميياذو فتييرا  الفطييا   Autoregressive Model, AR (pالنحييدار الييذات  نميياذو

في  هيذه المنهايية تميون الالايلة الزصنيية دالية في   Distributed Lag Modelالموزعية 
وقي  المتغيرا  التةاير ة الحالية و،فطابها فةتر  واخد  أو أرثير. وتتمييز ير ةية   إفطا  قيمها

ARDL  عدييد  أهمهيا صيا  طرب التةليدعة الماتهدصة الختبار التماصيل المشيترط فمزاعياع  ال
 يل :

 عمى  تطةيةها فغ  النظير عميا إذا كانيد المتغييرا  صحيل الدراسية صتماصلية صي  .1
فضيا   أو صتماصلية صي  در يا  صهتلةية،I(1 أو صتماصلة ص  الرتبية   I(0)الرتبة 

. أي عمىيي  I(2)ليية صيي  الرتبيية عيي  أنيي  عاييع التررييد صيي  أنهييا تمييون رييير صتماص
 صحل الدراسة. تطةيةها عندصا تمون رتبة التماصل رير صوخد  لمل المتغيرا 

بنتياب) تطةي يية ذا  كةيا   عاليية، خامية في  خالية صيا إذا  ARDL تتاي  ير ةية .2
ران خا  ال ينة  عيدد المشياهدا ( ميغيرا ، وهيذا عليى عىيس ص ظي  إختبيارا  

 
40 Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. J. (2001), “Bound Testing Approaches 

to the Analysis of Level Relationships,” Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 

289-326. 
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تتطليع أن عىيون خاي  ال ينية كةييرا ختيى تميون  التي التماصيل المشيترط التةليدعية 
 النتاب) أرثر كةا  .

أن اسييتهداص  عايياعد علييى تةييدير صىونييا   عاقييا ( ا  لييي  الطو ييل والةصييير  .3
 . وصيي  واخييد  بييدال صيي  ص ييادلتي  صنةصييلتي ص ييا  فيي  الوقييد نةايي  فيي  ص ادليية

تغييييرا  عمىييي  تةيييدير ص لميييا  الم Pesaranخيييال هيييذه المنهايييية التييي  قيييدصها 
المايييتةلة فييي  ا  ليييي  الطو يييل والةصيييير، وهيييذه الم لميييا  تميييون  ييييد  ورييييير 

  .41صتحيز  وأرثر دقة ص  الطرب الاافةة للمش  ع  التماصل المشترط
و ت  تحديد وتةدير ال اقة بي  ص دل النمو االقتصادي وص دل البطالة ف  صصر           

عد    وصةادها  الدراسة  فر ية  اختبار  خال  بي   ص   ا  ل  يو لة  توازنية  عاقة  و ود 
الةا  كل ص    هذا  يتضم   ث   ف  صصر. وص   البطالة  االقتصادي وص دل  النمو  ص دل 
لةحا   الوخد   اختبارا   ذر  إ را   خال  ص   لها  المةدب   والتحليل  الةيانا   صصادر 
لةحا  المشترط  التماصل  اختبار  إ را   إلى  فال افة  الدراسة  صتغيرا   سىون  در ة 

رق   إ الادول  و ظهر  عدصها.  ص   الطو ل  ا  ل  ف   توازنية  عاقة  و ود  (   1صىانية 
 تومي  المتغيرا  وصصادر الحصول عليها.

 
 
 
 

 
41 Tamirat Beyene, Inderjeet Singh (May- June 2019), Effectiveness of Monetary 

Policy on Industrial Growth of Ethiopia: ARDL Modeling on Monetary 

Framework, Journal of Economics and Finance, VOL 10, Issue 3 Ser. I, PP 01-

13. 
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توصيف مت يرا  النموذ  ومصادر الحصول عليها  (1جدول رقم )  
 المصدر  آلية ح ا ه  المتغير 

 

م دل النمو  

 االقتصادي

GDP 

 

إجمالي الناتج المحلي في   –حالية  إجمالي الناتج المحلي في السنة ال

 السنة السابقة/ إجمالي الناتج المحلي في السنة السابقة.

 

 

قاعدة بيانات  

 البنك الدولي 

 

 م دل البطالة 

Une 

 

 

100/ إجمالي قوة العمل *  متعطلينعدد ال  

 

قاعدة بيانات  

 البنك الدولي 

 نات البنك الدول  بنا  الجدول اعتماداَ عل  قاعدة بيا  المصدر:            

 و تم إتبا  الخطوا  التالية في بناز وإختبار نموذ  الدراسة :      
إلييى خاليية صيي  التذبييذب ( 3رقيي   عشييير الشييىل  أوال : الرساام البياااني للسلساالة الزمنيااة :

ارتةاعييييا  الحيييياد فيييي  ص ييييدل النمييييو االقتصييييادي وص ييييدل البطاليييية، فةييييد  ييييهد ص ييييدل البطاليييية 
فة  الوقد الذي  هد  ي  ص دل النمو االقتصادي، ترا  ا  ناةيا (،وانهةا ا   رير صاتةر  

 %0.5إنهةيي  ص ييدل البطاليية قرافيية  1991عييا   %1.1إلييى  1990فييى عييا   %5.6صيي  
ا  ص ييدل النميو االقتصيادي إرتةييا أعضيا ص ييدل البطالية. وصيا إرتةييا  ص يدل النمييو ارتةيوصيا 

تزايييد ص ييدل البطاليية  2000فييى عييا   %6.4إلييى  1995عييا   فييى %4.6صيي  االقتصيياد  
علييى خل ييية الترا ييا الحييادث فيي  ص ييدل النمييو  %11.2صاييددا ف ييد فتيير  إنهةيياا صايياا 

  2008فى عا   %7.2ص دل النمو إلى ارتةا  . وصا 2004عا   للنات) المحلى ال مالى  
، وترا يييا  2011صنيييذ  . وصيييا و يييود إ يييطراب سياسييي %9.1ترا يييا ص يييدل البطالييية إليييى 

-1990تصيييادي، تزاييييد ص يييدل البطالييية  عليييى صايييتو ات  خيييال الةتييير   ص يييدل النميييو االق
 . 2012عا   %13.2(، ليةلغ 2018
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، لي  ييزل ف يد وارتةيا  ص يدل النميو االقتصياد   2018فيى عيا     %11.3ورر  الترا ا إلى  
 صرتة ا ول  ع د إلى أدنى صاتو ات  خال الةتر  المذكور .
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تطور م دل  مو النات  المحل  ا  مال   م دل البطالة ف  مصر  

      -       ل ال تر  

                                           

 ر : إعداد الباخث إعتمادا على قاعد  بيانا  الةنن الدول .  المصد   

نتييياب) اختبيييار الايييىون  (2 : يو ييي  الايييدول رقييي  جاااار الوةااادة  اختباااارا ثانياااا : 
 االسييتةرار ة(، والتيي  فيهييا عظهيير أن صتغييير ص ييدل النمييو االقتصييادي صاييتةر فيي  الماييتو  

. وفي  المةابيل، لي  %5ة عنيد ( وه  أقل ص  صاتو  الم نو ي0.0150عند قيمة اختمالية  
وهيييى أعليييى صييي  صايييتو   (0.4298عىييي  صتغيييير ص يييدل البطالييية صايييتةرا ف يمييية اختماليييية  

فيي  وقييد تيي  إعيياد  االختبييار واسييتةر  الالاييلة الزصنييية لمتغييير البطاليية  .%5الم نو يية عنييد 
فا  ص  وقد تةي  خلو النموذو ص  صتغيرا  صتماصلة ص  الدر ة الثانية، لذا   .الةرب ا ول 

 ف  هذه الحالة. ARDLالممى  إستهدا  نموذو النحدار الذات  لةترا  الفطا  الموزعة 
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م دل البطالة (   تبارا  ال  ون لل     الزمنية م دل  مو النات   2 د ل رق  )  

فترة  المت ير 
 التباطؤ

قيمة إةصائية 
ADF 

 المحسوبة 
 قيمة 

P-value 
 التعليق

GDP g 0  
-3.53559  

 
0.0 50  

سارنة ف  الماتو  الالالة    

Une-r 0 
 

-1.680542  
 

0.4298  
رير سارنة ف  الماتو   الةرب ا ول  للالالة 

 ولذا ت  إعاد  الختبار
Une-r 
I(1) 0  

-4.61842  
 

0.0013  
ف  الةرب ا ول  الالالة سارنة   

 .10برناص) إفيوز  على  إعتمادا الباخث إعداد : المصدر 
( ص نو يية صتغيييرا  الدراسيية فيي  3: عظهيير الاييدول رقيي     OLSنتااائإ إختبااارثالثااا :  

المةايييير  للتغيييييرا  التيييي  عحييييدثها  Rاختبييييار المرب ييييا  الصييييغر ، و،ن إنهةضييييد صاييييتو  
 (. 0.355153المتغير الماتةل ف  المتغير التافا  

(  تائ    تبار المر  ا  الصغرى لمتغيرا  النموذج3 د ل رق  )  
Dependent Variable: UNE__R   

Method: Least Squares   

Sample: 1990 2018- Date: 01/30/20   Time: 18:44   

Included observations: 29   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP_G -0.603233 0.156431 -3.856217 0.0006 

C 13.04623 0.728741 17.90244 0.0000 

     
     R-squared 0.355153     Mean dependent var 10.40117 

Adjusted R-squared 0.331270     S.D. dependent var 1.620764 

S.E. of regression 1.325394     Akaike info criterion 3.467769 

Sum squared resid 47.43010     Schwarz criterion 3.562066 

Log likelihood -48.28266     Hannan-Quinn criter. 3.497302 

F-statistic 14.87041     Durbin-Watson stat 1.152614 

     
     

. 10           ز                    ث       :     ص    
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 F-static(، أن قيمية 4يو   الادول رقي   ، Bound testرابعا: نتائإ اختيار 
 %5و  %10وهييي  قيمييية أعليييى صييي   مييييا صايييتو ا  الم نو ييية عنيييد  4.301704تايييال 

. فما ع ن  و ود رف  فرا ال د  الةابل ف يد  و يود تماصيل صشيترط بيي  %1و%    2.5و
ص دل النمو االقتصادي وص دل البطالة، وقةول الةرا الةديل، الذي عةول أن  تو د عاقة 

 وص دل البطالة. يتماصل صشترط بي  ص دل النمو االقتصاد
Bounds Test ( نتائإ اختبار الت امل المشترك 4جدول رقم )   

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 
     
     

   
Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  4.301704 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5%   4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

     

Actual Sample Size 25  
Finite Sample: 

n=30  

  10%   3.303 3.797 

  5%   4.09 4.663 

  1%   6.027 6.76 
     
     

10           ز                    ث        :    ص ر  

 

:وتكون معادلة النموذج كالتالي  
EC = UNE__R - (-3.9960*GDP_G + 27.6842 ) 
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لةيد تي  اختييار أربيا فتيرا  تبياير   النمووذج:ا تبارا  التحقق م    مة     ام ا:
،  SIC) ،HQووفيةيييا  لم ييايير الةيانييا  ، Bound testلتحديييد التماصييل المشييترط عةيير

(AIC    4كما فى الشىل رق)زصينيي  ليمييل    تبياير، وذلييين بتحدييد خييد أقصيى أربيييا فيتييرا
في  الاييدول رقيي   (4.301704)، التيي  تايياوي F-static، والييذي عظهيير قيمية اليميتيغييييرا 

وبةترتيي   %10 ,%5 ,%1( وهيي  أعلييى صيي  ال يميية الادولييية عنييد صاييتو  ص نو يية  4 
إفطييا ، أي أنهييا أرةيير صيي  الحييد ا دنييى لل يميية الحر يية. وهييو صييا ع نيي  قةييول فييرا ال ييد  

  و ود تماصل صشترط بي  المتغيرا  ورف  الةرا الةديل الةابيل بو يود تماصيل الةابل ف د
  صشترط بي  المتغيرا  ص دل النمو االقتصادي وص دل البطالة ف  االقتصاد المصري.

اإلبطاز( اختبار المفاضلة بين فترا  4شكل رقم )  
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.01إفيوز برنامج عل  تمادا الباحث إع إعداد:  المصدر            
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 يتبييييا المةيييدر النمييييوذو أن ،(5  رقييي  الةييييان  الشييييىل : يةيييي  التوذ ااال الطبيعااااي 5/1
 ال يميية  ييا   التيي  (Jarque-Bera  إختبييار نتيياب) ذليين الييى إ ييافة الطةي يي ، التوز ييا

 الةيواق  أن عليى يينا اليذي الةيرا قةيول عمى  وصن   %5  صاتو    ص   أرةر  ل   االختمالية
 .يةيعيا  توز  ا تتوز 

 ( التوذ ل الطبيعي لمت يرا  النموذ  5شكل رقم ) 

0

1

2

3

4

5

6

7

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Residuals

Sample 1994 2018

Observations 25

Mean       1.42e-15

Median   0.002699

Maximum  1.140378

Minimum -1.095824

Std. Dev.   0.531132

Skewness  -0.004056

Kurtosis   2.901399

Jarque-Bera  0.010196

Probability  0.994915 

 
.10المصدر : إعداد الباحث إعتمادا عل  برنامج إفيوز   

 

  التباين:  اثباختبار  5/2
( اختبار فر ية عد  تباي  خد الهطر، فاستهدا  اختبار ثبا  5عظهر الادول رق          
  Autoregressive Conditional Heteroscedasticityالمشيييروت  التبييياي 

( تو ي  إصىانييية قةيول فر يية ال ييد  الةابلية بثبيا  تبيياي  ARCH)Testفاالنحيدار اليذات  
 F-static (0.361392خيييد الهطييير ال شيييواب  فييي  النميييوذو المةيييدر وذلييين  ن قيمييية  

  صشييىلة اخييتاف التبيياي  اختبييارا  للمشيي  عيي هتو ييد عييد اكميي  .%5صيي   وأرةيير  ،ص نو يية
( لهييييذه White( و  Breusch-Pagan-Godfreyخيييييث اسييييت ان الباخييييث فاختبيييياري  

( ARDL 3,4( أن نميوذو  6كما عشير الادول رقي    .الدراسة، وأو   نتاب) االختبار  
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خييال  صيي  صشييىلة عييد  تاييانس التبيياي ، خيييث  ييا   ال يميية الادولييية  ارةيير صيي  ال يميية 
%.  5عليى صي  صايتو  الداللية أ ختبار  ، وكذلن صايتو  الم نو ية  يا  المحاوبة لما اال

تةييي  النتيياب) خلييو النمييوذو المةييدر صيي  االرتبييات التالاييل  للةييواق  صيي  الرتييع ا علييى وقييد 
( عند الدر ة االولى ف ي  اختمالية عنيد  Breusch - Godfreyوذلن فاستهدا  اختبار  

، وبالتييال  فييإن فر ييية و ييود إرتبييات 0.05رةيير صيي  صاييتو  ص نو يية أ(  ييا   0.3486 
( LMتالال  ف  سلالة الةواق  تي  رفضيها، كميا أن ال يي  المحايوبة لمضياع  الريرن)  

   (.1.219381 ا   أقل ص  ال ي  الحر ة البالغة قيمتها  
  

  لب  قي    ذ تي  الرتباط  تائج  ختبار (5ج    رقم )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  

     
     F-statistic 0.361392     Prob. F(2,14) 0.7030 

Obs*R-squared 1.227322     Prob. Chi-Square(2) 0.5414 
     
     

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.219381     Prob. F(8,16) 0.3486 

Obs*R-squared 9.469066     Prob. Chi-Square(8) 0.3043 

Scaled explained SS 3.687316     Prob. Chi-Square(8) 0.8842 
     
     

.10برنامج إفيوز عل  إعتمادا الباحث إعداد:  المصدر  

 

  اختبار االستقرار الهيكلي للنموذ  :  5/3

الماييتهد  صاييتةر ARDL ( أن الم يياصا  المةييدر  لنمييوذو 6يتضيي  صيي  خييال الشييىل رقيي        
 عةيير الةتيير  صحييل الدراسيية، صمييا يركييد و ييود اسييتةرار بييي  صتغيييرا  الدراسيية وانايياا  فيي ً  ةيىليييا

االختبييار   المييذكور   لهييذا النمييوذو داخييل الحييدود  النمييوذو، خيييث وقييا الشييىل الةيييان  لخصييا 
 %. 5 ة الحر ة عند صاتو  ص نو 
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( ا تبار اال تقرار الهي لى للنموذج6    رق  )  
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10اص) إفيوز برن على  إعتمادا الباخث إعداد:   المصدر  
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(، نتياتيي  أوالهميا 6عظهير الايدول رقي   :  : اختبار السببية تودا باما مااتوسادسا  
، لييذا %5صيي  صاييتو  الم نو يية  ل( وهيي  أقيي0.0036تايياوي    Probفيي  ظييل االختمالييية 

نييرف  فييرا ال ييد  الةابييل فييرن النمييو االقتصييادي ال عاييةع البطاليية ونةةييل الةييرا الةييديل 
االقتصادي عاةع البطالة. وكاند النتياة الثانية، ف  ظل االختماليية   الذي عةول أن النمو

Prob   فمييا ع نيي  رفييي  %5(، وهيي  أقيييل صيي  صاييتو  الم نو ييية 0.0000التيي  تايياوي ،
فرا ال يدص  الةابيل أن البطالية ال تايةع النميو االقتصيادي، ونةةيل الةيرا الةيديل الةابيل 

و ييود عاقيية سييةةية ثنابييية فيي  التايياهي  أن البطاليية تاييةع النمييو االقتصييادي. فمييا ع نيي  
 ص  النمو االقتصادي نحو ص دل البطالة وص  ص دل البطالة نحو النمو االقتصادي. 

( نتائإ اختبار السببية للنموذ 6جدول رقم )  
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Sample: 1990- 2018   

Included observations: 27  
    

Dependent variable: UNE__R  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    GDP_G  11.22610 2  0.0036 
    
    All  11.22610 2  0.0036 
    

Dependent variable: GDP_G  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    UNE__R  23.87406 2  0.0000 
    
    All  23.87406 2  0.0000 
    
    

   .10برنامج إفيوز  عل  إعتمادا الباحث إعداد : المصدر       

 



 
 تأثير النمو االقتصادى على البطالة فى مص ر            مها محمد الشال               تاريخ قبول النشر  2020/12/11

 546                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مييييا النةيييات داخيييل اليييدابر  عليييى صايييتو  الايييذور المةلوبييية  ( أن7و و ييي  الشيييىل رقييي   
 وبالتالى فرن النموذو صاتةر.

 

( 7الش   رق  )  
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   10إفيوز  اص)برن على  إعتمادا الباخث إعداد :  المصدر                   

 : التحليل االقتصادي للنموذ  :سابعا  
ع ييد تحةيييم النمييو االقتصييادي و،سييتداصت  الهييدف ا ول الييذي تايي ى  ميييا الييدول نحييو     

الوميول إليى التوظي  الماصيل ل نصير  ، وفي  ذا  الوقيد تاي ى  مييا اليدول نحيوتح ية 
  في  أخيد تب اتيلنميو أو تبةيى التي  إصيا أن تميون قيو  داف ية لهيذا ا، والحد ص  فطالت   ال مل

أدا  إقتصيادي  يعي  وصيا و يود . خالة ص انيا  الدولية صي  ظياهر  النميو بيا فير  عميل
وهييو صييا ع نيي   (2010 -2004اقتصييادي فيي  الةتيير    نمييو  لورييير صاييتةر ميياخع ص ييد

خييال الةتييرا   أن ص ييدل النمييو االقتصييادي ليي  ييين ىس فيي   ييىل ز يياد  فيي  فيير  ال مييل
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 2018-2014ا  يييرا ا  التيييى تتهيييذها الدولييية خيييال الةتييير  صييي   وصيييا، 2004-2010
لتحاي  ص دل النمو االقتصاد  خال تلن الةتر  أد  إليى انهةياا ص يدل البطالية نايةيا ، 

ختيى نهاعية فتير  الدراسية وان  تزال قدر  هذا النمو على خلم فر  ال مل صحيدود ولم  ال  
، إذ (2018-2014تصياد  خيال الةتير   تحاند صيا الحيوافز وز ياد  ص يدال  النميو االق

رييير كيياف لسييتي اب ا عييداد المتزايييد  صيي  الييداخلي  الاييدد  النمييو صحتييو  الشييغيل فيي أن 
و مىيي   والمهيارا  والتهصصييا  المطلوبيية والتةنييا  التمنولو ييية فيى ال مييل، لايوب ال مييل

 باب كما يل :إلى عد  أسخال تلن الةتر  ف  االقتصاد المصري   ن ت ز  هذه الظاهر أ
  
، خيث إتاي  النميو في  عدم تواذن مصادر النمو على مستو  القطاعا  األقتصادبة .1

صصر خال فتر  التا ينا  فاالعتماد على صصيادر اييرادا  قنيا  الايو س والايياخة. 
فتييير  الدراسيية ترا ييا ال يمييية المضييافة لةطييا  الزراعييية فيي  النييات) المحليييى  وقييد  ييهد 

 2014فييى عييا   %11.3إلييى  1990فييى عييا   %18.1  ال مييالى التيي  ترا  ييد صيي
عيا   %11.2وأخييرا    %11.7خييث بلغيد  2016ث  تحاند تحاي  ي يةيا  فيى عيا  

،  يميييا إرتة يييد فشيييىل ي يييي  ال يمييية المضيييافة لةطيييا  الصيييناعة فييي  النيييات) 2018
، كمييييييا أن 2018و 1992بييييييي  عيييييياص   %34.9إلييييييى  %32.1المحلييييييى ال مييييييالى 

ة للصيناعا  التحو ليية المصير ة فيى النيات) المحليى ال ميالى ال يمة المضافصااهمة  
 2016فييى عييا   %16.8صييا زالييد صتوا يي ة وان تحاييند بناييبة فايييطة خيييث بلغييد 

بلغييد خييوالى ( 8كمييا هييو صو يي  فالشييىل رقيي   و   .2010فييى عييا   %16.1صةابييل 
 بينمييا بلغيييد فييى كور يييا الانوبيييية  2018-2010فيي  المتوسيييط خييال الةتييير   16.4%
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وقييد أ ييار  ال ديييد صيي  الدراسييا  علييى الترتيييع.  %21.6، %29.4نحييو  42اليز يياوص
الايافةة والتةييار ر الحديثية ذا  الصييلة إلييى أني  لمييى عةييو  قطيا  الصييناعا  التحو لييية 
فالدور المنوت ف  ف  النمو االقتصاد  والتنو ا الهيىلى ف  االقتصياد والماياهمة فيى 

يميية المضييافة للصييناعا  التحو لييية فيي  النييات) التشييغيل ينبغييى أن تتييرواح صايياهمة ال 
(، صما يين ىس في  تنميية المهيارا  وتيوفير %30إلى    %25المحلى ال مال  صا بي    

. 43فييير  لل مالييية وتحةييييز نميييو الةطاعيييا  ا خييير  عةييير اليييروافط ا صاصيييية والهل يييية
وذليين ع نييى أن النمييو الييذي خييدث فيي  االقتصيياد المصييري فيي  فتييرا  ص ينيية ليي  عىيي  

تبط فةطيياع  الصييناعة أو الزراعيية، وكييان يتركييز فييى قطاعييا  الهييدصا  وال ةييارا  صير 
وتمنولو يييا الم لوصييا  واالتصيياال  وتيين فيي  ذا  الوقييد تزايييد  صايياهمة قطاعييا  

. وعلييى الييرر  صيي  تزايييد 2018عييا   %51.5إلييى  1990فيي   %49.6الهييدصا  صيي  
لييم الوظيياب  عمثييل تحييدعا، ص ييدال  النمييو خييال فتيير  الدراسيية ال يييزال الةييدر  علييى خ

 وبالتالى فرن نمو الةطاعا  الزراعة والصناعة صازال نمو اختوابى ورير صاتدا . 
 
 
 
 

 
42 https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 

 أنظر: لمز د من التفاصيل 43
ل ا   2016الصنا ية    للتنمية  المتحد   ا ص  صنظمة  - الصنا ية  التنمية  تةر ر  دور2016(،   : 

 .7عاصة،    نظر  والماتداصة، الشاصلة  ا يةنالص  التنمية ف  واالبتمار  التمنولو يا
ووخرون     - راتع  قضاعا  2013إ ال  سلالة  المصر ،  لاقتصاد  منا ية  تصدير ة  قواعد  بنا    ،)

 .  27 -26(،   248التهطيط والتنمية، ص هد التهطيط الةوصى، رق    

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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(  8شكل رقم )   
( 2018 -2010القيمة المضافة للصناعا  التحو لية من الناتإ المحلى اإلجمالى خالل الفترة )   

 
 

 
دول  م شرات التنمية في العالم لااعتمادا  عل  قاعدة بيانات البنك  إعداده المصدر: تم   

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators 

في   ليللةطاعا  المهتلةة وناع التشيغ النتا ية( ال اقة بي  9و و   الشىل رق       
أن أرليع الةطاعيا  الربيايية  و تضي  صني  44أ رهيا الةنين اليدولىوفةا  لدراسة    2018عا   

ذا  ال يمة المضافة ال الية ل  تحةم ز اد  ف  انتا يتها وهيو صيا عحيد قيدرتها عليى التوسيا 
وخلييم وتييوفير المز ييد صيي  فيير  ال مييل. فةييى خييي  خةةييد الصييناعا  التحو لييية فالةطييا  

 
44 WB (November 2020), Egypt Economic Monitor From Crisis to Economic 

Transformation: Unlocking Egypt's Productivity and Job Creation Potential, 

PP.49. 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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أن  45نتا ييية خيدث انهةياا في  النتا ييية، كميا أو ي  تةر ير اقتصيياد لال يا  نميوا  في  ا
اتااه ص دل نمو النات) المحلى ال مالى يرتةيا فمايتو  عىياد يتيواز  أو أعليى صي  صايتو  

 ، كما أن ص دال  النتا ية الملية ف  صصر صازالد2018-2010التشغيل خال الةتر  

تةر با  خال نةس الةتر ، صميا  %1د خوالى باصتوا  ة نةس الةتر  خيث تنمو فم دل نمو ث
الرتباي  فالتشغيل ورفا الةيدرا   األهتمام برفل االنتاجية لحفز النمو االقتصاد عاتدعى  

 والمهارا ، لما ل  ص  ترثير على خة  ص دال  البطالة المتوق ة. 
(9شكل رقم )   

2018يل في عام  ش الت ير في االنتاجية على مستو  القطاعا  االقتصادبة ونس  الت  

 
Source: WB (November 2020), Egypt Economic Monitor from Crisis to 

Economic Transformation: Unlocking Egypt's Productivity and Job 

Creation Potential. 

 
 .74 -71،     2018(، تةر ر خالة التنمية فى صصر 2018ص هد التهطيط الةوصى    45
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وأهمهيييا نيييدر  وعيييد  دقييية الةيانيييا   ،إنخفااااض كفاااازة ساااوع العمااال وتعااادد مشاااكالت  .2
ا الرسييمية و،ختافهييا فيي  ف يي  ا خيييان صييا صييا تنشييره المرساييا  الدولييية، فضييا  عميي

ع انيييييي  سيييييوب ال ميييييل صييييي  الاميييييود وعيييييد  المرونييييية. فضيييييا  عييييي  و يييييود ال دييييييد صييييي  
: عيييد  التوافيييم بيييي  ال يييرا 46الخيييتاال  الهيىليييية والتييي  يتمثيييل أهييي  ميييورها  فييي 

عيييداد والمهيييارا ، والتحيييدعا  المت لةييية فمهيييارا  وصيييرها  قيييو  والطليييع صييي  خييييث ا 
والتدر ع صميا أفيرز ص يدال  للبطالية  ال تزال نوات) النظا  الت ليم  رير صابمةال مل، و 

تزاص  صيا عايز في  كثيير صي  التهصصيا ، وكيذلن الخيتال فيى قطاعيا  التشيغيل 
وكييذلن أن عييدد المنشيي   الاييلعية والهدصييية لصييال  ا خييير  وخاميية الحىوصييية صنهييا، 

صلييون  1.7صلييون صنشير ، صةابيل  2النتا ية ف  الةطا  الهيا  ريير الرسيم  يةليغ 
وقد ان ىس ذلن ف  صر را  سوب ال مل خييث يليغ   .صنشر  فالةطا  الها  الرسم 

دولييية فييي  صر ييير سيييوب ال ميييل فييي  تةر ييير  138( عليييى صايييتو  130ترتييييع صصييير  
( فيييييي  دول الهنييييييد 119، 114، 75بترتيييييييع   صةارنيييييية 201847التنافاييييييية ال ييييييالمى 

 والةراز ل والمغرب على الترتيع.
، 48 ضعم قدرة أسالي  اإلنتاا  المساتخدمة فاي إساتيعاد أعاداد كبيارة مان العماال .3

فتمييييييو   النمييييييو صييييييواز   فيييييي  تييييييرثيره علييييييى أدا  سييييييوب ال مييييييل صييييييا أو ييييييا  ص ييييييدل 
تايياوز فيي  ف يي  القتصييادي وصييد  إسييتداصت ،  بييالرر  صيي  تحةيييم ص ييدل نمييو النمو 

 
46   WB (November 2020), Ibid, pp. 48-52. 
47 WEF (2018), The Global Competitiveness Report 2018.   

هيييذا الايييةع فيييا خري إليييى صيييا عطليييم عليييي  " صر ييير المثافييية التشيييغيلية للنميييو القتصيييادي " وصر ييير  اير ييي  48
"صرونة التشغيل فالنابة للنات) المحل  ال مال  ".   وف  هييذا الصييدد فييإن قضييية صحتييو  التشييغيل فيي  النمييو 

ة ذا  الييوفر  فيي  ييي تمتاييع أهمييية خاميية فيي  القتصيياد المصييري ،  ييرنها فيي  ذليين  ييرن رالةييية الييدول الناص
 .ا يدي ال اصلة
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وصيي  ثيي  ليي  ت ييد  49، إال أنيي  ليي  ييين ىس علييى صاييتو  التشييغيل. %7الايينوا  خييا ز 
ال واصل الداعمة للنمو القتصادي تمارس الدور الذي كاند تةو  ف  ص  قةيل، خامية 

 صا خدوث تغير ةيىل  ف  بنية القتصاد المصري لصال  الةطاعا  الهدصية. 
، ول ل صىم  الهلل في  ذلين  لي وأداز سوع العملاختالل فى العالقة بين األداز ال .4

، ص  أن سياسا  Haq and Zaki ,2015 )50يتلها ف  صا إنتهد إلي  دراسة   
القتصيياد المليي  ليي  عىيي  لهييا تييرثير صبا يير فيي  خلييم فيير  ال مييل فيي  صصيير وكييذلن 
غيييياب التناييييم بيييي  سياسيييا  القتصييياد الملييي  وأو يييا  سيييوب ال ميييل خيييال الةتييير  

-2017(، وان تحاييند ف يي  صر ييرا  سييوب ال مييل خييال الةتيير  1980-2012 
2018. 

، والت اصييل ص يي  علييى أنيي  عييع  و مثييل أخييد عاادم اإلساات الل األمثاال النمااو السااكاني .5
التحييدعا  التيي  توا يي  القتصيياد المصييري، خيييث يثييور  ييدل واسييا خوليي . فةينمييا ييير  

لي ، يير  فر يم وخير أن  فر م أن النميو الايىان  عة يا  عليى النميو القتصيادي وص وقيا  
النميو الايىان  فرمية ال تتميرر ولةتير  صحييدود  و مىي  إسيتغالها في  تحةييم قةيز  فيي  
النمو القتصادي، واالسيتةاد  صي  الميوارد البشير ة المتاخية، إذ يتحيول الهيىيل ال ميري 
للاىان ص  ةيىل ترتةا  ي  نابة الم الي  ص  الاىان مغار الا  إليى ةيىيل ترتةيا 

ة الايييىان فييي  سييي  ال ميييل ، وهوصيييا يتيييي  فرمييية صهمييية ليييدفا النميييو إذا صيييا  يييي  نايييب

 
(ة كثافيية التشييغيل فيي  نمييو القتصيياد المصييري صييا التركيييز علييى 2008ناييا  ا هييوان  ونهييال المغربييل،   49

، الةيييياهر ، صييييارس، 130الصييييناعا  التحو لييييية، المركييييز المصييييري للدراسييييا  القتصييييادعة ، ورقيييية عمييييل رقيييي  
 15 . 

50 Tariq Haq and Chahir  Zaki (2015), ,Macroeconomic policy for employment 

creation in Egypt : Past experience and Future prospects, Employment Policy 

Department Employment ,Working Paper No 196 , ILO, Geneva 26. 
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إنتهاد الاياسا  المةيلة والتدابير الازصة لدار  هذه الةرمية و،سيتغالها السيتغال 
. وال تييزال هنيياط تحييدعا  كةييير  فييى خاليية ثبييا  ص ييدل النمييو الاييىانى خيييث 51ا صثييل

حسدد   2030مليددون نسددمة عددام  132.3حوال  سيترتع علية ز اد  فى الايىان إليى

    تقديرات البنك الدول  مما ي ث  عل  مشكلة البطالة.
وعيييد  قياصهيييا بيييدور كةيييير فييي  دفيييا النميييو  تراجااال المساااتو  العاااام ليجاااور الحقيقياااة .6

االقتصيادي وذلين فيى ظيل التضيه  الركييودي الميزص  اليذي ت انيي  صصير صنيذ سيينوا  
، وصيييا تاهييا صييي  خالييية عيييد  2011اير ينييي 25يو ليية،  واليييذي زاد  خدتييي  صنييذ ثيييور  

 إستةرار اقتصادي وان تحا  فى الةتر  ا خير .
 25تزايييد سييوب ال مييل ريييير الرسييم ، وتزايييد دوره خاميية فييي  الايينوا  التالييية لثيييور   .7

 ، وصا تاه ص  صشىا  كي ية خااب النات) وخااب عدد ال مالي  ف .2011يناير
سيوا  فشيىل صبا ير في    د مان الو،اائمضعم اإلنفاع الحكومي، المرتبط بخلق مز  .8

الحىوصة أو فشىل رير صبا ر، وتهل  الدولة ع  سياسة ت يي  الهير اي  أو التةلييل 
ص  الت ينا . ف  الوقد الذي ل  عاا الةطا  الها  كافة الداخلي  الادد في  سيوب 

 ال مل.

صةارنية  2018-2014وتادر ا  ار  إلى تحا  ص يدال  النميو االقتصياد  خيال الةتير  
، 2016فييي  عيييا   %4.4إليييى  2013فييي  عيييا   %2.2صييي    2013 -2011فيييالةتر  صييي  

 %13.1ص يدال  البطالية صي  و فالتزاص  صا هذا خدث انهةاا ف    2018عا     %5.3و
 %10.1، وخالييا  إليى 2018ف  عيا   %11.3و 2016ف   %11.8إلى  2013ف  عا  

 
 ،  مدلعال سدوق وتحدديات مصدر فدي السكاني النمو (، 2007المول ، )  أحمد عبد  وسمية  نصار  أحمد  هبة  51

 القداهرة،   والتشدريع،   واإلحصا   السياسي  لالقتصاد  المصرية  الجمعية   ، 485  العدد  ،   ةمصر المعاصر  مجلة

 .23ص ،   يناير
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و ر ا التحا  ف  هذه الةتر   52دولىالةنن الع  وفةا   خدث بيان مدر   2019ف  عا   
إليييى ا هتميييا  فالمشيييروعا  الةوصيييية المةيييير  كثيةييية ال مالييية صثيييل: الميييدن والطيييرب الادييييد  
والتام ييا  الصيينا ية، وتحةيييم ص ييدال  نمييو صرتة يية فيي  ال ديييد صيي  الةطاعييا  الصييناعة 

  وارتشيييييافا  الغيييياز الطةي يييييى وز يييياد  االسييييينثمارا  فييييي 2018فييييي  عييييا   %17.9خييييوالى 
على ص دل البطالة في   2020صشروعا  الةنية التحتية، ولم  صا ترثيرا  أزصة كورنا ف  

صصيير عاييتلز   ييرور  اتهيياذ المز ييد صيي  اال ييرا ا  لتحةيييز ا نشييطة ا قتصييادعة وتو ييي  
المز يييد صييي  اليييدع  للمشيييروعا  االبتمار ييية والمشيييروعا  الصيييغير  والمتوسيييطة. ولمييي  صييي  

يبةييا   %10.3ليصييل إلييى  2020بطاليية فيي  صصيير خييال عييا  المتوقييا أن يرتةييا ص ييدل ال
ليى صيا بيي  ص دل البطالية إ ارتةا  54تةر ر اقتصاد وقا ، وقد ت53لتةديرا  مندوب الدولى

المشيتغلي  في  و ، فافتراا سينار وها  2020خال النص  الثانى ص   19% -  13.4%
فييييى قطاعييييا   وص ظمهيييي  2020تييييى نهاعيييية .صصيييير، تتييييرر   صييييا بييييي  صتةابليييية وصتشييييابمة

الصيييييناعا  التحو ليييييية تايييييار  الاملييييية والتازبييييية والنةيييييل وأميييييحاب المشيييييروعا  الصيييييغير  
 والمتوسطة فا  افة إلى عود  ف   ال مالة المصر ة إلى سوب ال مل المصر .

  لى البطالة في مصرعكورنا  فيروستأثيرا  ثامنا : التوقعا  المحتملة ل
فيييروس كورنييا عصيي ع قييياس وص رفيية أثيير علييى  رفيي   ييو  التطييورا  المتاخةيية النتشييا  

البطاليية ولييذا تيي  االستر يياد بييب   الدراسييا  التييى أمييدرتها المنظمييا  الدولييية وتوق اتهييا 
تاييياه النميييو االقتصييياد  والبطالييية لصييي وبة قيييياس أثرهيييا عليييى النيييواخى اال تما يييية خييييث 

 
52 https://data.albankaldawli.org/ 

(، االقتصاد غير الرسم ، سلسلة رأى في أزمة  2020المركز المصرى للدراسات االقتصادية ) أبريل  53

 .7، العدد 
عل  األقتصاد المصري   19(، متابعة آثار كوفيد 2020لمصرى للدراسات األقتصادية )نوفمبر االمركز  54

 . 8، ص 23سوق العمل المصري، رأى في خبر، العدد  -
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و االقتصيياد  ميتحيدث تغيييرا  كيل يييو  في  ا مييافا  وصيا يترتييع عليهيا صيي  وثيار علييى الن
أعيييدتها "ا صييي  المتحيييد " فشيييرن التملةييية  55ا دراسييي عيييد  والتشيييغيل والبطالييية،  وقيييد توق يييد 

فيى ال يال  سيتز د، خييث ت تةير أول صير   والبطالية أن صاتو ا  الةةر المالية والبشر ة للوبا 
ا،  30الةةير في  ال يال  في  رضيون   ربما تتزايد فيها ص يدال  ا عطيرح تحيدع ا خ ي يي   صمياعاصي 

تعز ااز النمااو االقتصااادي الشااامل والمسااتدام أصييا  تحةيييم هييدف التنمييية الماييتداصة فشييرن 
أن التاأثيرا  وصي  نتياب) هيذه الدراسيا  او يحد ،    والعمالة وتوفير العمل الالئق للجميل

 :56تتمثل فيما يلى
 
 
 

 
 إلى:لمز د من التفاصيل يتم الرجو   55
 (، ص ايير صنظمة ال مل الدولية فشرن فيروس كورونا.2020صنظمة ال مل الدولية الهامة  صارس  -

-PAUL BLAKEDIVYANSHI WADHWA ( 14 DECEMBER, 2020), The impact 

of COVID-19 in 12 charts, world bank. 

- WE (JUNE 2020) Global Economic Prospects.  
   صايلى:   تم الرجو  إلى 56
ي رعل  األقتصداد المصد 19(، متابعة آثار كوفيد 2020المركز المصرى للدراسات األقتصادية )نوفمبر   -

 .6-4سوق العمل المصري، مرجع سابق، ص ص   -

(، سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة ألزمة كورنا عل  2020معهد التخطيط القوم  ) مايو    -

(، ص ص 7االقتصاد المصرى: التداعيات المحتملة ألزمة كورندا علد  الفقدر فدي مصدر، االصددار رقدم )

17-18. 

- WB (November 2020), Egypt Economic Monitor From Crisis to Economic 

Transformation: Unlocking Egypt's Productivity and Job Creation Potential.  
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ز يياد  أعييداد المت طلييي  عيي  ال مييل نتيايية ترا ييا فيير  ال مييل أو فةييدان ف يي   •
 الوظاب .

  ناييبة فطاليية الشييباب خاميية فيي  قطاعييا  الهييدصا  الغذابييية  المطيياع (، دز ييا •
وا نشييطة الترفيهييية  دور الاييينما والماييارح(، وصييا يييرتبط بهييا صيي  خييدصا  النةييل 

  سيارا  ا  ر  وأوبر(.
تغييييير المهييييارا  المطلوبيييية والمهييييارا  الرقمييييية الحديثيييية المطلييييوب لاييييوب ال مييييل  •

الةطييا  الصييناع  والصييناعا  التحو لييية والتييى   والتغيييرا  المرتبطيية فال ماليية فيي
تهتلي  وفةيا  لطةي ية كيل ميناعة وخاييع سيرعة تو ي  إليى التحيول الرقمي  الييذ  

 تا ى الدولة إلى تطةيةها وخامة فى ظل تدا يا  فيروس كورنا.
خيييروو ف ييي  الة يييا  صييي  سيييوب ال ميييل وخامييية أميييحاب الهةيييرا  المترارمييية،   •

  المييييينهة  بيييييي  أميييييحاب الميييييرها  يول يييييل ذلييييين ير يييييا إليييييى صايييييتو  الت لييييي
 المتوسطة والمهارا  المنهةضة وسرعة االستغنا  عنه  وتار حه  ص  وظابةه . 

قييدر  وزار  التهطيييط والتنمييية االقتصييادعة عييدد الم ر ييي  لةةييد وظييابةه  بنهاعيية  •
أليي  عاصييل، وفي  خييال اسييتمرار ا زصية ختييى نهاعيية  824بنحيو  2019-2020
صليييييون فييييرد، ص ظمهيييي  فييييي   1.2صييييل ال ييييدد إليييييى ع، فميييي  المتوقييييا أن 2020

قطاعييا  تاييار  الامليية والتازبيية والنةييل التهييز   والصييناعا  التحو لييية وخييدصا  
أفراد الهدصة المنزليية الهامية فا سير، والايياخة. فا  يافة إليى ال مالية ال ابيد  

 .57ص  الهارو وخامة دول الهلي)

 
 : لمزيد م  الت اصي  يت  الر وع  لى  57

ندماج المشروعات الصغيرة  ال اإلجرا ات الداعمة (، االجرا ات 2016ايمان الشربين  وأخرون )أكتوبر -

 (.275، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم )هية الصغر غير الرسمية ف  القطاع الرسم  ف  مصرا والمتن
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ا صي  المحافظيا  يالمصر ي  ال الةوتادر ا  ار  هنا إلى أن      فالهارو عمثلون عدد 
، وهييو صييا عمىيي  اسييتثماره فييى فيي  الصيي يد والو يي  البحيير  وصحافظييا  أخيير   المهتلةيية

االسييتةاد  صيي  ياقيياته  وصهيياراته  فييى صاموعيية صيي  الةييراص) التييى تايياعد علييى التنمييية 
لتيييى اتةيييدع  الةيييراص) التدر ةيييية المناسيييبة لهييي  وتيييوفير فييير  ال ميييل  اذا صيييات   الشييياصلة

تتوافم صا اصىانياته  وتتوا   صا المزاعا الناةية لميل صحافظية وصنطةية، خييث أن لميل 
 تويي  أهداف التنمية الماتداصةلصحافظة صيز  تنافاية صهتلةة وتتمتا فموارد صهتلةة، 

 وته ي  ص دل البطالة. 
المباااادرا  والجهاااود المباولاااة فاااي األهتماااام بالتشااا يل وتخ اااي  البطالاااة 

 نا في مصر و أثيرا  فيروس كور تومواجهة 
فشييييرن تنمييييية المشييييروعا  المتوسييييطة والصييييغير    2020لايييينة  152انون رقيييي  الةيييي -

 .2020صىرر  28وصتناةية الصغر، وت  نشر الةانون فالار د  الرسمية ال دد 
براص) عمل الحىوصة والتى تاتهدف تحةيم ص دال  نمو صرتة ة ص  خيال التشيغيل  -

 و صاتدا .موخلم فر  عمل وتحةيم ن

 
دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ف  تنمية  (، 2020مها محمد الشال ومحمد السعيد )يوليو  -

 عهد التخطيط القوم . مالصناعات الحرفية والتراثية، دراسة تطبيقية، ماجستير مهن  ف  التخطيط والتنمية، 

(، " انشا  جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، آرا  في سلسلة  2017مها محمد الشال، ) -

 .11/3/2017،  18التخطيط والتنمية، معهد التخطيط القوم ، العدد 

جارة والصناعة،  تالمواقع األلكترونية لعدة وزارات )التخطيط والتنمية االقتصادية، التضامن، المالية، ال -

 الهجرة وشئون المصريين بالخارج (

 الموقع  األلكترون  البنك المركزى المصرى -

(، تحويالت العاملين بالخارج، رأى في أزمة، 2020المركز المصرى للدراسات االقتصادية )مارس  -

 .  1العدد 
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والتيى تايتهدف اسيتي اب أرةير عييدد  2017ايياب صبيادر  الشيمول الميالى صنيذ عييا   -
ص  ف ا  الماتما إليى النظيا  المصيرفى وخامية الشير حة صحيدود  اليدخل، والميرأ ، 

  .والمشروعا  الصغير  والمتوسطة
 صبيادرا  الةنين المركيز  لز ياده الةيروا الممنوخية للمشيروعا  الصيغير  والمتوسيطة -

عمىييي  أن تاييياه  فييي  التشيييغيل للشيييباب، وصبيييادرا  لتشيييغيل الشيييباب ودعييي  ا فميييار 
 . 2020الرابد  والمةتمر  صثل صبادر  رواد النيل 

 هيييود وزار  التضييياص  فييي  التيييدر ع علييي  المشيييروعا  الصيييغير  والمتوسيييطة و،قاصييية  -
 الم ارا ور اد  ا عمال فال افة ال  الرابدا  الر  يا .

صنطةية  100واليذي  يمل نحيو  2018وعيا   2017ذي ت  عا  لالما  الصناع  ا -
صحافظييية، عمىييي  االسيييتةاد  صنييي  فيييى بنيييا  قاعيييد  بيانيييا  للميييوردي   27مييينا ية ب

 المحليي  والترو ) لها وتوفير فر  عمل خاع اختيا ا  المنايم الصنا ية
بييييراص) التمو ييييل فيييي  إيييييار صبييييادر  الةنيييين المركييييزي المصييييري لتمو ييييل المشييييروعا   -

 ، ولمن  عشترت خا  صةي ا  ص ين   %5ر  فا ر عابد يالصغ
صلييار  200صبادر  لتمو ل المشروعا  الصغير  والمتوسطة ص  الةنن المركيز  نحيو  -

 ني  ف  مور  قروا  دييد ، و تيوفير الم لوصيا   ميحاب المشيروعا  وتيايير 
و  دومييوله  للةنييوط وتييوفير التييدر ع اليياز  لهيي  لرفييا فيير  النايياح والتررييد صيي   يي

المشروعا  فالتنايم صا ال ديد ص  الاها  الم نية خامة وزار  التايار  والصيناعة 
 .واتحاد الصناعا  المصر ة والم هد المصرف  المصري 

ألييي   120صلييييون  نيييي  ليييي  60 نيييي  فإ ميييالى  500ميييرف صنحييية اسيييتثنابية قيييدر   -
ال اصلة على  عاصل رير صنتظ  الماتوفي  والماالي  فةواعد بيانا  فمدير ا  الةو  

 .صحافظة 27صاتو  
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فييييت  فيييياب تاييييايل هييييذه الة يييية المتضييييرر  صيييي  فيييييروس  رورونييييا  صيييي  خييييال صوق هييييا   -
 اللمترونى 

  3دف ا  لمييد     3 ني  تصرف على    500صن  ال مالة رير المنتظمة صنحة صةدرها  -
 أ هر.

مرف دف ا  لل اصلي  وتحمل ا  ازا  ف  خالة االمافة ختييى ال يتضييرر ال اصييل   -
 ةد وظيةت  أو أ ره.  ةو 
 المااند  الحىوصية للة ا  والةطاعا   رثر تضررَا صثل قطاعا  التشيد والةنا .    -
ته يييي  وزار  التهطييييط والتنميييية االقتصيييادعة صايييتهدفاتها للنميييو االقتصييياد  ليصيييل   -

 .2019ة2018ف  عا    % 5.6صةارنة بنمو قدره   2020ة2019ف     % 4.2إلى  
فمشاركة عدد ص  ر ال ا عمال وذلن فغرا  لتخطيط الوذارة  مبادرة مصر هتعدي -

عيييد  تاييير   ال مالييية خيييال فتييير  ال يييرا ا  االختراز ييية المشيييدد  التييي  أعلنيييد عنهيييا الحىوصييية  
 خال فتر  انتشار فيروس كورونا.  

فالت يياون بييي  وزار  التهطيييط والتنمييية االقتصييادعة، فالت يياون صييا    مبااادرة نااور  بلاادك -
ل مل خصيير  يياصل لاميييا ال ابييدي  صيي     58  ون المصر ي  والت  تهدفو وزار  الدولة للهار   

وذليين تمهيييدا لو ييا ولييية صناسييبة    19الهييارو الييذي  فةييدوا وظييابةه  نتيايية انتشييار وبييا  كوفيييد  
ف  المرخلة الةادصة ص  ا ل دصاه  ف  صنظوصيية ال مييل المصيير ة وتييوفير عمييل صناسييع لهيي ،  

الهلي)، ص  ال مالة الماهر  والت  ت د قو  فشيير ة    خيث أن ص ظ  ال ابدي  المصر ي  ص  دول
هابلة عاع ت ظي  االستةاد  صنها و، راره  ف  عملييية التنمييية صيي  صشييروعا  قوصييية فيي  كافيية  
المايياال  والتيي  صيي  الممىييي  أن تمييون بييديا  ييييدا لهيي  عيي  سيييةره  وعملهيي  فالهييارو فإقاصييية  

 صهالةة أو بدون إقاصة أو هار  الب   الغير  ر ية.
 

زار  الهايييير  و يييي ون المصييييير ي  و صواقييييا وزار  التاييييار  والصييييناعة و وزار  التهطيييييط والتنمييييية االقتصييييادعة  58
 فالهارو ووزار  المالية. 
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 والتوصيا  والسياسا  المقترةة: النتائإ 
هدفد الدراسة الحالية إلى قياس أثر النمو االقتصادي على البطالية في  صصير خيال     

(. وب يييد أن تةيييي  إسيييتةرار ة صتغييييرا  الدراسييية ومييياخية إسيييتهدا  2018-1990الةتييير   
 ة صا يل  :، أظهر  الدراسARDLنموذو النحدار الذات  لةترا  الفطا  الموزعة 

خلو النموذو المةدر ص  االرتبات التالال  للةواق  ص  الرتع ا على وذلن فاستهدا   •
( عنيييد الدر ييية ا وليييى ف يييي  اختماليييية عنيييد  Breusch - Godfreyاختبيييار  

. وبالتيييال ، فيييإن فر يييية و يييود 0.05(  يييا   أرةييير صييي  صايييتو  ص نو ييية 0.3486 
ها، كمييا أن ال يييي  المحاييوبة لمضييياع  إرتبييات تالاييل  فييي  سلاييلة الةيييواق  تيي  رفضييي

(. فما عا ن  1.219381(  ا   أقل ص  ال ي  الحر ة البالغة قيمتها  LMالررن)  
 أن  تو د عاقة تماصل صشترط بي  ص دل النمو االقتصادي وص دل البطالة.

  Probأظهييير اختبيييار الايييةةية لتيييودا عيييا صييياتو نتياتيييي  أوالهميييا فييي  ظيييل االختماليييية   •
، ليييذا نيييرف  فيييرا ال يييد  %5( وهييي  أقيييل صييي  صايييتو  الم نو ييية 0.0036تاييياوي  

الةابييل فييرن النمييو االقتصييادي ال عاييةع البطاليية ونةةييل الةييرا الةييديل الييذي عةييول أن 
 النمو االقتصادي عاةع البطالة. 

(، وهيي  0.0000التيي  تايياوي    Probأظهيير  النتيايية الثانييية، فيي  ظييل االختمالييية  •
، فمييا ع نيي  رفيي  فييرا ال ييدص  الةابييل أن البطاليية ال %5أقييل صيي  صاييتو  الم نو يية 

تاييييةع النمييييو االقتصييييادي، ونةةييييل الةييييرا الةييييديل الةابييييل أن البطاليييية تاييييةع النمييييو 
االقتصادي. فما ع ن  و ود عاقة سةةية ثنابية ف  التاياهي  صي  النميو االقتصيادي 

 نحو ص دل البطالة وص  ص دل البطالة نحو النمو االقتصادي. 
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دور قطييا  الصييناعة فالييدور المنييوت فيي  فيي  النمييو االقتصيياد  والتنو ييا الهيىلييى ز يياد   •
فيي  االقتصييياد والتشيييغيل، وتو يييي  صز يييد صييي  اليييدع  للمشيييروعا  الصيييغير  والمتوسيييطة 

 وصشروعا  ر اد  ا عمال. 
ال أنييي  صيييا ييييزال الةيييدر  عليييى خليييم  2018-2014ترا يييا ص يييدل البطالييية فيييى الةتييير   •

 كةيرا .البطالة عمثل تحدعا  
 : بالسياسا  المقترةة التاليةوعلى  و  صا تةد ، توم  الدراسة 

  سياسا  تربط بين التحول االقتصاد  والتش يل ❖
يتطلع التحول االقتصادي ف  صصر إعاد  توز ا ال مال على قطاعا  أرثير إنتا يية  •

 وأرثييير قيمييية صضيييافة، وتزو يييد ال ميييال فالمهيييارا  الازصييية فييي  الةطاعيييا  ذا  ال يمييية
المضييافة ا علييى وخاميية قطييا  الصييناعة والتةنيييا  الحديثيية، و تطلييع ذليين االرتةييا  

خلييم فيير  عمييل  ديييد  صيي  خييال  بييرأس المييال البشييري وتحاييي  قييدرا  الشييركا ،
استهداف صااال  التمنولو يا الحديثة والةطاعا  النتا ية، واستهداف تشغيل الة ا  

الوظيياب  والماييتو  الميينهة  صيي  المهييارا   ا قييل ت ليمييا نظييرا للطةي يية المرقتيية لهييذه
 .المصاخبة لها

االسيييتةاد  صييي  قاعيييد  الةيانيييا  التييي  أتاختهيييا يلبيييا  المتةيييدصي  للحصيييول عليييى إعانييية  •
الدولة لدع  صت طل  ا زصة التى قدصتها الدولة ف  التنايم بي  الوظاب  المتاخية في  

عيييي  عمييييل، كمييييا عمىيييي  الةطاعييييا  المهتلةيييية وفةييييا للتهصصييييا  المت ييييدد  والبيييياخثي  
االسييتةاد  صنهييا فيي  تحييديث بيانييا  المت طلييي  صيي  خيييث خاليية الت طييل والبحييث عيي  

 .عمل والرغبة ف 
التحيييول نحيييو سياسيييا  النميييو االختيييواب ة النميييو الشييياصل المايييتدا ،  واليييذي يتضيييم    •

 االستمرار فى و ود سياسة توازي بي  تحةيم النمو وتوز ا ثمرات  على كافة الة ا .
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تميييا  برفيييا االنتا يييية لحةيييز النميييو االقتصييياد  الرتبايييي  فالتشيييغيل ورفيييا الةيييدرا  ا ه •
 والمهارا ، لما ل  ص  ترثير على خة  ص دال  البطالة المتوق ة.

ربط سياسا  االقتصاد المل  فاياسا  ال مل،  وذلن عةر الموابمة بي  ميارة   •
لحد ص  البطالة.  سياسا  صتغيرا  االقتصاد المل  وخلم فر  ال مل وسياسا  ا

ال مل على إخداث توازن بي  صصادر النمو االقتصادي المهتلةة، وذلن فإخداث  
توزان على صاتو  قطاعا  االقتصاد الةوص  الهدصا  والصناعة والزراعة، وت ز ز 

 قدر  هذه الةطاعا  على خلم الوظاب .
 أداز سوع العمل  سياسا  لتحسين ❖
هداف صايييياال  التمنولو يييييا الحديثيييية خلييييم فيييير  عمييييل للمت لمييييي  صيييي  خييييال اسييييت •

 والةطاعا  النتا ية.
استهداف تشغيل الة ا  ا قل ت ليما  نظرا للطةي ة المرقتية لهيذه الوظياب  والمايتو   •

 ، وتحاي  صهاراته  فالتدر ع.  المنهة  ص  المهارا  المصاخبة لها
 .وب ال ملاستممال ال ملية الت ليمية واالهتما  فاود  الت لي  لاستمرار ف  س •
االسييتمرار فييى ز يياد  صبييادرا  الةطييا  الهييا  ور ييال ا عمييال وصنظمييا  الماتمييا  •

 المدنى فى تشغيل الشباب.
استمرار تةدع  دع  للمشروعا  الصيغير  والمتناةيية الصيغر وتشيايا صبيادرا  ر ياد   •

 ا عمال للشباب. 
النتا ييية ز يياد  كةييا   سييوب ال مييل، خيييث أن صز ييد صيي  ت ز ييز قييدرا  سييوب ال مييل ا •

 عااعد على ز اد  االنتا ية وز اد  صاتو  التوظ . 
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ت ز ييييز رسييييمنة االقتصيييياد المصييييري، والييييذي يييييت  عيييي  ير ييييم إمييييدار المز ييييد صيييي   •
التشيير  ا  التييي  تحيييد صيي  الايييما  ريييير الرسيييمية للنشييات االقتصيييادي، وتيييدص) كيييل 

 النشايا  الهار ة ع  الصةة الرسمية ف  نطاب النشات االقتصادعة.
  فال ماليية الميياهر  وتييدر ع ال ماليية للمحافظيية عليهييا وخاميية فييى ظييل ترا ييا ا هتمييا •

 دور ف   الصناعا  الصغير  والمتوسطة فى ظل التمنولو يا .  
اختيا ييا  الر يي   صراعييا  التوز ييا الاغرافييى للمشييروعا  و،سييتثمرارتها فمييا يييوازن بييي  •

البطاليية. وصييي   ص ييدال  ارتةييا  صيي  ص انيييا  ، واسييتهداف أرثيير المحافظييا والحضيير
ال مييل لتايياه  فشييىل ف ييال فييى خلييم  المهيي  أن يييت  التركيييز علييى المشييروعا  كثيةيية

 فر  ال مل. 
المالباااس وخامييية ف يييد أزصييية كورنيييا وهييي  مسااااندة الصاااناعا  األرثااار تضاااررا   ❖

والمنساااوجا ، والجلاااود، والصاااناعا  ال يماو اااة، واألثااااو وكاااالص الصاااناعا  
ل ييار  الييى أن صثييل هييذه التييدخا  لصييال  وفيي  هييذا الصييدد، ينبغييى ا ال اائيااة.

هذه الصناعا  التصدير ة قد عىون لها أثرها العاابى عليى تةلييل البطالية للميرأ  
ال اصليية  نظييرا لتركييز المييرأ  فييى عييدد صيي  هييذه الصييناعا  وعلييى رأسييها المافييس 

 والمناو ا ، والصناعا  الميماو ة، والصناعا  الغذابية. 
الحكوميااة ورجااال األعمااال للصااناعا  والمشااروعا   ذ ااادة أسااالي  المساااندة ❖

 وذلن ص  خال:، الص يرة والمتوسطة ومتنارية الص ر
المز يد صي  المبيادرا  لتمو يل أميحاب المشيروعا  الصيغير  والمتوسيطة وتةيدع  اليدع   •

فييييى كافيييية المايييياال ، وتبايييييط ا  ييييرا ا  لتاييييهيل بييييد  أعميييياله ، وته ييييي  أسيييي ار 
 الةابد . 

 الم ارا الدولية والبحث ع  أسواب  ديد  ف  إفر  يا ودول عربية.تاهيل تنظي    •
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 صااند  الحىوصة للمنتاي  ل د  الستغنا  ع  ال اصلي . •
صايياند  ر ييال ا عمييال والماتمييا المييدنى فضييرور  االختةيياظ فال ماليية وعييد  تايير حها،  •

وكرخييد الحلييول المرقتيية عمىيي  ته ييي  كييل صيي  ا  ييور وعييدد سيياعا  ال مييل، وذليين 
 بدال ص  االستغنا  كلية ع  ال مالة. 

 إعيياد  ترهيييل  يير حة عر ضيية صيي  ال يياصلي  علييى المهييارا  الحديثيية وفةييَا للمتطلبييا  •
 التمنولو ية الحديثة والتحول الرقمى والوظاب  الماتةةلية. 
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 الملحق ا حصائ 

 

( 1 د ل رق  )   

طالة  النات  المحلى ا  مالى ف  مصر  الشر  الو   بم دل ال يا ا   

( 2018-1990)  ال ال    ل ال تر   

 )%( 
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    ال ال  
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الشر  ا     

   مال  فريقيا  

 م دل البطالة 

 ف  ال ال  

 

1990 9.38 5.667029 13.11399 2.918372 11.1543 4.757724 

1991 8.92 1.125405 4.218713 1.427045 11.52429 4.900352 

1992 10.92 4.472859 4.73989 1.767371 12.1164 5.210714 

1993 10.93 2.900791 2.856188 1.529569 12.06735 5.430157 

1994 11.04 3.973172 2.683449 3.001375 12.20552 5.576379 

1995 9 4.642459 2.971615 3.062748 11.36209 5.655242 

1996 8.37 4.988731 4.724161 3.37878 11.04757 5.690079 

1997 8.03 5.492355 3.383372 3.682507 11.21673 5.827973 

1998 7.95 5.575497 4.564091 2.553421 11.47253 5.941831 

1999 8.98 6.053439 1.727547 3.243334 11.97287 5.773998 

2000 9.26 6.370004 5.736254 4.383543 12.00423 5.853954 

2001 10.01 3.535252 1.200658 1.949443 12.19005 6.113163 

2002 11.01 2.390204 1.593842 2.176384 11.91039 6.188534 

2003 10.32 3.193455 5.482257 2.95685 10.75776 6.015972 

2004 11.2 4.092072 7.989175 4.402955 10.96081 5.901298 

2005 10.49 4.471744 5.066668 3.914925 10.06298 5.594058 

2006 8.8 6.843838 6.034524 4.379509 9.517686 5.353513 

2007 8.517 7.087827 5.172876 4.319258 9.149113 5.352536 
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إعتمادا عل  قاعدة بيانات البنك الدولي من م شرات التنمية ف  العالم. المصدر :  

        indicators-development-https://databank.worldbank.org/source/world 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 9.087 7.156284 4.499419 1.850561 9.354734 6.003152 

2009 8.757 4.6736 0.496542 -1.67893 9.519262 5.922202 

2010 11.849 5.147235 5.052413 4.298923 10.02754 5.803589 

2011 12.597 1.764572 3.678616 3.13298 10.22681 5.774086 

2012 13.154 2.2262 3.893886 2.507634 9.885135 5.773223 

2013 13.105 2.185466 2.691438 2.654362 9.974906 5.632922 

2014 13.052 2.915912 2.897348 2.833185 10.06564 5.63749 

2015 12.407 4.372019 2.486937 2.857941 10.10863 5.669694 

2016 11.77 4.346643 4.919008 2.584035 10.2162 5.569701 

2017 11.436 4.181221 1.481787 3.188585 10.13719 5.391889 

2018 11.293 5.314121 2.337763 3.052659 9.826246 5.394346 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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