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:المقدمة  

ر إلـــى طبیعـــة الحالـــة االقتـــصادیة ُیعتبـــر النمـــو االقتـــصادي مؤشـــرًا عامـــًا یـــشی

القائمــة ، كمــا أنــه یعكــس إلــى حــد كبیــر حالــة بــاقي المؤشــرات االقتــصادیة ، حیــث أن 

تحـــــسین معـــــدالت النمـــــو االقتـــــصادي یتـــــضمن بالـــــضرورة اســـــتهداف تحـــــسین مـــــستوى 

المعیـــشة وتـــوفیر فـــرص عمـــل وتنـــشیط األداء االقتـــصادي مـــن خـــالل زیـــادة االســـتثمار 

  .واإلنتاج 

الفكــــر االقتــــصادى إلــــى وجــــود عالقــــة بــــین اإلنفــــاق  والنــــاتج المحلــــى ویــــشیر 

اإلجمالي، بل إن هناك جدًال شدیدًا وقویًا قائما حول طبیعة العالقة بین اإلنفاق والنمو 

االقتــــصادى، یــــستند هــــذا الجــــدل القــــائم علــــى األفكــــار االقتــــصادیة التابعــــة لمدرســــتین 

مــن قبـــل االقتــصادى األلمـــانى ) لكالســـیكیةا(رئیــسیتین، قُـــدمت أفكــار المدرســـة األولــى 

 نمـو فـي الـسبب هـو االقتـصادي  حیث یرى أن  النمـو١٨٩٢ عام  Wagnerفاجنر 

مـن قبـل االقتـصادي االنجلیـزى كینـز ) الكینزیـة(اإلنفاق، وُقدمت أفكار المدرسة الثانیـة 

Keynes حیث یـرى أن)١٩٣٣-١٩٢٩( فى أعقاب الكساد الذى ساد خالل الفترة ، 

  .االقتصادي النمو في السبب هي اإلنفاق في یادةالز 

ویتنـــاول هــــذا البحــــث دراســــة العالقــــة بـــین النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي واإلنفــــاق 

 ، ٢٠١٦ / ٢٠١٥ – ١٩٨٣ / ١٩٨٢ في مصر خالل الفتـرة الزمنیـة *)١(االستثمارى

  .مع قیاس أثر النمو االقتصادي على اإلنفاق االستثماري في تلك الفترة

  :لبحثمشكلة ا

تكمن مشكلة البحث في اختبار العالقة السببیة بین إجمالي اإلنفاق 

االستثماري والنمو االقتصادى واتجاهها، وكذلك اختبار أثر الناتج المحلى اإلجمالي 

 بین السببیة العالقة خضعت وما زالت تخضع على اإلنفاق االستثماري ، حیث

 غیر نتائج إلى توصلت التي ت التطبیقیةالدراسا من للعدید االقتصادي والنمو اإلنفاق

 إلى واتجاهها بین المتغیرین العالقة طبیعة تحدید في الواسع الجدل قاد وقد حاسمة،
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أي أن هناك  "فاجنر قانون مضمون مع متطابقة جاءت األولى: نظر وجهات ثالث

 نمو یؤدي إلى اإلجمالي المحلي الناتج في النمو بأن االتجاه أحادیة سببیة عالقة

 زیادة بأن فرضیته في كینز ذهب إلیه ما مع تتطابق الثانیة النظر اإلنفاق ، ووجهة

 إلى توصلت فقد الثالثة النظر وجهة أما االقتصادي، النمو في تحقیق سبب اإلنفاق

 المحلي الناتج ونمو  اإلنفاق بین) ثنائیة االتجاه(متبادلة  سببیة عالقة وجود

  . اإلجمالي

هـل توجـد : المطـروح والـذى سـتتم معالجتـه فـى هـذا البحـث هـولذا فـإن الـسؤال 

عالقــة ســببیة وهــل یوجــد عالقــة مــستقرة طویلــة األجــل لتــأثیر النــاتج المحلــى اإلجمــالي 

  على اإلنفاق االستثماري؟

   

  :                         یمكن تحدید أهداف البحث فیما یلي :أهداف البحث 

اتج المحلــى اإلجمــالي واإلنفــاق االســتثماري و تحدیــد قیــاس العالقــة الــسببیة بــین النــ* 

  .اتجاهها

باعتبـاره المتغیـر ) معبـرًا عـن النمـو االقتـصادي(تحدید أثـر النـاتج المحلـى اإلجمـالي * 

  .المستقل على اإلنفاق االستثماري باعتباره المتغیر التابع 

  :فروض البحث 

  .االستثماري  إلنفاقا و اإلجمالي المحلي الناتج  معنویة بین توجد عالقة -١

یوجد تأثیر جوهري للنمو االقتصادي الحقیقي على اإلنفاق االستثماري الحقیقي  -٢

 .عبر الزمن 

 الحقیقـى متوسط نصیب الفرد من النـاتج المحلـى اإلجمـاليأثیر جوهري لیوجد ت -٣

  .اإلنفاق االستثماري الحقیقىمتوسط نصیب الفرد من على 
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  : یانات ومصادر البالمنهجیة المستخدمة

اعتمد البحث على المنهج اإلحصائى الوصـفى والمـنهج التحلیلـى القیاسـى مـن   

خالل بناء نموذج قیاسى یفسر أثر الناتج المحلى اإلجمالي علـى اإلنفـاق االسـتثماري، 

 ســـنوات – بـــوزارة التخطـــیط واإلصـــالح اإلداري  حیـــث اســـتخدمت البیانـــات المنـــشورة

 UN Comtrade database, UN Nationalمتتالیـة، والموقــع اإللكترونـي  

Accounts Main Aggregates Database,النـاتج المحلـى  قـیم تحویـل   ، وتـم

 مكمـش باسـتخدام )الثابتـة باألسـعار( حقیقیـة إلـى قـیم االسـتثماري اإلنفـاقو اإلجمـالي 

  .(GDP Deflator)اإلجمالي  المحلي الناتج

  : الحدود الزمانیة والمكانیة 

 فـي ٢٠١٦ / ٢٠١٥ وحتـى ١٩٨٣ / ١٩٨٢لفترة الزمنیة من یغطي البحث ا  

  .حدود جمهوریة مصر العربیة 

  

  اإلطار النظرى والدراسات السابقة : أوًال 

  : اإلطار النظري – ١

  :االقتصادي  النمو-أ 

 النـاتج إجمـالي  فـي مـستمرة زیـادة بأنـه حـدوث االقتـصادي یعـرف النمـو 

كمـا . )٢(الحقیقـي القـومي الـدخل مـن یب الفـردمتوسـط نـص فـي زیادة بما یحقق المحلي،

 الـسكان إمـداد علـى وقدرتـه االقتصاد الـوطني طاقة في المدى طویلة یعرف بأنه زیادة

 ظـل فـي المتوقـع النـاتج المحلـي إجمـالي توسـع فـى یمثـلهـو و . )٣(المتنوعـة بالـسلع

  .)٤(لدولة ما القومي الناتج أو للموارد، الكامل التشغیل

 الطبیعیـة، البـشریة، المـوارد المـوارد: فـى االقتـصادي النمـو مقومـات وتتمثـل

األمــوال، التكنولوجیــا، كمــا ال یوجــد خــالف فــي أن النمــو االقتــصادي  رؤوس تكــوین
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یعكــس اتجــاه تطــور النــشاط االقتــصادي ، وبالتــالي فهــو یعطــي نظــرة عامــة حــول بــاقي 

  .المتغیرات االقتصادیة التي ترتبط به ولو بشكل نسبي 

  :إلنفاق االستثماري اإلجمالي ب ـ ا

یقــصد باإلنفــاق االســتثماري بأنــه المــال الــذى تقــوم بإنفاقــه الحكومــة والهیئـــات 

االقتصادیة العامة ، والشركات العامـة ، وشـركات القطـاع الخـاص بهـدف تحقیـق النفـع 

ــــة مــــن أهمهــــا . العــــام ــــك االســــتثمارات علــــى القطاعــــات المختلفــــة فــــي الدول وتتــــوزع تل

لتحویلیـــة والبتـــرول والغـــاز الطبیعـــي ، وخـــدمات البنیـــة األساســـیة ، والنقـــل الـــصناعات ا

والتخزین وقناة السویس ، والخدمات االجتماعیة ، والزراعـة ، والـسیاحة ، واالتـصاالت 

 إذ الكلـي، اإلنفـاق جوانـب أهم االستثماري أحد اإلنفاق ویعد.  وتكنولوجیا المعلومات 

 اسـتقرار وتطـور اتجـاه یعـد لـذا الـدول، اقتـصادیات ةوتنافسی نمو مستویات علیه تعتمد

  .)٥(االقتصادي النمو معدالت من للرفع الهامة العناصر من اإلنفاق هذا

 االقتـصادي النمـو معـدل زیـادة فـي االسـتثماري ال ُیـسهم   كمـا  أن اإلنفـاق

 یـةالبن إقامـة فـي من خالل االستثمار الثابت الرأسمالي التكوین ُیساهم في بل فحسب،

 خالل اإلنفاق من البشري المال رأس تكوین في إسهامه إلى إضافة وتطویرها، التحتیة

   .والتعلیم الصحة على

  : الحكومي االستهالكي اإلنفاقج ـ 

 مـستویات جمیـع ویـشمل الحكـومي اإلنفـاق إجمـالي مـن فرعیـة مجموعـة هـو

یـشمل  وال الحكومـة، تقـدمها التـي والخـدمات الـسلع یـشمل حیـث قطـاع الحكومـة،

 أو الـسن لكبـار التقاعدیـة المعاشـات مـدفوعات مثـل النقدیـة، والتحـویالت اإلعانـات

 التـي العامـة الخـدمات علـى علـى اإلنفـاق ویقتـصر العـام، عن الدین التي تسدد الفائدة

النفقـات  هـذه مثـل  وتـؤدي.)٦(بعینها مجموعات أو أفراد دون ككل منها المجتمع یستفید

، للمجتمـع المتاحـة االقتـصادیة المـوارد اسـتخدامات أو وجیـهت فـي تغییـر إحـداث إلـى
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مـن  النـوع هـذا اسـتخدام كمـا یـؤدي المحلـى، النـاتج وحجـم مكونـات فـي تغییـروبالتـالى 

 من الحد وفي االقتصادي، االستقرار وتحقیق االقتصادیة التنمیة في للمساعدة اإلنفاق

   .)٧(الدخول الحاد بین التفاوت

  : اد النفقات العامة في المجتمع د ـ أهم أسباب ازدی

یرجــــع ازدیــــاد النفقــــات العامــــة إلــــى مجموعــــة مــــن األســــباب، تــــرتبط األســــباب 

الظاهریة منها بالتى تتعلق بانحفاض قیمة النقود والتضخم واختالف الطرق المحاسـبیة 

التى تتبعها الدولة فـى حـساب النفقـات العامـة وتـسجیلها، أمـا األسـباب الحقیقیـة فتـرتبط 

یــادة الـــدخل القــومى وكـــذلك دخــل الفـــرد نتیجــة ازدیـــاد اقتطاعــات الدولـــة األمــر الـــذى بز 

ینعكس على النفقات العامة بالزیادة، أمـا األسـباب اإلداریـة فتتمثـل فـى تـضخم األجهـزة 

اإلداریــــة والــــوزارات للدولــــة فــــى مختلــــف المیــــادین االقتــــصادیة واالجتماعیــــة والــــسیاسیة 

ك هناك أسباب اجتماعیة وسیاسیة تحتم على الدول اإلنفـاق والثقافیة، باإلضافة إلى ذل

علــى الخــدمات فــى مجــاالت عــدة كالــضمان االجتمــاعى، والرعایــة الــصحیة، والتعلــیم، 

واألمــور الحربیــة والعــسكریة، كمــا أن زیــادة عــدد الــسكان تحــتم أیــضا علــى الدولــة زیــادة 

ضـف إلـى كـل ذلـك، فـإن أ. نفقاتها من أجل الحفـاظ علـى مـستوى الخـدمات والرقـى بهـا

معظـــم الـــدول فـــى العـــصر الحـــدیث أصـــبحت تلجـــأ إلـــى االقتـــراض لتمویـــل العدیـــد مـــن 

المــــشاریع االقتــــصادیة واالجتماعیــــة والــــسیاسیة، والنتیجــــة تكــــون حتمــــًا زیــــادة النفقــــات 

  . العامة

  : قانون فاجنر مقابل الفرضیة الكینزیة-و 

 الحكـومي اإلنفـاق بـین قـةعال وجـود إلـى الكلیـة االقتـصادیة النظریـة تـشیر 

 آرائهمـا فـي تتعاكـسان رئیـسیتان مدرسـتان  وهنـاك(GDP)اإلجمـالي ، المحلـي والنـاتج

 في ما تلخیصهما یمكن و اإلجمالي والناتج المحلي الحكومي اإلنفاق بین العالقة حول
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 Keynesian)كینـز مینـارد جـون  وفرضـیة(Wagner's Law)فـاجنر  بقانون یعرف

Hypothesis))كاآلتي )٨:  

 قانونـًا ١٨٩٢فـاجنر عـام  ادولـف األلمـاني صـاغ االقتـصادي: قـانون فـاجنر

 طویلـة عالقـة عـن القـانون هذا ویعبر، الحكومي المستمر للنشاط التوسع قانون أسماه

 للتنمیـة، المبكـرة  المراحـل التي في للدول القومي والدخل الحكومي اإلنفاق بین األجل

 اإلنفاق إلى اإلجمالي المحلي الناتج من تتجه السببیة أن القانون هذا مضمون ویشیر

 الدولـة نـشاط اتـساع إلى حتماً  تؤدي االقتصادي النمو معدالت في الحكومي، فالزیادة

مـن  متوسـط نـصیب الفـرد زیـادة نـسبة مـن بنـسبةأاكبر اإلنفـاق الحكـومي زیـادة ثـم ومـن

 الـذي الكلـي الطلـب یـادةز  إلـى النمو االقتـصادي یؤدي حیث اإلجمالي، المحلي الناتج

 المتاحـة المـوارد زیـادة الحكـومي وٕالـى اإلنفـاق زیـادة إلـى الحاجة زیادة إلى بدوره یؤدي

 الناتجـة المـوارد اإلضـافیة طریـق عـن اإلنفـاق في الزیادة هذه لتمویل الحكومي للقطاع

 النمـو بـین عالقـة بوجـود الفرضـیة والقائلـة هـذه االقتصادي، وعلى ذلـك فـإن النمو من

الطلـب، حیـث  جانـب اقتـصاد جوهرهـا نظریـة فـي تـدعم الحكـومي واإلنفـاق االقتـصادي

 وتـوفیر اإلنفـاق، خـالل االقتـصاد مـن فـي الحكومـة مـن الفعـال یتم الدعوه إلـى التـدخل

 النمـو االقتـصادي وضـمان الـسلع والخـدمات علـى الطلـب تحفیـز أجـل مـن المـال

الث أســــباب تعمــــل علــــى زیــــادة دور واالســــتقرار، ووفقــــا لقــــانون فــــاجنر، فــــإن هنــــاك ثــــ

  :)٩(الحكومة فى النشاط االقتصادى

 التوسـع ثـم ومـن والتصنیع التحضر معدالت ارتفاع مع ینمو السلع على الطلب  أن-

  .االقتصادي األداء كفاءة ضمان أجل من

 االجتماعیـة والرعایـة الثقافیـة الخـدمات فـي التوسـع إلـى االقتـصادیة التنمیـة  تـؤدي-

  .الحكومي اإلنفاق ارتفاع إلى تؤدي والتيوالتعلیم 

  . التدخل الحكومى إلدارة وتمویل االحتكارات الطبیعیة-
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 فـي الحكومـة تلعبـه الـذي الـدور یبـرره الحكـومي اإلنفـاق فـي الزیـادة  أى أن

 لحقـوق مواتیـة بیئـة كتـوفیر األنـشطة مـن مختلفـة أنـواع تنفـذ الحكومـة إذ ، المجتمـع

 االجتماعیة األنشطة وتحویل القوانین وضمان ومنع االحتكار ةللمنافس كحوافز الملكیة

 في الحكومي جانب أن التدخل إلى البیئة، هذا وٕادارة الوطني الدفاع نفقات إلى إضافة

 مـن والتخفیـف نظـام الـسوق عـن النـاجم التفـأوت تـصحیح أجـل قد یكون مـن االقتصاد

  .والثروة الدخل توزیع ٕواعادة الفقر ظاهرة

ــةالفرضــیة  علــى أأثــر األزمــة االقتــصادیة الحــادة التــي ســادت النظــام : الكینزی

ومــــــا أعقبهـــــا مــــــن حالـــــة كــــــساد كبیـــــر، ظهــــــرت نظریــــــة ) ١٩٣٣-١٩٢٩(الرأســـــمإلى 

االقتــصادى البریطــاني جــون مینــارد كینــز والتــى تعطــى أهمیــة بالغــة لإلنفــاق الحكــومى 

، وكـان الهـدف الرئیـسى كأحد مكونات الطلب الكلى الفعال وأحد أدوات السیاسة المالیة

مـــن ذلـــك هـــو زیـــادة الطلـــب الفعـــال كـــشرط ضـــرورى لتحقیـــق معـــدالت نمـــو مثالیـــة فـــى 

األجل الطویل، ویتم ذلك من خالل آلیة المضاعف الذى یوضح أثر اإلنفاق الحكومى 

لهــذا فالتوجــه الكینــزى یفتــرض أن ســببیة العالقــة تمتــد مــن . علــى زیــادة الــدخل القــومى

لـى الـدخل القـومى عبـر قدرتـه علـى خلـق دخـول فردیـة جدیـدة، ومـن اإلنفاق الحكـومى إ

ثم زیادة القوة الشرائیة، ومفهـوم المـضاعف فـى كـل النمـاذج الكینزیـة یـستند علـى المیـزة 

  . الخاصة لإلنفاق العام، وبالتإلى یعامل اإلنفاق الحكومى كمتغیر خارجى

  :  الدراسات السابقة- ٢

 بین العالقة تنأولت الدراسات السابقة التي سیتم فیما یلى عرض نتائج بعض 

  :مرتبة زمنیا كاآلتي الحقیقي والناتج المحلي اإلنفاق

الموازنـة  فـي واضـح اسـتهالكي توجـه  وجـود)١٠()١٩٩٩(بینـت دراسـة نفـادي 

 استمرار یؤكده والذي ،)١٩٩٤/١٩٩٥: ١٩٧٠/١٩٧١(العامة المصریة خالل الفترة 

 الموازنـة االسـتثماري مـن الحكـومي اإلنفـاق كـون ككـذل الجاریـة، الموازنـة فـي العجـز

مـصر،  فـي الحكـومي اإلنفـاق بنـود مـن غیـره عـن للضغط قابلیة البنود أكثر هو العامة
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 تعزیـز فـي واضـحة صـورة بـأي الحكـومي واالسـتثمار الحكـومي اإلنفـاق لـم یـسهم كمـا

  .مصر االقتصادي في النمو

 من تمتد االتجاه أحادیة بیةسب عالقة  وجود)١١()٢٠٠٢(الحكمى  بینت دراسة

 خـالل المملكـة العربیـة الـسعودیة فـي الحكـومي اإلنفـاق إلـى اإلجمـالي النـاتج المحلـي

 الحكومي اإلنفاق أن یعني فاجنر، مما قانون وجود یدعم وهذا )١٩٩٦-١٩٦٥(الفترة 

  .اإلجمالي المحلي الناتج على یعتمد

 توسـیع فـي مهـم عامل يالقوم الدخل  أن)١٢ ()٢٠٠٢ (الفارسدراسة  أظهرت

 الطویـل المـدى علـى عالقـة وجـود مـع فـاجنر، افترضـه الذي النمو الحكومة على دور

 الخلیجـي التعـأون مجلـس بلـدان لجمیـع بالنـسبة واإلنفـاق الحكـومي القـومي الـدخل بـین

    . )١٩٩٧-١٩٧٠(خالل الفتره 

 العـام اإلنفـاق مـشترك بـین تكامـل  وجـود)١٣()٢٠٠٣(Tanدراسـة  أظهـرت

 الحكـومي اإلنفـاق إلـى اإلجمـالي المحلـي الناتج من تتجه السببیة وان القومي، الدخلو 

: ٢ -١٩٩١: ١(ربــع ســنویة للمــدة  مالیزیــا وذلــك لبیانــات األجــل القــصیر فــي فــي

٢٠٠٢.(  

، عــــــدم وجــــــود ســــــببیة فــــــى كــــــال )١٤()٢٠٠٤ (Bagdgenالحظــــــت دراســــــة 

لـــى الحالـــة التركیـــة للفتـــرة االتجـــاهین، أي عـــدم انطبـــاق قـــانون فـــاجنر وفرضـــیة كینـــز ع

)٢٠٠٠-١٩٦٥.(  

 إلـــى نتیجـــة مفادهـــا عـــدم وجـــود عالقـــة )١٥()٢٠٠٦ (Irgunتوصـــلت دراســـة 

أندونیــسیا، : ســببیة تمتــد مــن الــدخل الحقیقــى للفــرد لإلنفــاق الحكــومى لخمــسة دول هــى

ومالیزیـــــا، وســـــنغافورة، والفلبـــــین، وتایلنـــــد، باســـــتثناء الفلبـــــین، وهـــــذا یعنـــــى أن اإلنفـــــاق 

ومى ال یــؤدى دورًا مهمــًا فــى تعزیــز النمــو االقتــصادى فــى هــذه البلــدان باســتثناء الحكــ

  .الفلبین
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 اإلنفـاق الحكـومي یقـود النمـو ان  إلـى)١٦()٢٠٠٩ (Mulambaدراسة  تشیر

 للفتــره (SADC)للبلــدان االفریقیــة  سـواء حــد علـى والقــصیر الطویـل األجــل فـي

  .فرضیة كینز من راكث فاجنر قانون مع یتسق ما وهو ،)٢٠٠٤-١٩٨٨(

 أن السببیة بین اإلنفاق الحكومى والدخل )١٧(Turan (2009)أظهرت دراسة 

  .ثنائیة االتجاه) ٢٠٠٤-١٩٥٠(القومى لالقتصاد التركى للفترة 

 إلــــى أنــــه ال وجــــود للــــسببیة بــــین اإلنفــــاق )١٨(Afzal (2010)أشــــارت دراســــة 

 الختبــار فرضــیة فــاجنر الحكــومى ومتوســط نــصیب الفــرد مــن النــاتج المحلــى اإلجمــالي

  .لكل من جامبیا، ونیجریا وغانا

 األجل وطویلة قصیرة سببیة عالقة هناك  أن) ١٩()٢٠١١(بینت دراسة الغالبى 

فـى العـراق خـالل الفتـرة  الحكـومي اإلنفـاق إلـى اإلجمـالي المحلـي مـن النـاتج تتجـه

)٢٠١٠-١٩٧٥.(  

ـــاتج المحلـــى اإلجمـــ)٢٠()٢٠١٢(أظهـــرت دراســـة ادریـــوش  ـــأثیر  أن الن ـــه ت الي ل

إیجابى كبیر ومعنوى على حجم اإلنفاق الحكـومى، وعلیـه توصـلت الدراسـة إلـى نتیجـة 

مهمــة مفادهــا أن قــانون فــاجنر صــالح لتفــسیر عالقــة النمــو االقتــصادى بحجــم اإلنفــاق 

ـــــى أن )٢٠٠٩-١٩٧٠(الحكـــــومى فـــــى الجزائـــــر خـــــالل الفتـــــرة  ، وخلـــــصت الدراســـــة إل

ى الجزائـــر مـــن حیـــث التوســـع فـــى اإلنفـــاق الحكـــومى الـــسیاسات ذات اآلثـــار الكینزیـــة فـــ

  .كأداة للرفع من معدالت النمو فى االقتصاد لم تظهر أى فعالیة

 وجــــود عالقــــة ســــببیة ســــلبیة بــــین اإلنفــــاق )٢١((2014)أثبــــت دراســــة شــــبیمیرا 

الحكــومى والنمــو االقتــصادى، وهــو مــا ال یتــسق مــع النظریــة الكینزیــة التــى توضــح أن 

وأثبــت التحلیــل أن زیــادة . بیــا لإلنفــاق الحكــومى علــى اإلنتــاج القــومىهنــاك تــأثیرا إیجا

فـــــى جنــــوب أفریقیــــا یــــؤدى إلـــــى انخفــــاض فــــى النمـــــو % ١اإلنفــــاق الحكــــومى بنــــسبة 

، وأرجع الباحث ذلك إلى عدم كفاءة برامج الحكومة اإلنفاقیة %٦.٥االقتصادى بنسبة 
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مـــن أجـــل أن یتوافـــق مـــع فـــى جنـــوب أفریقیـــا، وأوصـــى بـــضرورة إعـــادة هیكلـــة اإلنفـــاق 

  .الهدف الكلى للنمو االقتصادى

وقـــد لـــوحظ مـــن خـــالل االســـتعراض المرجعـــي الـــسابق أن معظـــم الدراســـات قـــد 

تناولت االنفاق الحكومي بشكل خاص وعالقته بالنمو االقتصادي من االتجاهین ، في 

المحلـــي الوقـــت الـــذي لـــم تتنـــاول فیـــه إجمـــالي االنفـــاق االســـتثماري ومـــدى تـــأثره بالنـــاتج 

اإلجمـــالي أو تـــأثیره علیـــه ، ومـــن هنـــا جـــاءت هـــذه الدراســـة لتبـــرز االنفـــاق االســـتثماري 

اإلجمالي كمتغیر هـام ، تتحـدد أهمیتـه وفقـًا لطبیعـة كـل دولـة وخصائـصها االقتـصادیة 

واالجتماعیة والسیاسیة ، وسـوف یركـز البحـث علـى قیـاس أثـر النمـو االقتـصادي علـى 

  .الي من هذا المنطلق االنفاق االستثماري اإلجم

  

تطور الناتج المحلي اإلجمالي وٕاجمالي اإلنفاق االستثماري والتوزیع : ثانیًا 

  القطاعي له في مصر

   )٢٠١٦ / ٢٠١٥ – ١٩٨٣/ ١٩٨٢(  خالل الفترة 

بالملحق االحصائي أن المتوسط السنوي للناتج المحلي ) ٧(یتبین من الجدول 

 ٥١٠ قد بلغ نحو  )٢٠١٦ / ٢٠١٥ – ١٩٨٣/ ١٩٨٢( الحقیقي  خالل الفترة  

 ملیار جنیه ٦٨.٥ملیار جنیه ، كما بلغ متوسط االنفاق االستثماري الحقیقي نحو 

خالل  تلك الفترة ، وقد بلغ متوسط نسبة االنفاق االستثماري الحقیقي إلى الناتج 

  . خالل الفترة  % ٢١.٢المحلي الحقیقي نحو 
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 –١٩٨٢(ام لبعض المتغیرات االقتصادیة خالل الفترة معادلة االتجاه الع) ١(جدول 

٢٠١٦(  

رقم 

 المعادلة
 R2 F المعادلة البیان

١ 

التغیر في الناتج 

 المحلي الحقیقي

Ŷ = .٢.٣٦٩٩٢ 

-+٠.٠٣٩١٤٢x 

(* *) 

٦٣٩ ٠.٩٥ 

٢ 

التغیر في إجمالي 

االنفاق االستثماري 

 الحقیقي 

Ŷ = ٧.١٢٣٢ 

-+٠.٢٥١٩٣٣x 

 (* * ) 

٧٦ ٠.٧١ 

٣ 

یر في متوسط التغ

نصیب الفرد من 

الناتج المحلي 

 الحقیقي

Ŷ =-

14.7391+0.004484

x 

(* * ) 

٠.94 524.8 

٤ 

متوسط نصیب الفرد 

من االنفاق 

 االستثماري الحقیقي

Ŷ =--

4.24645+0.015346

x 

(* * ) 

٠.19 
7.215

3 

   تشیر إلى  القیمة التقدیریة للمتغیر التابع ، Ŷحیث 

xمتغیـر مـستقل حیــث  تـشیر إلـى  عنـصر الــزمن كx ) ٣٤،  ......٤ ، ٣ ، ٢، ١ ( 

  .تعني المعنویة ( * *) ، 
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  - ٢٦٤ - 

أن الناتج المحلي الحقیقي یتزاید  ) ١( ویتبین من من معادلة االتجاه العام رقم 

 ملیار ٥٠٠.٦٢ ملیار جنیه سنویًا من متوسط الفترة والتي بلغت نحو ٠.٠٣٩بنحو 

أن  االنفاق االستثماري الحقیقي یتزاید أیضا )  ٢( جنیه، كما یتضح من المعادلة رقم 

  .  ملیار جنیه٩٨.٤ ملیار جنیه  من المتوسط السنوي والمقدر بنحو ٠.٢٥بنحو 

أن متوسط نصیب الفرد من  ) ٣( كما یتضح من معادلة االتجاه العام رقم 

 جنیها سنویًا  عن بدایة ٠.٠٠٤الناتج المحلي الحقیقي یتزاید بشكل ضئیل بنحو 

أن متوسط نصیب الفرد من  ) ٤( لفترة، وفي الوقت نفسه یتضح من المعادلة رقم ا

  .  جنیهًا سنویًا ٠.٠١٥االنفاق االستثماري الحقیقي یتزاید بنحو 

تطور الناتج المحلي الحقیقي واالنفاق االستثماري الحقیقي  ) ١( شكل رقم 

  خالل فترة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بالملحق االحصائي  ) ٧( عتماد على بیانات جدول إعداد الباحث باال: المصدر 

أن الناتج المحلي الحقیقي یتزاید بشكل  ) ١( كما یتضح من الشكل رقم 

مضطرد خالل الفترة مع تزاید االنفاق االستثماري الحقیقي بشكل متذبذب في نفس 

   ) . ٢( الفترة كما یتضح أیضًا من الشكل 
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ید متوسط نصیب الفرد من الناتج تزا ) ٣( كما یتضح من الشكل رقم 

الحقیقي خالل فترة الدراسة ، كما یتضح تذبذب متوسط نصیب الفرد من االنفاق 

  .االستثماري الحقیقي في تلك الفترة 

  

  تطور إجمالي االنفاق االستثماري الحقیقي خالل فترة الدراسة ) ٢( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .بالملحق االحصائي  ) ٧( ات جدول إعداد الباحث باالعتماد على بیان: المصدر 
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  - ٢٦٦ - 

تطور متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الحقیقي ومتوسط  ) ٣( شكل رقم 

  نصیب الفرد من االنفاق االستثماري الحقیقي خالل فترة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بالملحق االحصائي  ) ٧( إعداد الباحث باالعتماد على بیانات جدول : المصدر 

  :لقطاعي إلجمالي االنفاق االستثماري في مصر التوزیع ا

 المنفذة في متوسط الفترة یعكس التوزیع القطاعي لالستثمارات

استئثار  ) ٤( كما یتضح من الشكل رقم  )  ٢٠١٦ / ٢٠١٥ – ٢٠٠٧/٢٠٠٨(

من االستثمارات الكلیة یأتي في مقدمتها قطاع البترول  % ٧٩ست قطاعات بنحو 

من متوسط إجمالي الفترة ، یلي ذلك الخدمات  % ١٨.٥٠ باستثمارات تقدر بنسبة

من متوسط إجمالي الفترةُ ، ثم الصناعات التحویلیة  % ١٣.٣٣االجتماعیة بنسبة 

، ثم البنیة التحتیة  % ١٢.٨١، فالنقل وقناة السویس  بنسبة  % ١٣.٣١بنسبة 

بة ، وقد بلغت نس % ١٠.٣٣، ثم التشیید والبناء بنسبة  % ١٠.٤٨بنسبة 

من % ٧.٧االستثمارات المنفذة في قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات نحو 

  .جملة االستثمارات المنفذة في متوسط تلك الفترة 
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  - ٢٦٧ - 

متوسط الوزن التوزیع القطاعي إلجمالي اإلنفاق االستثماري في مصر  ) ٤( شكل 

   )  ٢٠١٦ / ٢٠١٥ – ٢٠٠٨ /٢٠٠٧( خالل الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بالملحق االحصائي ) ٨( ات جدول إعداد الباحث باالعتماد على بیان : المصدر

بینما كانت االستثمارات المنفذة في القطاعات الحیویة التي تضم الزراعة والسیاحة 

    .  على الترتیب  % ٣.٨٣،  % ٢.٠٧،  % ٣.٤٦والتجارة والمال نحو 

  يالتحلیل القیاسي للعالقة بین النمو االقتصاد: ثالثاً 

  وأثره على اإلنفاق االستثماري في مصر 

   : نموذج الدراسة- ١

 مـن الواحـد متوسـط نـصیب الفـرد یزیـد عنـدما أنـه علـى فـاجنر قـانون یـنص

 .اإلجمالي القومي إلى الناتج الحكومي اإلنفاق من جزء سیرتفع عندئذ القومي، الدخل

 قامـت ظمهـامع الدراسـات، مـن مجموعـة ظهـرت الـستینات سـنوات منتـصف بدایـة مـع
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  - ٢٦٨ - 

 اختالف ورغم فاجنر، لعالقة النظري األساس تعكس مختلفة وٕاصدارات نسخ بصیاغة

 یمكـن إصـدارات خمسة اتفاقا على هناك أن إال القانون، هذا تعكس التي النماذج هذه

  :یلي كما ایجازها ویمكن القانون صحة اختبار في علیها االعتماد

Model1 : GR=F(GDPR) 

Model2: GR=F(GDPR P)  

Model3: GRP=F(GDPR P)  

Model4: GRGDP = GR/GDP =F(GDPRP)  

Model5: GRGDP = GR/GDP=F(GDPR)  

 الناتج المحلى اإلجمالي: GDPRاإلنفاق االستثماري الحقیقى، : GR: حیث

متوسط نصیب الفرد من اإلنفاق االستثماري ، : GRPعدد السكان، : Nالحقیقى، 

GDPRP : الحقیقىالناتج المحلى اإلجماليمتوسط نصیب الفرد من . 

   : االطار النظرى للطریقة المستخدمه فى التحلیل-  ٢  

تعد طریقة جرانجر من أكثر الطرق :  Granger's Causality: سببیة جرانجر-

 العالقة السببیة واتجاهها بین “ Granger 1988“المستخدمة الختبار السببیة 

كان التغیر في متغیر ما یسبب التغیر في متغیرین حیث یتم التساءل عن ما إذا 

یسبب التغیر في متغیر ) Xt(المتغیر اآلخر،  وطبقًا له، فإن التغیر في متغیر ما 

 الحالیة بشكل أفضل Ytوذلك عندما یكون توقع قیم ) XtYt(بمعنى أن ) Yt(آخر 

 التنبؤ  الماضیة وذلك بالمقارنة مع توقعها بدون هذه القیم، أى أنXtباستخدام قیم 

 بدون استخدام بیانات Yt  یكون أفضل من التنبؤ بقیم Xt باستخدام بیانات Yt بقیم 

Xt.  

 Autoregressive) ٢٢(الموزعة) االبطاء(نماذج االنحدار الذاتى لفترات التأخیر 

Distributed Lag (ARDL) Models : یمكن من خالل منهجیةARDL تحدید 

 مع المتغیرات المستقلة فى المدیین الطویل والقصیر، العالقة التكاملیة للمتغیر التابع
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  - ٢٦٩ - 

 وتعتبر. باالضافة إلى تحدید حجم تأثیر كل المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع

فترات  نماذج إنحدار المربعات الصغرى العیاریة والتى تحتوى على ARDLنماذج 

تغیرات مستقلة، ویرمز ، فى كل من المتغیر التابع والمتغیرات المفسرة كمlagsتأخیر 

 q1 عدد الفجوات فى المتغیر التابع، p حیث ARDL(p, q1, ……,qk): لها كاآلتي

، k عدد الفجوات فى المتغیر المفسر qkعدد الفجوات فى المتغیر المفسر األول، 

  :وبالتإلى یمكن كتابة النموذج كاآلتي

)1(
1

,
1 0

, t

p

i
ij

k

j

q

i
itjiit

j

Xyy  


  
  

  

باالنحدارات ) qj=٠(فترات تأخیر التحتوى على  التى Xjوتسمى المتغیرات المفسرة 

فترات الساكنة أو الثابتة، فى حین تسمى باالنحدارات الدینامیكیة فى حالة وجود 

 .تأخیر

 یجب تحدید عدد الفجوات فى كل متغیر اى البد من ARDLولتحدید نموذج 

 ,Akaike AIC, Schwarz SC وذلك فى ضوء مقاییس p, q1, ……,qkتحدید 

Hannan-Quinn H-QC الختیار النموذج المناسب وذلك كبدیل لمعامل التحدید 

  .adjusted R2المعدل 

 الطرق التقلیدیة لتقدیر العالقات التكاملیة المشتركة :)٢٣(العالقات التكاملیة المشتركة

، أو طریقة جوهانسون Engle-Granger (1987)جرانجر-مثل طریقة انجل

Johansen's (1991, 1995)  طرق المعادلة الواحدة مثل طریقة المربعات ، أو

الصغرى المعدلة بالكامل أو طریقة المربعات الصغرى الدینامیكیة وتتطلب هذه الطرق 

، أو یتطلب معرفة مسبقة I(1)أن تكون كل المتغیرات متكاملة من الدرجة األولى 

  .I(1)، وأیها یكون متكاملة من I(0)وتحدید أى المتغیرات تكون متكاملة من 

 Pesaran and Shin (1999)ولتخفیف هذه المشكلة أوضح بسران وشین   

 مع میزة أن المتغیرات فى ARDLأن نظم التكامل المشترك یمكن تقدیرها كنماذج 


