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البطالة بالريف والحضر  معدلالعوامل المؤثرة على دراسة اقتصادية للعمالة بالنشاط الزراعي و 
 في مصر

 د. عالء أحمد أحمد قطب 
 مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث االقتصاد الزراعي  –باحث أول 

 مقدمة: 
متقدمة والنامية على البطالة هي ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وتعمل الدول ال    

فااي الاادول الناميااة قصاابال قصااور النمااو االقتصاااد  عاا  البطالااة وتحاادث  بكاال اللاابل. مواجهتهااا
مالحقااة النمااو اللااكايي ويتيزااة لعزااز المااد رات المحليااة عاا  تموالاال االصاات مارات الال مااة لتااوفير 

 حاث عا  فارص العمالوالبطالة هي  الاادة القاو  البيارالة الرا باة فاي العمال والتاي تب .فرص العمل
والتوقف حزم القو  البيرالة على حزم اللكان وشكل الهرم اللكايي بينما تتوقاف فارص  المتاحة.

 العمل على مد   الادة معدالت النمو.
واذا ما اصتمر إهدار هذا المورد الهام مع ا فاال دور  فاي اعماال التنمياة االقتصاادية وفاي تنفياذ    

قوميااة فااي مصاار فالعواقااب صااوم توااون و يمااة وأن التاا  ير فااي البااراما الطططيااة االقتصااادية وال
تنمياة هاذا الماورد الهااام لاث ما  آثاار اقتصااادية صايمة بعيادة الماد  علااى االقتصااد المصار  يعااايي 
منهاا فااي الوقااا الاراه  ماا  تاا  ير فااي تنفياذ بااراما التنميااة وايااعام النااتا القااومي االجمااالي فااي 

رعة تاااوفير وتااادبير الممكااا  مااا  عنصااار رأ  الماااال مصااار بصااافة مباشااارة بااال االمااار  تطلاااب صااا
المطلااول لتنميااة هااذا المااورد البياار  و الااادة المهااارات والزرعااات التدرالبيااة المناصاابة والمطلو ااة فااي 
صاااول العمااال البيااار  علاااى الملاااتو  المحلاااى فاااي مصااار وعلاااى الملاااتو  العر اااي  ا اااة الااادول 

 البترولية ودول الطليا.
كلة مركباااة واللااازم مواجهتهاااا مااا  منناااور متوامااال مااا   اااالل ومياااكلة البطالاااة فاااي مصااار ميااا   

اصااتراتيزية متواملااة للتنميااة االقتصااادية حيااث ان اللياصااات المطبقااة لمواجهااة ميااكلة البطالااة لاام 
تنزح قيها  مما بيكل جزئي أو كحل مؤقا دون ويعها في اطار شامل و ذلك فاان اللاعي 

عنى أن تتضافر كافة اللياصات م ل اللياصة م  أجل حل هذ  الميكلة يزب ان يكون شموليا بم
اللااكايية وصياصااة التعلاايم والتاادرالب وصياصااة تيااعيل القااو  العاملااة واللياصااات االقتصااادية الماليااة 
والنقدية واللعرالة والتيرالعية واللياصات المرتبطاة با تياار يمال الفا  اجيتااجي إلاى  يار ذلاك ما  

المتبعااة تتلاام بتركيزهااا علااى اال ااتالالت فااي اقجاال اللياصااات هااذا باجيااافة إلااي أن اللياصااات 
القصااير دون االهتمااام باقجاال الطوالاال وتتميااز كااذلك باالهتمااام بادثااار المباشاارة دون اق ااذ فااي 
االعتباار ادثااار  يار المباشاارة فواياا المحصاالة النهائياة هااي تفااقم ميااكلة البطالاة كمااا  ويوعاا  فااي 

                             .  (5)الوقا الراه 
       مشكلة الدراسة: 
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 تلابب  الفقادهاذا وذلاك قن فاي الماوارد اق ار   الفقادإلاى فاي ماورد العمال البيار   الفقد  ؤد    
وقد  رجع اللبب في ذلاك إلاى وجاود يقاال  لال  .أيضا في عدم االصتعالل اقم ل للموارد اق ر  

لتزارالااة المتبعاة التااي تااؤد  إلاى  الااادة معاادل الماليااة والنقدياة وا-فاي اللياصااات االقتصاادية الوليااة 
 ادت أعاداد المتعطلاي  علاى ملاتو  الزمهورالاة ما   حياث ،البطالاة فاي الرالاا والحضار المصار  

م، ففااي الحضاار 2014مليااون عاطاال عااام 3.65م إلااى يحااو2000مليااون عاطاال عااام 1.70يحااو 
ملياون عاطال  1.89م إلاى يحاو2000ملياون عاطال عاام  0.79 ادت أعداد المتعطلي  ما  يحاو 

م إلااى 2000مليااون عاطاال عااام  0.91م، كمااا  اد أعااداد المتعطلااي  بااالرالا ماا  يحااو2014عااام 
م 2000% عام8.9م، وقد ارتفعا أيضا معدالت البطالة م  2014مليون عاطل عام 1.76يحو
م على ملتو  الزمهورالة، وفي مناطق الحضر  ادت معادل البطالاة ما  2014% عام13.0إلى 
% عاااام 4.8م، وفاااي الرالاااا المصااار   ادت مااا  2014% عاااام 6.8م إلاااى 2000% عاااام 4.1

 .(7)م2014%عام 6.3م إلى 2000
وعاادم االصااتعالل اقم اال لمااورد العمالااة يتائزااث اللاالبية علااى  الفقاادلهااذا ماا  جهااة أ اار  فاا ن     

االقتصاد المصر  في الوقا الاذ   انطفف فياث متوصال يصايب الفارد ما  إجماالي النااتا القاومي 
لعزااااز فااااي اجيتاااااا الزراعااااي ومااااا أد  ماااا  اتلاااااب الفزااااوة العذائيااااة والعزااااز فااااي بعااااف اللاااالع وا

 ناا ر  25 ا اة عقاب ثاورة  الزارالة والحقيقية علاى اللاواءوالطدمات وايطفاض اقجور والد ول 
م، باجياااافة إلاااى يااايق أصاااوال العمااال العر ياااة عااا  اصاااتيعال يلااابة مااا  أفاااراد قاااوة العمااال 2011

حارل الطلايا وعاودة العمالاة المصارالة ما  العارال التاي كاياا تلاتقبل أعاداد  المصرالة  ا اة بعاد
كبيرة م  قوة العمل المصرالة، وأيضا عودة أعداد كبيرة م  العمالة المصرالة م  ليبيا عقاب ال اورة 

               الليبية.  
                                                                                                         أهداف الدراسة:

     : تهدم الدراصة إلى
قوة العمال ما  حياث أعاداد المياتعلي  والمتعطلاي  ومعادالت البطالاة ؤشرات ومالمح م تقد ر - 1

                                                        في الرالا والحضر المصر .
    النيال الزراعي و اقي اقييطة الرئيلية لالقتصاد القومي.هيكل العمالة في  تحليل –2
 تي تؤثر على معدل البطالة في مصر.التقد ر القياصي قهم المؤشرات االقتصادية ال –3
 اقتراح بعف اللياصات لتطفيف حدة البطالة في الرالا والحضر في مصر. -4

  األسلوب البحثي ومصادر البيانات:
التحليااال الو ااافي والوماااي م ااال تقاااد ر النلاااب اصااااليب ي تحليااال البياياااات اصاااتطدما الدراصاااة فااا   

اصااتطدام بعااف أصاااليب التحلياال اجحصااائي م اال معااادالت تاام و  .المموالااة والمتوصااطات الحلااابية
كماا اعتمادت هاذ  الدراصاة علاى التقاد ر القياصاي للعالقاة باي  معادل البطالاة االتزا  العاام الزمناي، 
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(yكمتعيااار تاااابع و عاااف ال )تنهااار أثااار بعاااف اللياصاااات االقتصاااادية التاااي  متعيااارات االقتصاااادية
، ويلاابة اقيفااال (X1)م( وهااي: معاادل التضااطم  2014–1985تفلاايرالة  ااالل الفتاارة )كمتعياارات 

صااعر الفائاادة و ، لتنهاار اثاار اللياصااات الماليااة  (X2)القااوميعلااى االصاات مار ماا  إجمااالي اقيفااال 
، لتنهار اثار اللياصاات النقديااة  (X4) قابال الادوالر، صاعر  ارم الزنيااة م(X3)علاى اجقاراض 

، ويلاابة الااواردات ماا  الناااتا المحلاااى (X5)وأيضااا يلاابة الصااادرات ماا  الناااتا المحلااى اججمااالي
، وقباال تقااد ر النمااوذا القياصااي تاام تحلياال اللالصاال لتنهاار اثاار اللياصااات التزارالااة (X6)اججمااالي

فاااوللر  -باااارات جاااذر الوحااادة وأهمهاااا إ تباااار ديكااايالزمنياااة والوياااف عااا  اصاااتقرارها باصاااتطدام ا ت
( القااائم علااى فريااية أن اللللاالة الزمنيااة متولاادة بواصااطة عمليااة االيحاادار الااذاتي ADFالموصااااع )

(Autoregressive Processوالذ  يقدر بالصورة التالية ،): 
Δ Yt  = µ + λ Yt – 1  + Ɛt 

 حيث :   Yt: تيير إلى الفرل اقول للللللة YtΔحيث أن : 
Yt  = Yt - Yt – 1  Δ  وتيير ،tƐ العيوائي، الطط  إلى P  رتبة النموذا : 

جذر الوحدة، فقد تما اجصتفادة م  معيار  ا تبارات فيوقهمية تحد د الفزوة الزمنية الملتطدمة 
Akiake information Criterition  فاوللر الموصاع -ديكاي  ا تباارفاىDickey - Fuller .

بول فريية العدم )عدم اصتقرار متعيرات النموذا(  تم تحد د درجة التوامل للمتعيارات وفى حالة ق
التااى  تضاامنها النمااوذا. فاا ذا كايااا اللللاالة الزمنيااة ملااتقرة عنااد الفاارول اقولااى توااون اللللاالة 
الزمنياااة متواملاااة مااا  الدرجاااة اقولاااى و التاااالي يصاااعب الو اااول إلاااى عالقاااة طواللاااة اقجااال باااي  

 راصة.متعيرات الد
 Autoregressive)فترات اجبطاء المو عة لو اصتطدام يموذا متزث االيحدار الذاتي     

Distributed Lag -ARDL،) يموذا ARDL تحد د العالقة التواملية للمتعير التابع مع ل
المتعيرات الملتقلة في المد ي  القصير والطوالل، باجيافة إلى تحد د حزم ت ثير كل م  

 اليكل التالي:وال  ذ النموذا (.Pereran, 2001لملتقلة على المتعير التابع )المتعيرات ا
ΔYt = α0+ α1Yt-1 +α2 X1t-1+α3 X2t-1+α4 X3t-1+α5 X4t-1+α6 X5t-1+α7 X6t-1 +   
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متعيرات ذات أك ر م  ملتو  م  االصتقرار م ل بي  زمع ال ب مكايية ARDL يموذاز والتمي   
I(0)  وI(1)الملتو  م ل  ، وال ييترل أن توون جميعا  ملتقرة عند يفسI(0) كما أن هذا .

( والتي تقيس قدرة Error Correction Model (ECM)النموذا يعطي يتيزة تصحيح الطط  )
كما تعمل على  النموذا في العودة إلى التوا ن بعد حدوث  لل أو ايطرال يتيزة قمر طارئ.
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لي فان النتائا التي تحصل ( و التاAuto correlationإ الة المياكل المتعلقة باالرتبال الذاتي )
تعد يتائا كفؤة و ير متحيزة. ولتحد د الحد اقم ل م  االبطاءات  ARDLم  تقد ر يموذا 

 ملة معا ير مطتلفة لتحد د هذ  الفترة وهي: معيار  هناك( و Optimal Lag  Lengthالزمنية )
، معيار Schwarz (SC:1978)، معيار معلوماتAkaike(AIC:1973)معلومات 

 Final prediction، معيار  ط  التوقع النهائيHannan-Quinn (HQ: 1979)لوماتمع
error (FPE) المقترح م  جايبAkaike (1969) ومعيار ،LR وعند تطبيق هذ  المعا ير تم .

 البدء باصتطدام فترة إبطاء ملاوالة لعدد واحد  حيح بافتراض وجود حد ثابا واتزا  عام.
 تبار وجود عالقة توا ييث طواللة االجل )وجود توامل الميترك( ال Wald واللتطدم ا تبار   

 تي :بي  المتعيرات والتي تتم ل في اد
 الفرض العدم القائل بعدم وجود توامل ميترك )عدم وجود عالقة توا ييث طواللة االجل( : -

HO: α1= α2= α3= α4 = α5 = α6= α7 = 0 
         عالقة توا ييث طواللة االجل( : الفرض البد ل القائل بوجود توامل ميترك )وجود -

H1: α1≠ α2≠ α3≠ α4 ≠ α5 ≠ α6≠  α7 ≠  0 
 معامالت المتعيرات المبط ة لفترة واحدة. α1، α2، α3، α4 ، α5 ، α6،(α7) حيث تم ل

 FY = (Y/X1, X2……,X6)          :اال تبار بما  لي  إحصاءواليار إلى   
مل االثر طوالل اقجل للمتعير هو عبارة ع  حا ل معا وم   الل النموذا اللابق ف ن   

قلمة معامل هذا المتعير المبط  لفترة واحدة )مضرو ا في اشارة صالبث( على معامل المتعير 
 -(هو ) X1التابع المبط  لفترة واحدة فعلى صبيل الم ال معامل االثر طوالل االجل للمتعير 

، أما معامالت ادثار قصيرة اقجل فهي عبارة ع  معامالت الفرول  -(هو ) X2وللمتعير 
β1  ،β2  ،β3 ، β4  ،β5  ،β6 ،β7اقولى للمتعيرات في المعادلة وهي )

(4). 
وقد اعتمد البحث على البيايات المنيورة و ير المنيورة م  مصادرها المطتلفة م  الزها     

اللنو ( ومعهد التططيل القومي والبنك  اجحصائي )الوتال واجحصاءالمركز للتعبمة العامة 
الدراصة بالعد د م  البحوث العلمية والدراصات المنيورة بالمزالت البح ية  كما اصتعاياالدولي 

 التي لها  لة وترتبل بمويوب الدراصة.
 نتائج الدراسة:

الفترة أواًل : تطور حجم ونمو قوة العمل وعدد المشتغلين والمتعطلين في مصر خالل 
 م(:2014 –2000)
 تطور حجم قوة العمل : – 1
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صنة( واللاهمون فعال بمزهوداتهم الزلمايية  64-15تيمل جميع االفراد في الفمة العمرالة )   
أو العقلية في أ  ييال اقتصاد   تصل ب يتاا الللع والطدمات )الميتعلي (.وكذلك الذ   

ر بون فيث والبح ون عنث وال يزدويث يقدرون على أداء م ل هذا النيال االقتصاد  وال
 . (8))المتعطلي (

تعتمد حزم قوة العمل على حزم اللكان والتركيب العمر  والنوعي لهم والتضح م  الزدول     
 19.08م( قد أرتفع م  2014–2000(  الل الفترة )صنة 64-15( أن حزم قوة العمل )1)

مليون  8.86م، بزالادة قدرها يحو 2014عام  فردمليون  27.94م إلى 2000عام فرد  مليون 
 م.2000% م  حزم قوة العمل عام 46.4تم ل يحو  فرد

و النلبة لتو الع حزم قوة العمل بي  الحضر والرالا المصر  يالحظ ارتفاب مياركة الرالا     
م 2014عام فرد مليون 15.93م إلى 2000عام  فردمليون 10.85في حزم قوة العمل م  

م، وهو ارتفاب 2000% م  حزم قوة العمل بالرالا عام 46.82والي بنلبة  الادة تقدر بح
 8.23ملحوظ إذا ما قورن باالرتفاب الذ  حدث في حزم قوة العمل بالحضر حيث ارتفع م  

% م  حزم قوة 46.05م بنلبة  الادة 2014عام  فردمليون 12.02م إلى 2000عام  فردمليون 
 م.2000العمل بالحضر عام 

–2000النلبية لحزم قوة العمل بالرالا المصر   الل فترة الدراصة ) وتم ل اقهمية   
% م  اجمالي قوة 43.1% بينما تم ل يلبة حزم قوة العمل بالحضر يحو 56.9( يحوم2014

 العمل على ملتو  الزمهورالة. 
ل ( تطور قوة العمل والمشتغلين والمتعطلين بالريف والحضر في جمهورية مصر العربية خال 1جدول رقم )

 (.                                                          2014- 2000الفترة )
 المتعطلي  )مليون فرد( الميتعلي  )مليون فرد( قوة العمل )مليون فرد( اللنة

 االجمالي الرالا الحضر االجمالي الرالا الحضر االجمالي الرالا الحضر
2000 8.23 10.85 19.08 7.45 9.94 17.39 0.79 0.91 1.7 

2001 8.53 10.93 19.47 7.71 9.97 17.69 0.82 0.96 1.78 

2002 8.74 11.25 19.99 7.78 10.19 17.97 0.96 1.06 2.02 

2003 8.97 11.5 20.48 7.69 10.55 18.24 1.29 0.95 2.24 

2004 8.85 12.12 20.97 7.76 11.06 18.82 1.09 1.06 2.15 

2005 9.25 12.64 21.89 8.03 11.41 19.44 1.17 1.28 2.45 

2006 9.87 13.13 23 8.58 11.98 20.57 1.29 1.15 2.43 

2007 10.01 13.98 23.98 8.84 13.01 21.85 1.17 0.97 2.14 

2008 10.57 14.08 24.65 9.36 13.15 22.51 1.22 0.92 2.14 

2009 10.92 14.43 25.35 9.52 13.46 22.98 1.4 0.98 2.38 

2010 11.34 14.84 26.18 9.94 13.89 23.83 1.39 0.96 2.35 

2011 11.53 15 26.53 9.67 13.68 23.35 1.86 1.32 3.18 

2012 11.79 15.2 26.99 9.87 13.73 23.6 1.92 1.5 3.42 

2013 11.98 15.65 27.62 10.01 13.97 23.97 1.97 1.68 3.65 

2014 12.02 15.93 27.94 10.13 14.17 24.3 1.89 1.76 3.65 

 2.51 1.16 1.35 21.07 12.46 8.61 23.61 13.43 10.17 المتوسط

% 43.1 56.9 100 40.9 59.1 100 53.8 46.2 100 

 سنة(. 64-15حجم قوة العمل هي الفئة من السكان التي تقع في الفئة العمرية ) -
 ة.المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث العمالة بالعينة، أعداد متفرق
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( أن 2( بالزدول )1وتيير معادلة االتزا  الزمني العام ججمالي قوة العمل بالمعادلة رقم )    
 فردمليون  0.694اجمالي قوة العمل قد ا ذت اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو 

مليون  23.61% م  متوصل حزم قوة العمل والبالعة يحو 2.94و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو
  الل فترة الدراصة. فرد

ومعدل  والمتعطلينمعادالت االتجاه الزمني العام لتطور قوة العمل والمشتغلين تقدير ( 2جدول رقم )    
 .(2014- 2000)البطالة في مصر خالل الفترة 

رقم  المتعير التابع
 المعادلة

 معدل التعير المتوصل        R2        F المعادالت             
 اللنو  %

       Ŷ1 = 18.1+ 0.694 T 1 االجمالي قوة العمل

   (93.7)
***      

(32.7)
***

     

0.98 1072.5
*** 

23.61 2.94 

Ŷ2 = 7.77+ 0.301 T 2 الحضر        

(68.4)
***      

(24.1)
***

 

0.98 579.8
*** 

10.17 2.96 

     Ŷ3 = 10.28+ 0.394 T 3 الرالا

     (74.6)
***      

(26.0)
***

   

0.98 675.3
*** 

13.43 2.93 

       Ŷ4 = 16.6+ 0.567 T 4 االجمالي الميتعلي 

   (49.2)
*** 

(15.3)
***

 

0.94 234.1
*** 

21.07 2.69 

         Ŷ5 = 7.1+ 0.219 T 5 الحضر

(50.1)
***     

(14.1)
*** 

0.93 198.6
*** 

8.61 2.54 

         Ŷ6 = 9.5+ 0.349 T 6 الرالا

 (41.9)
***   

(14.0)
***

 

0.93 195.7
*** 

12.46 2.80 

       Ŷ7 = 1.49+ 0.128 T 9 االجمالي المتعطلي  

   (8.8)
*** 

(6.9)
***

 

0.78 47.3
*** 

2.51 5.10 

       Ŷ8 = 0.69+ 0.082 T 7 الحضر

   (5.6)
*** 

    (9.3)
***

 

0.87 86.3
*** 

1.35 6.07 

     Ŷ9 = 0.798+ 0.046 T 8 الرالا

  (77.3)
*** 

(3.8)
***

 

0.53 14.3
*** 

1.16 3.96 

الميتعلي  
بالنيال 
 الزراعي

     Ŷ10 = 5.178+ 0.135T 10 الرالا

   (21.7)
*** 

(5.1)
***

 

0.64 26.33
*** 

5.72 2.36 

      Ŷ11 = 4.921+ 0.10 T 11 اججمالي

    (22.1)
*** 

(4.1)
***

 

0.56 16.7
*** 

6.25 1.6 

معدل 
 البطالة

      Ŷ12 = 4.173+ 0.18 T 12 الحضر

    (11.9)
*** 

(4.6)
***

 

0.625 21.7
*** 

5.7 3.16 

        Ŷ13 = 4.61+ 0.04 T 13 الرالا 

  (10.2)
*** 

(0.8) 

0.048 0.65 4.9 0.82 

      Ŷ14 = 8.81+ 0.217 T 14 اججمالي

    (12.5)
*** 

(2.8)
**

 

0.38 7.84
** 

10.6 2.05 

 T( :1  ،2  ،3  ،...........15)متغير الزمن حيث  T  ،Tر التابع في السنة القيمة التقديرية للمتغي Ŷحيث 
   % 10%  * معنوي عند مستوى  5%  ** معنوي عند مستوى  1*** معنوي عند مستوى 

   (.4( ، )3( ، )1المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )
   

( بالزدول 2ل بالحضر بالمعادلة رقم )وتيير أيضا معادلة االتزا  الزمني العام لحزم قوة العم   
( أن اجمالي قوة العمل بالحضر قد ا ذت اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو 2)
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% م  متوصل حزم قوة العمل بالحضر 2.96مليون فرد و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 0.301
 مليون فرد  الل يفس الفترة. 10.17والبالعة يحو 

( 2( بالزدول )3معادلة االتزا  الزمني العام لحزم قوة العمل بالرالا بالمعادلة رقم )وتويح   
 0.394أن اجمالي قوة العمل بالرالا قد ا ذت اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو

% م  متوصل حزم قوة العمل بالرالا والبالعة 2.93مليون فرد و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو
 مليون فرد  الل يفس الفترة. 13.43يحو 

%أن معدل 56.9مما صبق  تضح أيث بالر م ارتفاب اقهمية النلبية للقوة العاملة بالرالا   
 %. 2.96% يقل ع  ينير  للحضر البالغ يحو 2.93الزالادة اللنو  لها يحو 

 تطور عدد المشتغلين : – 2
صنة ( واللاهمون فعال بمزهوداتهم  64-15الميتعلي  هم جميع اقفراد  في الفمة العمرالة )   

 .(8)الزلمايية أو العقلية في أ  ييال اقتصاد   تصل ب يتاا الللع والطدمات
جمالي عدد الميتعلي  على ملتو  الزمهورالة قد أرتفع م  ( أن إ1والتضح م  الزدول )   

حو م بمقدار  الادة ي2014مليون عامل عام  24.3م إلى 2000مليون عامل عام 17.39
 م. 2000% م  إجمالي عدد الميتعلي  عام  39.7مليون عامل و نلبة 6.91

و النلبة لتو الع عدد الميتعلي  وفقا  لتو العهم بي  الحضر والرالا يالحظ ارتفاب عدد   
م 2014مليون عامل عام 10.13م إلى 2000مليون عامل عام  7.45الميتعلي  بالحضر م  

% م  إجمالي عدد الميتعلي  بالحضر عام 36ل تم ل يحو مليون عام 2.68بزالادة قدرها يحو 
 م.   2000

مليون  14.17م إلى 2000مليون عامل عام 9.94كما ارتفع عدد الميتعلي  بالرالا م      
% م  إجمالي عدد 42.6مليون عامل تم ل يحو 4.23م بزالادة قدرها يحو 2014عامل عام 

 م. 2000الميتعلي  بالرالا عام 
م( 2014–2000ية النلبية لعدد الميتعلي  بالرالا المصر   الل فترة الدراصة )وتم ل اقهم 

% م  اجمالي عدد الميتعلي  40.9% بينما تم ل يلبة عدد الميتعلي  بالحضر يحو 59.1يحو
 على ملتو  الزمهورالة. 

( 2ل )( بالزدو 4وتيير معادلة االتزا  الزمني العام ججمالي عدد الميتعلي  بالمعادلة رقم )   
مليون  0.567أن اجمالي عدد الميتعلي  قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو

% م  متوصل عدد الميتعلي  والبالغ يحو  2.69عامل و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
 مليون عامل  الل فترة الدراصة.21.07

( أن 5لميتعلي  بالحضر بالمعادلة رقم )وتيير معادلة االتزا  الزمني العام ججمالي عدد ا  
 0.219اجمالي عدد الميتعلي  بالحضر قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو
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% م  متوصل عدد الميتعلي  بالحضر  2.54مليون عامل و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
  الل فترة الدراصة. مليون عامل 8.61والبالغ يحو 

( أن 6تيير معادلة االتزا  الزمني العام ججمالي عدد الميتعلي  بالرالا بالمعادلة رقم ) كما    
مليون 0.349اجمالي عدد الميتعلي  بالرالا قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بلغ يحو

و % م  متوصل عدد الميتعلي  بالرالا والبالغ يح2.8عامل و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
 مليون عامل  الل فترة الدراصة.12.5

ولما كان الرالا المصر  هو المصدر العالب في توفير قوة العمل الزراعية ف يث يصبح م     
 اقهمية النلبية لألييطة  ير الزراعية في النيال االقتصاد  القوميالضرور  التعرم على 

مل الزراعي بالر م م  الزالادة ( مد  النقص النلبي في قوة الع3حيث  تضح م  الزدول رقم )
حيث  تضح م   ،في العمالة الولية و ير الزراعيةالمطلقة في مقابل النمو المطلق والنلبي 

مليون ميتعل  0.34(  الادة متوصل عدد العاملي  بالنيال الزراعي بالحضر م  3الزدول )
للفترتي  مليون ميتعل كمتوصل  0.70، 0.55م( إلى يحو 2004-2000كمتوصل للفترة )

، وقد بلغ المتوصل العام  الل فترة م( على الترتيب2014-2010م( و )2005-2009)
 ير  باقييطة. أيضا تبي   الادة العاملي  مليون ميتعل 0.53م( يحو 2014-2000الدراصة )

، 8.31م( إلى يحو 2004-2000مليون ميتعل كمتوصل للفترة ) 7.34بالحضر م   ةالزراعي
 ،م( على الترتيب2014-2010م( و )2009-2005كمتوصل للفترتي  ) مليون ميتعل 9.23

 .مليون ميتعل 8.29م( يحو 2014-2000وقد بلغ المتوصل العام  الل فترة الدراصة )
في حي   تضح التذبذل في متوصل عدد العاملي  بالنيال الزراعي بالرالا حيث  ادت م    

مليون ميتعل كمتوصل 6.14إلى يحوم( 2004-2000مليون ميتعل كمتوصل للفترة ) 4.19
-2010مليون عامل كمتوصل للفترة ) 6.01م( ثم ايطفف إلى يحو 2009-2005للفترة )
مليون  5.72م( يحو2014-2000، وقد بلغ المتوصل العام  الل فترة الدراصة )م(2014
 .ميتعل

بالرالا  ةلزراعي ير اباقييطة وفي يفس الوقا تبي  الزالادة الملتمرة في متوصل العاملي     
مليون  7.88، 6.46م( إلى يحو 2004-2000مليون ميتعل للفترة ) 4.44المصر  م  

، وقد بلغ المتوصل العام م( على الترتيب2014-2010م( و )2009-2005ميتعل للفترتي  )
 .مليون ميتعل 6.55م( يحو 2014-2000 الل فترة الدراصة )

للعاملي  بالنيال الزراعي م  إجمالي العاملي  بالنيال  كما  تضح أيضا  الادة اقهمية النلبية   
م( إلى يحو 2004-2000% للفترة )48.55االقتصاد  بالرالا المصر  حيث  ادت م  

-2010% للفترة )43.27م( ثم ايطفضا مرة أ ر  إلى 2009-2005% للفترة)48.73
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بالنيال الزراعي  بلعا يلبة العاملي م( 2014-2000وعلى ملتو  فترة الدراصة ) ،م(2014
 .%46.58يحو م  إجمالي العاملي  بالنيال االقتصاد  

كما  تضح أيضا التذبذل في اقهمية النلبية للعاملي  بالنيال الزراعي على ملتو     
-2000% للفترة )27.81الزمهورالة م  إجمالي العاملي  بالنيال االقتصاد  حيث  ادت م 

% 28.14إلى  م( ثم ايطفضا مرة أ ر  2009-2005% للفترة)31.16م( إلى يحو 2004
بلعا يلبة العاملي   م(2014-2000وعلى ملتو  فترة الدراصة )م(، 2014-2010للفترة )

 %.29.67يحو  بالنيال الزراعي
% للفترة 68.84يلبة الميتعلي  بكل االييطة  ير الزراعية م  يحو في حي  ارتفعا   
وعلى ملتو  فترة الدراصة م(، 2014-2010% للفترة ) 72.0يحو إلى م( 2005-2009)
 %.70.38يحو بلعا يلبة الميتعلي  بكل االييطة  ير الزراعية م( 2000-2014)

بننيرتها بالقطاب الزراعي فضال مقارية  الفلر ذلك بارتفاب اقجور بالقطاعات  ير الزراعيةو    
مالة للعمل بالقطاعات  ير الزهد المبذول بقطاب الزراعة، اقمر الذ   ؤد  إلى اتزا  العع  

 .(1)الزراعية
حدوث يمو مطلق ويلبي وكبير في  تحليل هيكل العمالة على الملتو  القومي تبي وم      

-2000مليون ميتعل كمتوصل للفترة ) 2.18عدد الميتعلي  بنيال الصناعة والتعد   م  يحو 
-2010م( و )2009-2005مليون ميتعل كمتوصل للفترتي  ) 3.02، 2.81م( إلى 2004
 1.14م( على الترتيب. وأيضا بقطاب التيييد والبناء حيث ارتفع عدد الميتعلي  بث م  2014

مليون ميتعل كمتوصل  2.75، 2.03م( إلى 2004-2000مليون ميتعل كمتوصل للفترة )
  م( على الترتيب.2014-2010م( و )2009-2005للفترتي  )

ججمالي عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بالرالا المصر  وتيير معادلة االتزا  الزمني العام  
( أن إجمالي عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بالرالا قد ا ذ 2( بالزدول )10بالمعادلة رقم )

مليون عامل و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو  0.135اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا إحصائيا بلغ يحو
مليون عامل 5.72  بالنيال الزراعي بالرالا والبالغ يحو % م  متوصل عدد الميتعلي2.36

  الل فترة الدراصة.
كما تيير معادلة االتزا  الزمني العام ججمالي عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي على ملتو     

( أن إجمالي عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بمصر 2( بالزدول )11الزمهورالة بالمعادلة رقم )
مليون عامل و نلبة  الادة صنوالة تقدر  0.10ها  عاما  متزا دا  معنوالُا إحصائيا بلغ يحوقد ا ذ اتزا

مليون عامل 6.25% م  متوصل عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بمصر والبالغ يحو 1.6بنحو 
  الل فترة الدراصة.
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بالمليون   قتصاد القوميلال الرئيسية ةطالنشاط الزراعي وباقي االنش( تطور هيكل العمالة في 3جدول رقم )
 (                 2014- 2000مشتغل خالل الفترة )

عدد الميتعلي  
 بالنيال االقتصاد 

 متوصل الفترة 
(2000 -2004) 

 متوصل الفترة 
 م(2005-2009)

 متوصل الفترة 
 م(2010-2014)

 متوصل الفترة 
 م(2000-2014)

 إجمالي الرالا الحضر إجمالي الرالا رالحض إجمالي الرالا الحضر إجمالي الرالا الحضر
 6.25 5.72 0.53 6.7 6.01 0.7 6.69 6.14 0.55 4.53 4.19 0.34 النيال الزراعي

 2.72 1.13 1.59 3.02 1.31 1.71 2.81 1.14 1.67 2.18 0.79 1.39 الصناعة والتعد  

 2.01 1.16 0.86 2.75 1.63 1.12 2.03 1.11 0.91 1.14 0.61 0.54 التيييد والبناء

إجمالي قطاعات 
الطدمات اليطصية 

 واالجتماعية
0.55 0.35 0.89 0.89 0.74 1.63 2.23 2.04 4.27 1.22 1.07 2.29 

باقي قطاعات 
 النيال االقتصاد 

4.86 2.69 7.55 4.84 3.47 8.31 4.17 2.9 7.07 4.62 3.2 7.82 

إجمالي العاملي  
بالنيال  ير 

 الزراعي
7.34 4.44 11.8 8.31 6.46 14.78 9.23 7.88 17.11 8.29 6.55 14.85 

إجمالي النيال 
 االقتصاد 

7.68 8.63 16.3 8.86 12.6 21.47 9.93 13.89 23.81 8.82 12.28 21.1 

العاملي  بالنيال %
 الزراعي   م 

إجمالي العاملي  
 بالنيال االقتصاد 

4.43 48.55 27.81 6.21 48.73 31.16 7.05 43.27 28.14 6.01 46.58 29.67 

العاملي  بالنيال %
 ير الزراعي م  
إجمالي العاملي  

 بالنيال االقتصاد 

95.57 51.45 72.19 93.8 51.27 68.84 92.95 56.73 71.86 93.99 53.34 70.38 

 ( بالملحق1المصدر حسبت من بيانات الجدول رقم )

 تطور عدد المتعطلين : – 3
على العمل  الذ   يقدرون صنة(  64- 15) ة العمرالة جميع االفراد في الفم همالمتعطلي      

 . (8)والر بون والبح ون عنث وال يزدويث وتحلب بالفرل بي  حزم قوة العمل وعدد الميتعلي 
( 1م(  تضح م  الزدول )2014–2000و دراصة أعداد المتعطلي  في مصر  الل الفترة )   

مليون عاطل عام  3.65م إلى 2000مليون عاطل عام 1.7أن أعداد المتعطلي  قد أرتفع م  
% م  إجمالي عدد المتعطلي  114.7مليون عاطل وتم ل يحو1.95م بزالادة تقدر بنحو 2014

، إلى 2000مليون عاطل عام  0.79م، كما أ داد عدد المتعطلي  بالحضر م  يحو2000عام 
م   %139.2مليون عاطل وتم ل يحو 1.1م بزالادة تقدر بنحو2014مليون عاطل عام1.89

 م.  2000إجمالي عدد المتعطلي  بالحضر عام 
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م إلى 2000مليون عاطل عام0.91كما أ داد عدد المتعطلي  بالمناطق الرالفية م  يحو 
% م  93.4مليون عاطل وتم ل يحو0.85م بزالادة تقدر بنحو 2014مليون عاطل عام1.76

 م. 2000إجمالي عدد المتعطلي  بالرالا المصر  عام 
ذلك أن يلبة المتعطلي  في الحضر تفول ينيرتها بالرالا والرجع ذلك إلى  الادة واللتدل م      

% في حي  59.1يلبة الميتعلي  بالرالا ع  الحضر حيث بلعا يلبة الميتعلي  بالرالا يحو 
 %م  اجمالي عدد الميتعلي   الل فترة الدراصة.40.9بلعا بالحضر يحو 

 م( : 2014 –2000خالل الفترة )تطور معدل البطالة بالريف والحضر في مصر  -4
عرفا مننمة العمل الدولية البطالة ب يث ذلك الززء م  قوة العمل الذ   بحث ع  العمل والر ب 
فيث بل والبحث عنث عند ملتوالات اقجور اللائدة وال يزدويث والمك  أن يكون هؤالء المتعطلون 

بطالة بقلمة عدد الميتعلي  وتحلب معدل القد صبق لهم العمل أو دا لي  جدد للول العمل .
 .100على حزم قوة العمل مضرول في 

 .x 100معدل البطالة = )عدد الميتعلي  / حزم قوة العمل ( 
( أن معدل البطالة م  إجمالي حزم قوة العمل بمناطق الحضر قد 4التضح م  الزدول )و     

% م  معدل 63.5م بزالادة تم ل يحو 2014% عام 15.7م إلى 2000% عام 9.6أرتفع م  
 .م2000البطالة عام 

أما بالنلبة لتطور معدل البطالة بالحضر م  إجمالي حزم قوة العمل على ملتو  الزمهورالة    
م بزالادة تم ل يحو 2014% عام 6.8م إلى 2000% عام 4.1فقد ارتفع معدل البطالة م  

 .م2000% م  معدل البطالة عام 61.9
( 2( بالزدول )12عام لمعدل البطالة بالحضر بالمعادلة رقم )وتيير معادلة االتزا  الزمني ال  

 3.16أن هذا المعدل قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
 %. 5.7% م  متوصطة الحلابي  الل يفس الفترة والبالغ يحو 

م 2000% عام 8.4مناطق الرالا م  كما ارتفع معدل البطالة م  إجمالي حزم قوة العمل ب  
 م2000% م  معدل البطالة عام 30.9م بزالادة تم ل يحو 2014% عام 11.0إلى 
أما بالنلبة لتطور معدل البطالة بالرالا م  إجمالي حزم قوة العمل على ملتو  الزمهورالة    

حو م بزالادة تم ل ي2014% عام 6.3م إلى 2000% عام 4.8فقد ارتفع معدل البطالة م  
 م2000% م  معدل البطالة عام 31.25

( أن 2( بالزدول )13وتيير معادلة االتزا  الزمني العام لمعدل البطالة بالرالا بالمعادلة رقم )  
هذا المعدل قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا   ير معنو  إحصائيا و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 

 %. 4.9ابي  الل هذ  الفترة والبالغ يحو % مما ييير إلى ت رجحث حول متوصطة الحل0.82
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م(  تضح أن هذا المعدل 2014 – 2000و دراصة معدل البطالة االجمالي  الل الفترة )      
% م  معدل 46.1م بزالادة تم ل يحو2014% عام 13م إلى2000% عام 8.9قد أرتفع م  

 م.2000البطالة اججمالي لعام 
( 2( بالزدول )14ام لمعدل البطالة االجمالي بالمعادلة رقم )وتيير معادلة االتزا  الزمني الع  

قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو  أن هذا المعدل
 %. 10.6% م  متوصطة الحلابي  الل يفس الفترة والبالغ يحو 2.05

 

ى مستوى جمهورية مصر العربية خالل الفترة ( تطور معدل البطالة بالحضر والريف وعل4جدول رقم )
 م( 2000-2014)

معدل البطالة م  قوة  اللنة
 العمل بالحضر

معدل البطالة م  قوة 
 العمل بالرالا

 معدل البطالة م  إجمالي قوة العمل
 اججمالي الرالا  الحضر

2000 9.6 8.4 4.1 4.8 8.9 

2001 9.7 8.8 4.2 4.9 9.2 

2002 11 9.4 4.8 5.3 10.1 

2003 14.3 8.3 6.3 4.7 10.9 

2004 12.4 8.7 5.2 5.1 10.3 

2005 12.7 10.1 5.4 5.8 11.2 

2006 13 8.7 5.6 5 10.6 

2007 11.7 6.9 4.9 4 8.9 

2008 11.5 6.6 4.9 3.8 8.7 

2009 12.8 6.8 5.5 3.9 9.4 

2010 12.3 6.4 5.3 3.7 9 

2011 16.2 8.8 7 5 12 

2012 16.3 9.9 7.1 5.6 12.7 

2013 16.5 10.7 7.1 6.1 13.2 

2014 15.7 11 6.8 6.3 13 

 10.6 4.9 5.7 8.7 13.3 المتوسط

 .x 100معدل البطالة = )عدد الميتعلي  / حزم قوة العمل (  -
 المصدر :

 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي أعداد متفرقة( 1)
 املة، أعداد متفرقة.الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى الع(2)
ارتفاب معدل البطالة في الحضر بصورة أكبر م  الرالا ور ما يمك  تفلير مما صبق  تضح     

 ،ذلك بتزا د معدالت هزرة اق د  العاملة العاطلة م  الرالا إلى الحضر صعيا  وراء فر ة عمل
 الع الميروعات تو و  ،(5)ايطفاض د ول الفالحي  وعدم االهتمام بالرالاوقد  رجع ذلك بلبب 

االيتاجية تو العا  ليس عادال  بي  الرالا والحضر، كما يمك  تفلير هذ  الزالادة في كون الززء 
اقكبر م  البطالة هي بطالة متعلمة وهي عادة موجودة بنلبة أكبر في الحضر إلى جايب قدرة 
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يا  ائدة ع  قطاب الزراعة و ا ة الزراعة العائلية على اصتيعال عمالة إيافية حتى وأن كا
 .(2)حاجة العمل مما يقلل م  يلبة البطالة الناهرة في الرالا مقابل  الادة يلبة البطالة المقنعة

، م2011كما  رجع اللبب في ارتفاب معدل البطالة في مصر و صفث  ا ة في اقعوام   
  نا ر، باجيافة 25م إلى االيطرابات اللياصية التي أعقبا ثورة 2014، م2013م، 2012

إلى عودة العمالة الطارجية م  بعف الدول العر ية يتيزة لال مة المالية العالمية أو يتيزة 
 لل ورات بتلك الدول. 

 

 : مصرفي ثانيًا : التقدير القياسي ألثر بعض المؤشرات االقتصادية على معدل البطالة 
وتو الع حدار الذاتي والتوامل الميترك على ينام متزث االي تم إجراء ا تبار جذر الوحدة     

 م( كالتالي:2014-1985لمتعيرات الدراصة  الل الللللة الزمنية )( (ARDL فترات االبطاء
 (:Unit Root testنتائج اختبار جذر الوحدة ) - 1

( المتعلقة با تبار جذر الوحدة باصتطدام ا تبار ديكي فوللر 5باصتعراض بيايات الزدول رقم )   
وهذا هو النموذا  intercept and trend الذ  يحتو  على قاطع واتزا  عام (ADF)الموصع 

متعيرات  لزميع% 10%، 5( عند ملتو  معنوالة tتبي  عدم معنوالة إحصائية ) ،(1)اقم ل
( المحلو ة أقل م  القايم الحرجة t(، حيث أن قيم )levels(عند الملتو  )X5) ماعداالدراصة 

%، مما  دل على أن تلك المتعيرات  ير ملتقرة في الملتو  10% أو 5عند ملتو  معانوالة 
(levelsأ  قبول ) بوجود جذر وحدة، و   ذ الفرول اقولي للمتعيرات الملتطدمة  فرض العدم

( عند ملتو  معنوالة tفي التقد ر، كيفا يتائا ا تبار ديكي فوللر الموصع معنوالة إحصائية )
( أ  stationaryالمتعيرات أ بحا ملتقرة )% إلى أن جميع 10 عضها عند % و 5% و1

فرض العدم بوجود جذر وحدة وهذ  النتيزة يرورالة لتزنب الحصول على يتائا  ائفة رفف 
(spurious ياتزة ع  اصتطدام معامالت  ير ملتقرة، وعليث يمك  االصتنتاا بان اللالصل )

متعير على حد  يعتبر  الزمنية هي صالصل  ير صاكنة الملتو  ولونها صاكنة الفرل، وكل
متوامل م  الدرجة اقولي طالما أن الفرل اقول لول منها متوامل م  الدرجة الصفر، وهذ  
النتائا تتفق مع الننرالة القياصية التي تفترض أن ا لب المتعيرات االقتصادية الولية توون  ير 

      صاكنة في الملتو  ولونها تصبح صاكنة في الفرل اقول.
( ال تبار التوامل الميترك بي  متعيرات الدراصة 6بالزدول رقم ) Waldاصتطدام ا تبار و      

% مما تيير إلى قبول الفرض البد ل 1عند ملتو  معنوالة  Fصابقة الذكر إلى معنوالة قيمة 
القائل بوجود عالقة توامل ميترك )وجود عالقة توا ييث طواللة اقجل( بي  المتعيرات محل 

 الدراصة. 
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-1985لمتغيرات الدراسة خالل الفترة الزمنية ) بقاطع ومتجه زمني  ( نتائج اختبار جذر الوحدة5ول رقم )جد
  م(2014

 ist difference الفروق األولى  levelالمستوى  المتغيرات
 ثابت واتجاه

intercept  and trend 

 ثابت واتجاه

intercept and trend 

t-Statistic Prob.*  t-Statistic Prob.* 

logYt -2.43218 0.3556 D(logYt) -6.76873 0.0001 

logX1t -1.6635 0.7415 D(logX1t) -6.52699 0.0001 

logX2t -3.08414 0.1287 D(logX2t) -7.46125 0.0000 

logX3t -2.78259 0.2147 D(logX3t) -3.47446 0.0626 

logX4t -2.7433 0.2283 D(logX4t) -3.27315 0.0914 

logX5t -4.30206 0.0133 D(logX5t) -4.15645 0.0146 

logX6t -1.48354 0.8121 D(logX6t) -4.58957 0.0069 

 (tالقيم الحرجة )    (tالقيم الحرجة )

1% level -4.44074  1% level -4.32398  

5% level -3.6329  5% level -3.58062  

10% level -3.25467  10% level -3.22533  

 E-views6وباستخدام حزمة برامج االقتصاد القياسي بالملحق( 2حسبت من بيانات الجدول رقم )   المصدر:
 

 Wald   ( نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار6جدول رقم )
Test Statistic Value   df     Probability 

F-statistic 14.76254 (7, 13)   0.0000 

Chi-square 103.3378 7   0.0000 

Null Hypothesis Summary: 

Normalized Restriction (= 0) Value   Std. Err. 

C(2) -1.434805 0.171119 

C(3) 0.205673 0.069112 

C(4) -0.617670 0.193035 

C(5) 0.264407 0.312908 

C(6) 0.312110 0.160688 

C(7) 0.165667 0.341102 

C(8) -0.908151 0.490784 

Restrictions are linear in coefficients. 

 E-views( بالملحق وباستخدام حزمة برامج االقتصاد القياسي 2المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )

 التقدير القياسي ألثر بعض المؤشرات االقتصادية على معدل البطالة في مصر:  - 3
تم تقد ر النموذا لفترات إبطاء مطتلفة وكايا المفايلة  وال تيار فترة اجبطاء الم لى للنموذا   

، AICبي  النماذا المتحصل عليها، مركزة على أقل القيم لطملة معا ير صبق ذكرها وهي: 
SC ،HQ ،FPE ،LR وعند تطبيق هذ  المعا ير تم البدء باصتطدام فترة إبطاء ملاوالة لعدد .

. وأكدت هذ  المعا ير على أن فترة اجبطاء واحد  حيح بافتراض وجود حد ثابا واتزا  عام
بالزدول رقم كما جيهاء كايا متلقة مع جودة النموذا الملتطدم (lag=1) فترة واحدةالم لى هي 

 .E-views  ( وفقا  لمطرجات برياما7)
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 ( معايير اختيار فترة اإلبطاء المثلي للنموذج.7جدول رقم ) 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  22.44717 NA*  0.017279 -1.235774  -0.894488* -1.141116 

1  23.71181  1.719911   0.017051* 

 -

1.256945* -0.866905  -1.148764* 

2  24.50505  1.015342  0.017518 -1.240404 -0.801608 -1.118701 

3  25.16178  0.788075  0.018251 -1.212942 -0.725392 -1.077716 

4  25.99949  0.938245  0.018810 -1.199960 -0.663654 -1.051211 

5  26.48080  0.500553  0.020033 -1.158464 -0.573403 -0.996193 

 * indicates lag order selected by the criterion 

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

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 E-views 6(  وباستخدام حزمة برامج االقتصاد القياسي 2المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )   

 للفزوات الزمنية المو عة متزث االيحدار الذاتي ( يتائا تقد ر يموذا8 ويح الزدول رقم )    
(ARDL ) لبيان أثر بعف المتعيرات االقتصادية على معدل البطالة في مصر  الل الفترة
 م( حيث تيير النتائا إلى:1985-2014)

منطقية إشارة الحد ال ابا، فم  المفترض أن يكون لمعدل البطالة قيمة موجبة ولو -
 يرات في النموذا.ايعدما قيم بقية المتع

عالقة عكلية، وهو  y(t-1)العالقة بي  معدل البطالة مع ت  رها في الفترات اللابقة لها -
 ير مقبول م  الناحية االقتصادية، فالعدد الحالي للعاطلي  ع  العمل يحلب بزمع 
مطزون اللنوات اللابقة م  العاطلي  إيافة إلى عدد طالبي العمل الذ   لم  وظفوا في 

 لنة الحالية.ال
 (X1ومعدل التضطم) (yt)بي  معدل البطالة معنوالة إحصائيا ير وجود عالقة عكلية -

أن ايطفاض  يعني ( وهذا0.084-في المد  القصير فقد بلعا المروية الززئية يحو )
كما تبي  %، 0.84% صوم تؤد  إلى  الادة معدل البطالة بنحو10معدل التضطم بنلبة

% بي  معدل البطالة ومعدل 1الة إحصائيا عند ملتو  معنوالةوجود عالقة طردية معنو 
أ  أن  الادة معدل  (0.143حيث بلعا المروية الززئية يحو ) المد  الطواللالتضطم في 

%، وهو ما  تفق مع 1.43% صوم تؤد  إلى  الادة معدل البطالة بنحو10التضطم بنحو
لبطالة ومعدل التضطم، ينرالة فيلبس الذ  ييير إلى وجود عالقة عكلية بي  معدل ا

في فقل  رأ  مليتون فرالدمان ب ن العالقة بي  البطالة والتضطم هي عالقة عكلية   ينماو 
 المد  القصير.

( yt%بي  معدل البطالة )5معنوالة إحصائيا عند ملتو  معنوالة  طرديةوجود عالقة  -
حيث بلعا (، X2القصير ) المد في  القومياقيفال على االصت مار م  اقيفال  يلبةو 
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% 10االيفال على االصت مار بنحو يلبة( أ  أن  الادة 0.400المروية الززئية يحو)
 ،وهو ما ال  تفق والمنطق االقتصاد  %4.0صوم تؤد  إلى  الادة معدل البطالة بنحو 

%بي  معدل 1بينما تبي  وجود عالقة عكلية معنوالة إحصائيا عند ملتو  معنوالة 
(، X2في المد  الطوالل ) القوميفال على االصت مار م  اقيفال اقي يلبة( و ytالبطالة )

االيفال على االصت مار  يلبة( أ  أن  الادة 0.430-حيث بلعا المروية الززئية يحو)
% و  تفق ذلك مع المنطق 4.3% صوم تؤد  إلى  فف معدل البطالة بنحو 10بنحو

يروعات كبيرة م  ش يها إيياء م الحكومي على القطاب ، والفلر هذا بقدرةاالقتصاد 
 لمبدأ وفقا القطاب الطاص يلتطيع التي لم المتزا دة العمل قوة جزء م  امتصاص

 العمل الحد  ة في اقصاليب العتماد يتيزة العمل، قوة باقي اصتيعال واقر اح التواليف
 اوإيما تحتا العمال، م  عالية ك افة إلى تحتاا ال التي حد  ة إيتاا أصاليب واصتطدام
المتبعة، أ   والتدرالبية التعليمية اللياصات ظل في متوفرة تو  لم وتطصصات لنوعيات

 أن البطالة دالة متناقصة في حزم االصت مارات وهو ما  تفق مع ينرالة كينز وماركس.
( وصعر yt% بي  معدل البطالة )5وجود عالقة طردية معنوالة إحصائيا عند ملتو   -

حيث بلعا  اقجل الطواللفي و ير معنوالة (، X3قصير)فائدة االقراض في اقجل ال
( في اقجلي  القصير والطوالل على الترتيب، 0.184) ،(1.072المروية الززئية يحو )

حيث أن ارتفاب اصعار الفائدة تقلل م  إقبال الملت مرال  ورجال االعمال على االقتراض 
قموال المقترية ق راض و التالي ايطفاض ملتو  االصت مار، يتيزة ارتفاب تولفة ا

االصت مار، والؤد  ارتفاب تولفة االقتراض م  البنوك بالملت مرال  إلى اقتراض كميات اقل 
م  القروض، وم  ثم يقل اجيفال االصت مار ، أو ر ما يقل معدل يمو اجيفال 

و التالي تنطفف كما تؤد  ايضا  إلى ايطفاض تموالل الميروعات الصعيرة، االصت مار  
الطلب على اال د  العاملة و الادة معدل البطالة فزالادة صعر الفائدة على االقراض  فرص

% في اقجل القصير 1.84% ، 10.72% تؤد   الادة معدل البطالة بنلبة 10بنلبة 
 والطوالل على الترتيب. 

( وصعر  رم الزنية ytوجود عالقة طردية  ير معنوالة إحصائيا بي  معدل البطالة ) -
(، بينما تبي  معنوالة العالقة الطردية في اقجل X4ر في اقجل القصير)مقابل الدوال

حيث بلعا المروية الززئية في اقجلي  القصير والطوالل  % 10عند ملتو   الطوالل
% صوم 10أ  أن  الادة صعر الصرم بمقدار( على الترتيب، 0.217) ،(0.132بنحو )

في اقجل القصير والطوالل  %2.17%، 1.32تؤد  إلى  الادة معدل البطالة بمقدار 
على الترتيب. وتتفق هذ  النتيزة مع بعف الدراصات حيث تر  بعف الدراصات أن 
ايطفاض قيمة العملة الوطنية للدولة مقابل العمالت االجنبية تؤد  يقص قدرة االقتصاد 
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القومي على اصتيراد ما  لزم للعملية االيتاجية م  المواد الطام والللع الوصيطة 
صت مارالة وهذا بدور   ؤد  إلى  فف اجيتاا والعمالة دا ل هذ  الصناعات أو واال

 المؤصلات.
( ويلبة الصادرات م  yt ير معنوالة احصائيا بي  معدل البطالة ) عكليةوجود عالقة  -

 وجود عالقة طرديةبينما تبي   (،X5اجمالي الناتا المحلى االجمالي في اقجل القصير)
ث بلعا المروية الززئية في اقجلي  حي ،ي اقجل الطوالل ير معنوالة احصائيا ف

أن  الادة يلبة ( على الترتيب، أ  0.115)(، 0.207-القصير والطوالل بنحو )
% صوم تؤد  إلى  فف 10الصادرات م  اجمالي الناتا المحلى االجمالي بمقدار

 الادة % والعكس هذا أهمية العمل على 2.07بنلبة  القصيرمعدل البطالة في المد  
 االهتمام بصناعات تيزع الصادرات.

( ويلبة الواردات م  ytوجود عالقة طردية  ير معنوالة احصائيا بي  معدل البطالة ) -
ووجود عالقة عكلية معنوالة (، X6اجمالي الناتا المحلى االجمالي في اقجل القصير)

 وهو ال  تفق مع المنطق اقجل الطوالل% في 10احصائيا عند ملتو  معنوالة 
( ، 0.371وقد بلعا المروية الززئية في اقجلي  القصير والطوالل بنحو ) االقتصاد ،

حيث أن  الادة يلبة الواردات م  اجمالي الناتا المحلى ( على الترتيب، 0.633-)
بنلبة  القصير% صوم تؤد  إلى  الادة معدل البطالة في المد  10االجمالي بمقدار 

 تيزيع  ناعات اجحالل محل الواردات. % والعكس هذا أهمية العمل على3.71
يير ، كما تإلى  لو النموذا م  ميكلة االرتبال التللللي LMا تبار  يتائايير كما ت  

إلى قبول فريية العدم القائلة ب بات تبا   حد الطط  العيوائي في  ARCH يتائا ا تبار
 النموذا المقدر.    

أن النموذا لث قدرة تفليرالة جيدة حيث بلعا كما تدل قيمة معامل التحد د المعدل على   
هذا ما يعني أن معدل البطالة مفلر بنلبة  R-2=0.80قيمة معامل التحد د المعدل 

( إلى أن F)، تيير قيمة .م باقي المتعيرات المبطمة لفترة واحدة% بقيمث اللابقة وقي80
عنى أن المتعيرات %، وهذا ي1النموذا لث معنوالة إحصائية عند ملتو  داللث إحصائية 

 الملتقلة بالنموذا لها القدرة التفليرالة للمتعير التابع.
وبناء على ما سبق فأن الدراسة تقترح بعض السياسات لتخفيض حدة البطالة في  -

 الريف والحضر في مصر:
يزب اتباب صياصات يقدية تعتمد على  فف صعر فائدة اجقراض في المد  القصير ف
(x3واتباب صياصات ت .)الادة يلبة الصادرات م  اجمالي الناتا المحلى  زارالة تعتمد 

تلك  (X6(،  فف يلبة الواردات م  اجمالي الناتا المحلى االجمالي )X5االجمالي )
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في المد  الطوالل و . اللياصات التي م  ش يها تؤد  إلى  فف حدة البطالة في مصر
على االصت مار م  اقيفال  الادة يلبة اقيفال يزب اتباب صياصات مالية تعتمد على 

صعر  رم الزنية مقابل الدوالر   ففوكذلك صياصات يقدية تعتمد على (، X2القومي )
 .والتي م  ش يها تؤد  إلى  فف حدة البطالة في مصر (X4في )

لتأثير ( ARDLللفجوات الزمنية الموزعة )( نتائج تقدير نموذج متجه االنحدار الذاتي 8جدول رقم )
 م(. 2014 –1985القتصادية على معدل البطالة في مصر خالل الفترة )السياسات ا

∆(logYt)  Coefficient  Std. Error  t-statistics Prob.   

C 6.157198 1.602648 3.841891 0.0020 

logY(t-1) -1.434805 0.171119 -8.384840 0.0000 

logX1(t-1) 0.205673 0.069112 2.975926 0.0107 

logX2(t-1) -0.617670 0.193035 -3.199786 0.0070 

logX3(t-1) 0.264407 0.312908 0.844999 0.4134 

logX4(t-1) 0.312110 0.160688 1.942340 0.0741 

logX5(t-1) 0.165667 0.341102 0.485681 0.6353 

logX6(t-1) -0.908151 0.490784 -1.850410 0.0871 

∆(logY(t-1)) 0.278709 0.170528 1.634391 0.1261 

∆(logX1(t-1)) -0.083555 0.075535 -1.106179 0.2887 

∆(logX2(t-1)) 0.400422 0.139380 2.872881 0.0131 

∆(logX3(t-1)) 1.071889 0.430422 2.490323 0.0271 

∆(logX4(t-1)) 0.131735 0.176686 0.745591 0.4692 

∆(logX5(t-1)) -0.206814 0.286245 -0.722506 0.4828 

∆(logX6(t-1)) 0.370704 0.383672 0.966199 0.3516 

F =(8.949)*** R
2
 = (0.906)     R

-2
 =(0.805) 

BG LM: F-statistic =0.1016    

Prob. F(2,11) =0.9042 
ARCH: F-statistic=0.064678 

 Prob. F(1,25) =0.8013 

 E-views 6باستخدام حزمة برامج االقتصاد القياسي و  بالملحق (2المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )
 

 الملخص:
المالية والنقدية والتزارالة المتبعة إلى  الادة معدل -أدت بعف اللياصات االقتصادية الولية    

لعدم االصتعالل اقم ل لمورد العمالة يتائزث  الرجع ذلكالبطالة في الرالا والحضر المصر  و 
 وكايا أهم النتائا التي تو لا اليها الدراصة: الللبية على االقتصاد المصر  

أن اجمالي قوة العمل على ملتو  الزمهورالة قد ا ذت اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا   -
أن اجمالي قوة العمل بالحضر والرالا قد ا ذت %، و 2.94بنلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو

على  2.93% ، 2.96 الادة صنوالة تقدر بنحواتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  بنلبة 
 م(.2014-2000الترتيب  الل الفترة)

أن اجمالي عدد الميتعلي  على ملتو  الزمهورالة قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا  -
%. وأن اجمالي عدد الميتعلي  بالحضر  2.69احصائيا  بنلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
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%،  2.54متزا دا  معنوالُا احصائيا  بنلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو  والرالا قد ا ذ اتزاها  عاما  
 % على الترتيب  الل فترة الدراصة.2.8

كما  تضح مد  النقص النلبي في قوة العمل الزراعي بالر م م  الزالادة المطلقة في مقابل  -
عدد الميتعلي  النمو المطلق والنلبي في العمالة الولية و ير الزراعية، وفقد تبي  أن إجمالي 

بالنيال الزراعي بالرالا قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا إحصائيا بنلبة  الادة صنوالة تقدر 
% م  متوصل عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بالرالا. وأن إجمالي عدد 2.36بنحو 

بنلبة  الادة الميتعلي  بالنيال الزراعي بمصر قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا إحصائيا 
% م  متوصل عدد الميتعلي  بالنيال الزراعي بمصر  الل فترة 1.6صنوالة تقدر بنحو 

 الدراصة.
وقد تبي  أن هذا معدل البطالة بالحضر قد ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  و نلبة  -

متزا دا   ير  %. وأن معدل البطالة بالرالا ا ذ اتزاها  عاما   3.16 الادة صنوالة تقدر بنحو 
%. وأن معدل البطالة االجمالية قد 0.82معنو  إحصائيا و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 

% م  2.05ا ذ اتزاها  عاما  متزا دا  معنوالُا احصائيا  و نلبة  الادة صنوالة تقدر بنحو 
 متوصطة الحلابي  الل يفس الفترة.

لبيان أثر  (ARDLاالبطاء المو عة ) و التقد ر القياصي لنموذا االيحدار الذاتي لفترات -
بعف المتعيرات االقتصادية على معدل البطالة في مصر حيث تدل قيمة معامل التحد د 

-Rالمعدل على أن النموذا لث قدرة تفليرالة جيدة حيث بلعا قيمة معامل التحد د المعدل 

يم باقي % بقيمث اللابقة وق80هذا ما يعني أن معدل البطالة مفلر بنلبة  0.80=2
( إلى معنوالة النموذا عند ملتو  داللث Fالمتعيرات المبطمة لفترة واحدة.، وتيير قيمة )

إلى  لو النموذا م  ميكلة االرتبال  LM%. كما تيير يتائا ا تبار 1إحصائية 
إلى قبول فريية العدم القائلة ب بات تبا   حد  ARCHالتللللي، كما تيير يتائا ا تبار 

 في النموذا المقدر.    الطط  العيوائي
كما تبي  م  النموذا المقدر وجود عالقة عكلية  ير معنوالة إحصائيا بي  معدل  -

( في المد  القصير، ووجود عالقة طردية معنوالة إحصائيا X1( ومعدل التضطم)ytالبطالة)
 % في المد  الطوالل.1عند ملتو  معنوالة

( yt%بي  معدل البطالة )5  معنوالة وجود عالقة طردية معنوالة إحصائيا عند ملتو تبي  و  -
(، ووجود عالقة X2ومعدل اقيفال على االصت مار م  اقيفال الوطني في المد  القصير )

 % في المد  الطوالل.1عكلية معنوالة إحصائيا عند ملتو  معنوالة 
( وصعر فائدة yt% بي  معدل البطالة )5وجود عالقة طردية معنوالة إحصائيا عند ملتو   -

 (، و ير معنوالة في اقجل الطوالل.X3في اقجل القصير) االقراض
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( وصعر  رم الزنية مقابل ytوجود عالقة طردية  ير معنوالة إحصائيا بي  معدل البطالة ) -
(، بينما تبي  معنوالة العالقة الطردية في اقجل الطوالل عند X4الدوالر في اقجل القصير)

 %.10ملتو  
( ويلبة الصادرات م  ytئيا بي  معدل البطالة )وجود عالقة عكلية  ير معنوالة احصا -

(، بينما تبي  وجود عالقة طردية  ير X5اجمالي الناتا المحلى االجمالي في اقجل القصير)
 معنوالة احصائيا في اقجل الطوالل.

( ويلبة الواردات م  ytوجود عالقة طردية  ير معنوالة احصائيا بي  معدل البطالة ) -
(، ووجود عالقة عكلية معنوالة X6االجمالي في اقجل القصير)اجمالي الناتا المحلى 

 % في اقجل الطوالل وهو ال  تفق مع المنطق االقتصاد .10احصائيا عند ملتو  معنوالة 
 وبناء على ما سبق فأن الدراسة توصي باآلتي:

بالطرالقة التي تؤد  الي  الادة في المد  الطوالل اعادة هيكلة االيفال الحكومي – 1
االيفال على االصت مار م  جملة االيفال الحكومي وأيضا ترشيد اصتطدامث على  يلبية

 النحو الذ   ؤد  الي توفير مزالد م  فرص العمل. 
والتوصع في الصناعات التصد رالة التي  في المد  القصير تيزيع الصادرات - 2

 تلتطدم تقنيات أك ر ك افة لعنصر العمل.
رة بالرالا والحضر وتوفير التموالل المناصب تيزيع اقامة الميروعات الصعي -3

 فف صعر الفائدة اتباب صياصة يقدية تعمل على جقامتها وذلك بيرول ميلرة م   الل 
 .في المد  القصير على االقراض

العمل على تحقيق االصتقرار النلبي لألصعار في الدا ل وكذلك بالنلبة للعر  -4
 ة لطفف معدل التضطم.الصرم واتطاذ اللياصات المالية المناصب

العمل على  الادة االصت مارات في النيال الزراعي واصتصالح االرايي الزراعية  -5
وتو العها على اليبال المتعطل وويع اللياصات التي تلاعد على ارتفاب العائد على 

 االصت مار في القطاب الزراعي.
روعات الزراعية قيام بنوك القر  والصندول االجتماعي للتنمية بتموالل المي -6

 بيرول ميلرة لمنع هزرة العمالة الزراعية م  الرالا إلى الحضر.
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 المالحق
-2000( تطور أعداد المشتغلين بالنشاط الزراعي وباقي القطاعات االقتصادية خالل الفترة )1جدول رقم )

                                             م(.                                               2014
   )مليون عامل(

النيال   المنطقة  اللنة
 الزراعي

الصناعة 
 والتعد  

التيييد 
 والبناء

إجمالي 
قطاعات 
الطدمات 

اليطصية 
 واالجتماعية

باقي 
قطاعات 

النيال 
 االقتصاد 

إجمالي 
العاملي  

بالنيال  ير 
 الزراعي

إجمالي 
النيال 

 االقتصاد 

2000 

  

  

 7.45 7.14 4.57 0.52 0.66 1.39 0.31 الحضر

 9.94 5.04 2.98 0.40 0.72 0.94 4.90 الرالا

 17.39 12.18 7.55 0.92 1.38 2.33 5.21 إجمالي

2001 

  

  

 7.71 7.39 4.73 0.58 0.65 1.44 0.32 الحضر

 9.97 5.20 3.13 0.40 0.71 0.95 4.77 الرالا

 17.69 12.59 7.86 0.98 1.36 2.39 5.09 إجمالي

2002 

  

  

 7.78 7.46 4.91 0.56 0.62 1.36 0.32 الحضر

 10.19 5.53 3.35 0.47 0.70 1.01 4.66 الرالا

 17.97 12.99 8.26 1.04 1.32 2.37 4.98 إجمالي

2003 

  

  

 7.69 7.32 5.32 0.55 0.10 1.35 0.36 الحضر

 10.55 5.43 3.33 0.44 0.75 0.91 5.12 الرالا

 18.24 12.75 8.65 0.99 0.85 2.26 5.49 إجمالي

2004 

  

  

 7.76 7.36 4.76 0.52 0.65 1.43 0.40 الحضر

 11.06 5.38 3.34 0.37 0.76 0.92 5.68 الرالا

 18.82 12.74 8.09 0.89 1.41 2.35 6.07 إجمالي

2005 

  

  

 8.03 7.59 4.71 0.56 0.80 1.52 0.44 الحضر

 11.41 5.82 3.50 0.47 0.86 1.00 5.59 الرالا

 19.44 13.41 8.21 1.02 1.65 2.52 6.04 إجمالي

2006 

  

  

 8.58 8.05 4.97 0.62 0.86 1.61 0.53 الحضر

 11.98 6.08 3.53 0.48 0.97 1.10 5.91 الرالا

 20.57 14.13 8.50 1.10 1.83 2.70 6.44 إجمالي

2007 

  

  

 8.84 8.31 5.18 0.63 0.79 1.70 0.53 الحضر

 13.01 6.57 3.80 0.54 1.10 1.14 6.44 الرالا

 21.85 14.88 8.98 1.17 1.89 2.84 6.97 إجمالي

2008 

  

  

 9.36 8.70 5.26 0.67 1.06 1.71 0.66 الحضر

 13.15 6.70 3.74 0.55 1.21 1.19 6.45 الرالا

 22.51 15.39 9.00 1.22 2.27 2.90 7.12 إجمالي
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2009 

  

  

 9.52 8.92 4.08 1.97 1.06 1.81 0.60 الحضر

 13.46 7.16 2.77 1.67 1.43 1.29 6.30 الرالا

 22.98 16.08 6.85 3.64 2.49 3.10 6.91 إجمالي

2010 

  

  

 9.94 9.23 4.12 2.21 1.07 1.83 0.71 الحضر

 13.89 7.82 2.82 1.91 1.62 1.47 6.06 الرالا

 23.83 17.05 6.94 4.12 2.69 3.30 6.77 إجمالي

2011 

  

  

 9.67 9.00 4.15 2.21 1.15 1.50 0.68 ضرالح

 13.68 7.50 2.75 1.94 1.57 1.23 6.18 الرالا

 23.36 16.50 6.90 4.15 2.72 2.72 6.86 إجمالي

2012 

  

  

 9.87 9.25 4.06 2.25 1.23 1.71 0.63 الحضر

 13.73 7.96 3.10 2.01 1.63 1.22 5.77 الرالا

 23.60 17.21 7.16 4.26 2.86 2.93 6.40 إجمالي

2013 

  

  

 10.01 9.25 4.21 2.25 1.07 1.72 0.76 الحضر

 13.97  7.99 2.81 2.23 1.66 1.29 5.98 الرالا

 23.98 17.24 7.02 4.48 2.73 3.01 6.74 إجمالي

2014 

  

  

 10.13 9.42 4.31 2.23 1.09 1.79 0.71 الحضر

 14.17 8.14 3.02 2.12 1.65 1.35 6.03 الرالا

 24.30 17.56 7.33 4.35 2.74 3.14 6.74 ماليإج
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 م(2014-1985تطور معدل البطالة وأهم المؤشرات االقتصادية خالل الفترة )(2جدول رقم )
%معدل  اللنة

البطالة 
(y) 

%معدل 
التضطم 

(x1) 

% اقيفال 
على االصت مار 

م  إجمالي 
اقيفال 
 (x2الوطني)

% صعر 
الفائدة على 

االقتراض 
(x3) 

صعر  رم 
الديية مقابل 

 (x4الدوالر)

%قيمة 
الصادرات م  

حلى الناتا الم
 (x5اججمالي)

%  قيمة 
الواردات م  

الناتا المحلى 
 (x6اججمالي)

1985 13.70 22.00 17.60 16.20 0.87 16.20 36.50 

1986 14.70 23.86 17.20 16.33 0.87 15.73 36.80 

1987 5.60 19.69 17.64 16.33 0.87 12.56 37.80 

1988 7.00 17.66 18.26 17.00 0.87 17.32 35.16 

1989 7.70 21.26 16.45 18.33 0.87 17.89 32.35 

1990 9.80 16.76 34.71 19.00 1.55 20.05 32.71 

1991 9.60 19.75 25.23 18.50 3.14 27.82 35.80 

1992 8.50 13.64 23.46 20.33 3.32 28.40 30.91 

1993 10.90 12.09 23.51 18.30 3.35 25.84 30.09 

1994 11.00 8.15 24.31 16.51 3.39 22.57 28.06 

1995 8.50 15.74 34.71 16.47 3.39 22.55 27.70 
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1996 9.00 7.19 20.77 15.58 3.39 20.75 26.20 

1997 8.40 4.63 19.85 13.79 3.39 18.84 24.90 

1998 8.00 3.87 24.44 13.02 3.39 16.21 25.71 

1999 8.10 3.08 24.95 12.97 3.40 15.05 23.31 

2000 8.90 2.68 22.46 13.22 3.47 16.20 22.82 

2001 9.20 2.27 21.09 13.29 3.97 17.48 22.33 

2002 10.10 2.74 20.84 13.79 4.50 18.32 22.67 

2003 10.90 4.51 19.70 13.53 5.85 21.80 24.38 

2004 10.30 11.27 20.06 13.38 6.20 28.23 29.59 

2005 11.20 4.87 21.33 13.14 5.78 30.34 32.61 

2006 10.60 7.64 22.60 12.60 5.73 29.95 31.57 

2007 8.90 9.32 24.90 12.51 5.64 30.25 34.83 

2008 8.70 18.32 26.91 12.33 5.43 33.04 38.64 

2009 9.40 11.76 21.94 11.98 5.54 24.96 31.60 

2010 9.00 11.27 22.75 11.01 5.62 21.35 26.59 

2011 12.00 10.05 19.65 11.03 5.93 20.57 24.69 

2012 12.70 7.12 17.80 12.00 6.06 17.43 25.85 

2013 13.20 9.42 15.32 12.29 6.87 18.06 24.78 

2014 13.00 10.15 14.81 11.71 7.08 15.19 33.50 
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An Economic Study for Factors affect Agriculture Labor 

Unemployment Rate at Rural and Urban in Egypt. 

Summary: 

    Macro Economic Policies, Fiscal and Monetary Policies, applied in 

Egypt result in increasing unemployment rate of agricultural labor 

because of less  efficient use of labor resources available at rural and 

urban Egypt. The  study results showed the following: 

- Labor force increased at 2.94% on average  time period 2000-2014. 

The labor force at rural and urban increased at 2.96% and 2.93% 

respectively, at the same period. 

- Total employment number increased, at significant level, at rate of 

2.69%, also that number at urban and rural of Egypt have increased 

by 2.54% and 2.8% respectively. 

- Even that total number of agricultural force increased, but the 

agricultural unemployment at urban regions increased significantly at 

rate of 3.16%, while at rural regions ,it has a non significant increase 

at rate of 0.82%. In general, total rate of unemployment increased at 

2.05% on average at a significant level.  

- Based on regression model (ARDL) results, the model is significant at 

1%, based on F test, and  R
2
=0.80 showed that dependent variables 

explain 80% of changes in unemployment rate. 



 2016 يونيو– ني)ب(العدد الثا –ون المجلد السادس والعشر -المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

 

- The study results showed the negative, non-significant, relation 

between  unemployment and inflation rates, at short run. While last 

relation become positive  and significant, at level 1%,  in long run. 

- The government expenditure on local investment, has a positive 

impact, significant at 5% level, with un-employment rate in short run, 

while last relation became negative at long run, and significant at 

level of 1%. 

- The impact of interest rate on unemployment is positive and 

significant at 5% level in short run, and it is non-significant in long 

run. 

- Exchange rate of Egyptian Pount with American Dollar has a positive 

impact on unemployment rate at both short and long run. 

 The ratio of export to national production has a negative relation with 

unemployment rate in short run, the last relation become positive and 

non-significant in long run. 

- The ratio of import to national production has a positive relation with 

unemployment rate in short run, the last relation become negative at 

significant level of 10% in long run. 

- Based on study results, the recommendations are: 

1- Reform government expenditure to support local investment in long 

run, which increase employment and create a new jobs at agriculture 

sector. 

2- In crease exports of agricultural products that uses more labor in short 

run. 

3- Support small agricultural projects at rural areas, which attract more 

agriculture labor. Lower interest rate would increase small and 

medium agricultural projects in short run. 

4- Develop monetary policies, which help in stabilize the exchange rate, 

and lower inflation rate. 

5- Support investment in agricultural projects, by increasing its 

economic returns.  

6- Increasing efficiency of agricultural banks and social development 

fund in financing agricultural projects to avoid the immigration of 

agricultural labor from rural to urbane areas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


