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 وعدم المالي التطور بین األجل طویلة عالقة وجود من التحقق الدراسة ھذه حاولت
 منھجیة إطار في ركالمشت للتكامل الحدود اختبار استخدام خالل من مصر، في المساواة
ARDL، الخطأ تصحیح ونموذج ECM على عالوة .القصیر األجل في العالقة آلیات الختبار 

 توزیع في المساواة وعدم المالي التطور بین (GJ) فرضیة من بالتحقق الدراسة قامت ذلك،
 لقد . ٢٠١٩- ١٩٧١ من الفترة تغطي والتي المصري، لالقتصاد الزمنیة السالسل على الدخل

 -فیلیب واختبار ،(ADF) الموسع فوالر دیكي اختبار مثل القیاسیة األسالیب الدراسة استخدمت
 ونموذج ،ARDL منھجیة إطار في المشترك للتكامل الحدود واختبارات ، (PP)بیرون
ECMتكامل وجود الحدود اختبارات أظھرت لقد .القصیر األجل في العالقة دینامیكیة الختبار 
 من یزید مصر في المالي التطور أن تقترح ARDL نتائج إن .الدراسة راتمتغی بین مشترك

 بنسبة المساواة عدم زیادة إلى %١ بنسبة المالي التطور زیادة تؤدي حیث المساواة، عدم
 تجد لم الدراسة فإن وھكذا، القصیر، األجل في %0.05 وبنسبة الطویل، األجل في 0.03%

 التفاوت زیادة إلى تؤدي التضخم زیادة أن النتائج أظھرت ككذل ،(GJ) لفرضیة تجریبیًا دعمًا
 موجبة سببیة وجود على الدلیل الدراسة قدمت فقد ذلك، إلى إضافة والطویل، القصیر األجل في
 جرانجر سببیة على الدراسة تعتمد لم(الطویل األجل في الدخل وتوزیع االقتصادي النمو بین

 ،) فقط المساواة عدم على المالي التطور أثر یبین والذي الخطأ تصحیح نموذج على بل الثنائیة
 غیر عكسیة عالقة وجود إلى الدراسة توصلت فقد وأخیرًا، .كوزنتس فرضیة مع یتوافق بما

 ھذه ضوء في .والطویل القصیر األجلین في الدخل توزیع في المساواة وعدم العولمة بین معنویة
 التسھیالت وتوفیر االئتمان نشر المصرفیة، للفروع یةقو شبكة بتطویر الدراسة توصي النتائج،

 في الدخل توزیع في التفاوت لتقلیل المالي الشمول سبیل وبانتھاج والمدن، الریف في المصرفیة
   .مصر

 الزمنیة للفجوات الذاتي االنحدار منھجیة المساواة، عدم المالیة، التنمیة 
  .مصر الخطأ، حیحتص نموذج المتباطئة، الموزعة

 

  



 

 ١١٩٤  
 

 
 

 
 

 

 

 ھذا، یومنا حتى للجدال إثارة األكثر القضیة الدخل، توزیع في التفاوت في التزاید یعد
 التفاوت لھذا الواضح السبب ھو االقتصادیة للموارد الوصول أن Kavya and Shijin ویري

(Kavya, Shijin, 2019). عدم-النمو-التمویل بین العالقة في التجریبیة األدبیات بحثت لقد 
 شكل نمط أن یقترح ،(Kuznets, 1955) ل المؤثر العمل في .واسع نطاق على المساواة
 دراسة ناقشت لقد . U حرف مقلوب یشبھ االقتصادیة والتنمیة المساواة عدم بین العالقة

Kuznets في ةساواالم عدم زیادة إلى تؤدي المرتفعة األجور ذات القطاعات في الدخل زیادة أن 
 في للدخل متساو أو عادل توزیع عن وتسفر االقتصادیة للتنمیة المبكرة المراحل في الدخل

  .االخیرة المراحل

 Kuznets دراسة سجلت األولى، العالمیة الحرب بعد ما فترة وفي التحدید، وجھ على
 والوالیات بریطانیا من كل في قوي اقتصادي بنمو یقترن المساواة عدم في كبیر انخفاض وجود

 والتنمیة الدخل في المساواة عدم بین للعالقة المقترح المعكوس U حرف شكل إن .المتحدة
 الصناعیة القطاعات إلى الزراعیة القطاعات من التاریخي التحول عملیة نمط ھو االقتصادیة

 ةوالمملك المتحدة الوالیات من كل في بالفعل حدثت التي االقتصادیة، التنمیة عملیة خالل
 الصناعي القطاعین، بین ما األجور اختالف بسبب التفاوت Kuznets ویفسر .المتحدة

 العمال عدد في التزاید وبسبب معینة نقطة بعد ینقلب والذي البدائي، والزراعي الحضري
 دخول على یحصلون العمال ألن( عدالة أكثر توزیع إلى الصناعي، القطاع في العاملین
 من معینة حالة دراسة ھي Kuznets دراسة أن ورغم .(Kavya, Shijin, 2019) )متساویة
 من التحقق على الكثیرون عمل فقد الرأسمالیة، التنمیة حالة وھي االقتصادیة التنمیة حاالت
 فإن الفرضیة، ھذه صحة على التجریبي الدلیل البعض وجد وحیث ،Kuznets منحنى فرضیة
  .Kuznets منحنى لفرضیة دعمَا یجد لم اآلخر البعض

 أثر وإن االقتصادي، النمو على تؤثر المالیة التنمیة فأن ،(Levine, 2005) إلى استنادًا
 خمس وجود Levine ویقترح .االقتصادي النمو خالل من الدخل توزیع إلى ینتقل المالیة التنمیة
 Jovanovicدراسة وتعتبر .االقتصادي النمو على المالیة التنمیة خاللھا من تؤثر قنوات

(1990) Greenwood &، وإنتاج المال رأس تخصیص ألثر كبیرًا اھتمامًا أعطت والتي 
 النمو على المالیة للتنمیة Producing information and allocating capital المعلومات
 التمویل بین االتجاه ثنائیة التفاعالت على )١ لتركیزھا نظرًا الممیزة الدراسات من االقتصادي

 االقتصادیة التنمیة عملیة أثناء المالیة والتنمیة الدخل توزیع بین العالقة على )٢ والنمو،
(Levine, 2005).  

 كانت إذا عما األساس في تبحث ،& Jovanovic (GJ) Greenwood دراسة إن
 إن .متساو بشكل أو القدر، بنفس المالیة التنمیة عملیات من تستفید المختلفة االجتماعیة الطبقات
 non-linear associationخطي غیر ارتباط وجود یقترح (GJ) دراسة قدمتھ الذي النموذج

 فإنھ أخرى، بصورة .المقلوب U حرف شكل على الدخل في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین
 مستوى على یعتمد الفقراء على الصافي األثر فإن المالیة، للتنمیة توزیعي أثر وجود وبرغم
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 من یتمكنون فقط، األغنیاء، فإن االقتصادیة، للتنمیة األولى المراحل في .االقتصادیة التنمیة
 التنمیة من متقدمة مراحل عند .خدمات من تقدمھ مما واالستفادة المالیة لألسواق الوصول

 المالیة التنمیة فوائد فتعم یزداد، المالیة لألسواق یصلون الذین األشخاص عدد فإن االقتصادیة،
   .(Kavya, Shijin, 2019) متساو كلوبش الجمیع على

 نموذج یظھر حیث ،Kuznets دراسة على بني (GJ) نموذج أن البعض یعتقد
Kuznets لنموذج المثال أو الملھم، النموذج بوصفھ الحالة، ھذه في (GJ) . األساس، ھذا على 

 التنمیة بین االرتباط حلیلبت لقیامھ ذلك ،Kuznets لنموذج امتداد كونھ (GJ) نموذج یظھر
 وعدم االقتصادیة التنمیة بین االرتباط قاعدة على الدخل توزیع في المساواة وعدم المالیة

   .(Destek, et, al, 2020) الدخل توزیع في المساواة
 من مقبول أمر ھو ،Kuznets منحنى فرضیة إلى(GJ) نموذج براجعیة االدعاء إن

 على وبالتالي النمو، نمط على مباشرة یؤثر لي،الما القطاع تطور كان طالما المنطقیة، الناحیة
 .عدیدة قنوات خالل من النمو في یؤثر أن یمكن المالي التطور فإن عام، بشكل .الدخل توزیع
 إلى مباشر بشكل تؤدي التي االستثمار، أنشطة یعزز المالیة للموارد الوصول تسھیل إن أوال،
 الحصول تسھیل إن ثانیًا، .التوظف فرص تولید خالل من السكان من الفقیرة الشرائح دخل زیادة
 من البشري المال رأس تكوین زیادة من السكان من الفقیرة الشرائح یمكن المالیة الموارد على

 في تسھم التي واالقتصادیة، االجتماعیة الجوانب ومختلف والصحة التعلیم في االستثمار خالل
 الدخل في المساواة عدم تقلیل إلى یؤدي لماليا التطور إن ثالثا، .البشري المال رأس تنمیة

 الدخل في المساواة عدم زیادة بسبب تنشأ التي المختلفة، المشاكل من بالتالي ویخفف، والثروة
Shahbazet al, 2015).( أراء تعزز األراء ھذه (Levine, 2005) المالیة التنمیة أثر في 

   .االقتصادي النمو على

 (Galor, Zeira, 1993 ) دراسة ناقشت فقد ،(GJ) دراسة من النقیض على
 بشكل یتناقص، الدخل توزیع في المساواة عدم أن فكرة (Banerjee, Newman, 1993)و

 من تمنع االئتمان أسواق عیوب أن الدراسات ھذه تقترح .المالیة التنمیة زیادة مع خطي
 المادي المال رأس في ستثمارباال القیام وبین الفقراء بین یحول مما للموارد، الفعال التخصیص

 وفي المال، رأس تخصیص في مباشرة تؤثر المالیة التنمیة أن یوضح المدخل ھذا إن .والبشري
 من بالتالي وتقلل، االقتصادیة التنمیة مراحل كل خالل الفقراء وتساعد االقتصادي النمو زیادة

 إلى جنبًا االقتصادیة، التنمیة نأ في یجادل المدخل ھذا إن .عام بشكل الدخل توزیع في التفاوت
 ,Kavya, Shijin) الدخل توزیع في التفاوت مشكلة تقلیل في تساعد المالیة التنمیة مع جنب

   . (Nikoloski, 2013)للدخل إحكام أكثر بتوزیع ترتبط المالي القطاع تنمیة وأن .(2019

 Bourguignon and Verdier (2000) دراسة عرضت فقد أخرى، ناحیة من
   .الدخل في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین خطیة موجبة عالقة وجود إمكانیة

 االختبارات لمختلف أخضع المتغیرین بین العالقة طبیعة حول النظري الخالف ھذا 
 وجود واقترحت (GJ) فرضیة صحة على التجریبي الدلیل وجدت الدراسات بعض .التجریبیة

 البعض .الدخل توزیع في التفاوت وبین المالي القطاع یةتنم بین المقلوب U حرف شكل نمط
 ,Destek, et على بناًء المتغیرین بین )موجبة(عكسیة عالقة وجود إلى عوضًا توصل، اآلخر
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al والتجریبي ظرينال المستویین على التوافق إلى تفتقد العالقة، ھذه أنف )(Destek, et, al, 
   .نتائج من إلیھ توصلت ما وأھم الدراسات، هھذ من بعض نعرض اإلطار، ھذا في .2020

 في المالي التطور دور اختبار على الدراسة ھذه عملت )Tan ,Law, 2009( راسةد 
 على المبنیة التجریبیة النتائج .٢٠٠٠- ١٩٨٠ الفترة في مالیزیا في ةالمساوا عدم على التأثیر

 الناحیة من معنوي روغی جدا ضعیف المالي التطور أثر أن إلى تشیر ARDL منھجیة
 المزید ببذل الدراسة وتوصي .مالیزیا في الدخل توزیع في المساواة عدم تقلیل في اإلحصائیة،

 الحد عند التضخم إبقاء على والعمل االقتصادیة، والتنمیة المؤسسات، جودة لتحسین الجھود من
  .األدنى

 التطور بین ةالعالق عن الدراسة ھذه تحرت )Faridul ,Shahbaz, 2011( دراسة
 منھجیة الدراسة استخدمت .٢٠٠٥ - ١٩٧١ الفترة في باكستان في المساواة وعدم المالي

 األجل في العالقة الختبار المشترك للتكامل (ARDL) المتباطئة الموزعة الزمنیة الفجوات
 التطور أن توضح النتائج .القصیر األجل لعالقة (ECM) الخطأ تصحیح ونموذج الطویل،

 عدم زیادة إلى المالي االستقرار عدم یؤدي بینما الدخل، توزیع في المساواة عدم یقلل المالي
 من یزیدان التجاري االنفتاح وكذلك لالقتصادي النمو زیادة أن الدراسة وجدت كما المساواة،

 أن الدراسة وتوصي (GJ) لفرضیة دعمًا تجد لم الدراسة ھذه .الدخل توزیع في التفاوت حدة
 .باكستان في الدخل توزیع على مواتي أثر لھا یكون سوف المالي القطاع في صالحاتاال زیادة

 المالي التطور بین العالقة دراسة إلى الورقة ھذه سعت )Nikoloski, 2013( دراسة
 ٢٠٠٦-١٩٦٢ الفترة في والمتقدمة النامیة الدول من مجموعة في الدخل توزیع في والتفاوت

 بین العالقة أن الدراسة وجدت لقد .(panel)المقطعیة الزمنیة السلالس تحلیالت باستخدام وذلك
  .(GJ) فرضیة یدعم مما المقلوب، u حرف شكل تأخذ المتغیرین

 وعدم المالي التطور بین العالقة طبیعة عن الدراسة ھذه تحرت )Giri, 2015( دراسة
 باستخدام قامت كذلك ،١٩٨٢:٢٠١٢ للفترة سنویة بیانات الدراسة استخدمت .الھند في المساواة
 آلیات الختبار (ECM) الخطأ تصحیح ونموذج األجل، طویلة العالقة الختبار ARDL منھجیة
 طویلة عالقة وجود على المشترك التكامل اختبارات نتائج أكدت لقد .القصیر األجل في العالقة
 والنمو مالتضخ أن ARDL نتائج أظھرت كما المساواة، وعدم المالي التطور بین األجل

 بینما والطویل، القصیر المدى على المساواة عدم تفاقم إلى یؤدیان المالي والتطور االقتصادي
 بعمل الدراسة وتوصي والفقراء، األغنیاء بین الفجوة تقلیل إلى التجاري االنفتاح یؤدي

 في اوتالتف لتقلیل المالي الشمول على وبالتركیز المناسبة، واالقتصادیة المالیة االصالحات
   .الھند في الدخل توزیع

 التطور بین العالقة تحري إلى الدراسة ھذه سعت )al et ,Shahbaz, 2015( دراسة
 لفحص ARDL منھجیة الدراسة استخدمت .إیران في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالي
 وعدم المالي التطور بین السببیة اتجاه لتحدید VECM منھجیة تبنت كما األجل، طویلة العالقة

 عالقة وجود إلى الدراسة توصلت إیران في (GJ) فرضیة وباختبار .القصیر األجل في المساواة
 بین عكسیة عالقة ھناك أن الدراسة وجدت فقد ذلك، على عالوة .المتغیرات بین األجل طویلة

 أخرى، جھة من الدخل توزیع في المساواة عدم وبین جھة من االقتصادي والنمو المالي التطور
 العولمة بین العالقة نمط وأن الدخل توزیع یحسنان والعولمة التضخم أن الدراسة، وجدت كما
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 في التفاوت لعالج النمو بتحسین الدراسة أوصت النتائج، ھذه ضوء في .U شكل یأخذ والمساواة
   .تكلفة بأرخص للفقراء المالیة الموارد إتاحة على والعمل الدخل، توزیع

 المالي التطور بین العالقة بدراسة الورقة ھذه قامت )Chen ,Zang, 2015( دراسة
 االنحدار أسلوب باستخدام .٢٠١٣-١٩٧٨ الفترة خالل الصین في الدخل توزیع في والتفاوت

 الدراسة وجدت ،structural vector auto-regression (SVAR) الموجھ اآللي التلقائي
 في والتفاوت المالي التطور بین للعالقة المقلوب U شكل لعالقة (GJ) فرضیة تحقق على الدلیل
 أو الثانیة المرحلة في .المالي للتطور األولى المراحل في التفاوت یزداد حیث الدخل، توزیع
 والكفاءة الحجم مؤشري، على تنطبق النتائج ھذه أن .فعلي بشكل یتراجع التفاوت فإن الثالثة،
 المالیة، اإلصالحات تنفیذ في باإلسراع الدراسة توصي تائج،الن ھذه على اعتمادًا .المالي للتطور

  .الصین في الدخل توزیع في التفاوت تقلیل في للمساعدة مناسب، مالي نظام إقامة إلى تھدف التي

 المالي التطور بین العالقة اختبار الدراسة ھذه حاولت )Bittencourt, 2019( دراسة
 the أسلوب باستخدام وذلك األمریكیة، المتحدة یاتالوال من والیة ٥٠ في المساواة وعدم

fixed-effect panel regression إلیھا توصلت التي النتائج .٢٠١١-١٩٧٦ الفترة خالل 
 تقسیم تم عندما .الدخل توزیع في والتفاوت المالي التطور بین موجبة عالقة بوجود تفید الدراسة
 التفاوت بین العالقة صارت المساواة عدم توىمس أساس على منفصلتین مجموعتین إلى الوالیات
 التي المجموعة، في المالي التطور زیادة أن الدراسة وجدت حیث خطیة، غیر المالي والتطور

 بین العالقة تأخذ بینما متزایدة، بمعدالت التفاوت زیادة عن تسفر المتوسط عن التفاوت فیھا یزید
 مقلوب شكل المتوسط عن الدخل في التفاوت وىمست فیھا یقل التي المجموعة، في المتغیرین

 .u حرف
 للتطور المختلفة األبعاد باختبار الدراسة ھذه قامت )al et ,Destek, 2020( دراسة

 استخدمت .تركیا في ٢٠١٥-١٩٩٠ الفترة في الدخل توزیع في المساواة عدم على المالي
 القطاع تطویر مؤشر اإلجمالي، المالي التطور مؤشر( المالي للتطور أربعة مؤشرات الدراسة

 قامت كذلك ،)السندات أسواق تطویر مؤشر المالیة، األوراق سوق تطویر مؤشر المصرفي،
 توزیع في المساواة عدم على والتضخم الحكومي، االنفاق الحقیقي، الدخل أثر باختبار الدراسة

 الدخل زیادة أن أظھرت النتائج .المشترك للتكامل ARDL منھجیة خالل من وذلك .الدخل
 أثر وجود النتائج أظھرت كما الدخل، توزیع في التفاوت من یقلالن الحكومي واالنفاق الحقیقي،

 لقد .الطویل األجل في سالب أثر إلى یتحول القصیر، األجل في التفاوت على للتضخم موجب
 مؤشرو االجمالي المالي التطور مؤشري خالل من (GJ) فرضیة على الدلیل الدراسة وجدت
 األوراق سوق تطور بین عكسیة عالقة وجود النتائج أظھرت بینما المصرفي، القطاع تطور
 استخدام ضرورة إلى الدراسة تشیر النتائج، ھذه على بناًء .الدخل توزیع في والتفاوت المالیة

 ،المالیة الخدمات على للحصول متساویة فرص وتتیح التمییزیة القوانین من تحد التي السیاسات،
   .الدخل توزیع في التفاوت من ویقلل المساواة یعزز ما وھو

 التطور أثر اختبار إلى الدراسة ھذه سعت )al et ,Bolarinwa, 2020( دراسة
 وسھولة االستقرار، كفاءة، بالتعمیق، تتعلق المالي للتطور مؤشرات أربعة تبني خالل من المالي

 وجدت أفریقیة، دولة ٤٠ من عینة في لمؤشراتا ھذه باستخدام .المالیة الخدمات على الحصول
 في المساواة عدم من یزید الخاص للقطاع الممنوح المحلي االئتمان نسبة مؤشر أن الدراسة
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 مؤشر وأن .الدخل منخفضة والدول الدخل، المنخفضة- المتوسطة والدول الدخل، مرتفعة الدول
 الدول في المساواة عدم من المؤشر اھذ یقلل فبینما مختلطة، نتائج یظھر االجمالي التنمیة

 منخفضة الدول في التفاوت على یؤثر ال فإنھ الدخل، المنخفضة - المتوسطة والدول المرتفعة
 والتفاوت المالي التطور بین خطیة غیر عالقة وجود على الدلیل الدراسة وجدت كذلك .الدخل

 الدراسة وتوصي تائج،الن ھذه ضوء في .الدخل منخفضة الدول في فقط الدخل توزیع في
 في التفاوت من للحد وذلك المالي للتطویر األساسیة الركائز تشمل التي السیاسات، بصیاغة

 النمو بتحسین أوصت بینما الدخل، منخفضة -المتوسطة والدول المرتفعة الدول في الدخل توزیع
   .الدخل توزیع تحسین في المالي التطویر یسھم أن یمكن حتى الدخل منخفضة الدول في

 المالي التطور بین العالقة الدراسة ھذه فحصت )al et ,Makhilouf, 2020( دراسة
- ١٨٧٠ الفترة في OECD والتنمیة التعاون منظمة دول في الدخل توزیع في المساواة وعدم

 في المساواة وعدم المالي التطور بین عكسیة عالقة وجود إلى الدراسة توصلت لقد .٢٠١١
 التدابیر، باتخاذ الدراسة وتوصي طردیة، عالقة إلى الطویل األجل في تنقلبل القصیر األجل

 في المساواة عدم من یقلل مما المالیة، الموارد على الفقراء حصول استدامة إلى تؤدي التي
 العالقة من التحقق الدراسة ھذه حاولت )al et ,Nguyen, 2019( .الطویل األجل في الدخل

 الفترة خالل ناشئة دولة ٢١ من عینة في الدخل توزیع في المساواة موعد المالي التطور بین
 األسالیب من الكثیر جانب إلى المالي، التطور مؤشرات من العدید باستخدام .٢٠١٧-١٩٦١

 العالقة أن النتائج توضح حیث ،(GJ) فرضیة تحقق على الدلیل الدراسة ھذه وجدت اإلحصائیة
 التطور مؤشرات جمیع على تنطبق النتائج ھذه وأن ،U رفح مقلوب شكل تأخذ المتغیرین بین

 المالي التطور بین مقایضة عالقة وجود تقترح والتي علیھا المتحصل للنتائج نظرًا .المالي
 الدخل توزیع تحسین في المالي القطاع تنمیة على التعویل یمكن فانھ الناشئة، الدول في والتفاوت

   .المجتمعات ھذه في
 العالقة طبیعة عن التجریبي الدلیل الدراسة ھذه قدمت )al et ,oBatu, 2010( دراسة

 تحلیالت باستخدام أفریقیة دولة ٢٢ في الدخل توزیع في والتفاوت المالي التطور بین االرتباطیة
 أن الدراسة، وجدت (GMM) طریقة باستخدام .٢٠٠٤- ١٩٩٠ الفترة خالل المدمجة البیانات
 تساھم بالتعلیم االلتحاق معدالت زیادة وأن المالي، التطور زیادة مع یتناقص الدخل في التفاوت

  .(GJ) فرضیة تحقق على دلیل الدراسة تجد ولم .الدخل توزیع تحسین في كبیر بشكل
 أثر حول نتائج من السابقة الدراسات توصلت فیما كبیر تباین ھناك أن یتبین سبق مما 

 فاختال )١ خالل من االختالف ھذا تفسیر ویمكن دخل،ال توزیع في التفاوت على المالي التطور
 ویعتبر .عامة الدراسة حالة یشكل ما الدول لمجموعة أو للدولة واالقتصادي المالي التطور درجة

 .النتائج اختالف في إسھامًا العوامل أكثر من للدولة واالقتصادي المالي التطور مستوى اختالف
 ھذه في توثیقھ یمكن ما إن المالي، للتطور كممثل لككذ المستخدمة، المؤشرات اختالف )٢

 فكرة مع وتناسبًا تمثیًال األكثر ھو الخاص للقطاع الممنوح االئتمان نسبة مؤشر أن ھو الجزئیة،
 access إتاحة عن مجموعھا في تتحدث والتي السابقة، النظریات عرضتھا كما المالي التطور
 المالي، التطور مؤشرات من العدید استخدام إن .عامة بصفة لألفراد أو للفقراء المالیة الموارد

 نتائج إلى السابقة الدراسات عرض قد الخاص للقطاع المقدم االئتمان نسبة مؤشر جانب إلى



 

 ١١٩٩  
 

––  

 
 

 یمكن ومما المستخدمة، القیاسیة األسالیب اختالف بسبب )٣ .المالي التطور أثر عن متضاربة
   .ARDL منھجیة استخدام إلى معظمھا في لدراساتا ھذه اتجاه ھو الخصوص ھذا في مالحظتھ

 لیس مھم النمو – التمویل- المساواة عدم بین العالقة على الضوء من المزید إلقاء إن 
 فعال بشكل تسھم، أن یمكن فعالة سیاسات لتنفیذ أیضًا ولكن للتحقق، قابل تجریبي كموضوع فقط
 من ینتج أن یمكن الفقر تخفیف فإن ،Nikoloski إلى استنادًا .الفقر بتخفیف التعجیل في

 المساواة، عدم في والتغیر)٢ الفقر، بتخفیف عادة یرتبط والذي النمو )١ متشابكین مصدرین
 عدم- للنمو المشترك األثر فإن وبالتالي، .(Nikoloski, 2013)النمو بلوغ بعد یتحسن والذي

 الحالي األدب إلى الدراسة ھذه مإسھا إن .وتجریبي نظري اھتمام محل ھو الفقر على المساواة
 عمل )٢ .للعالقة والتجریبي النظري لألدب االنتقادیة بالمراجعة الدراسة ھذه تسھم )١ :مزدوج
 )٣ ).٢٠١٩ -١٩٧١( للفترة مصر في والطویل القصیر األجل في العالقة الختبار قیاسیة دراسة

 المالي التطور أثر بدراسة یتعلق فیما البحثي الفراغ سد )٤ .المناسبة السیاسیة التوصیات تقدیم
 على مصر، وفي العموم، على العربیة الدول في الدخل توزیع في المساواة عدم على

   .الخصوص
 

 توزیع في المساواة عدم على المالي التطور أثر حول وتطبیقي نظري كبیر، جدال ھناك 
   :التالیة األسئلة على لإلجابة سةالدرا ھذه تسعى الجدال، ھذا إطار في .الدخل
   مصر؟ في المساواة عدم على المالي التطور أثر ھو ما -

 المالي التطور أثر ھو وما القصیر؟ األجل في المساواة عدم على المالي التطور أثر ھو ما -
 المتغیرین بین العالقة شكل یتفق ھل أخري بصورة الطویل؟ األجل في المساواة عدم على
  ؟(GJ) ةفرضی مع

 

 بین للعالقة النظري األدب وتحلیل استعراض - ١ :في الدراسة من الھدف تحدید یمكن 
 فرضیة تحقق حول التجریبي الدلیل تقدیم-٢ الدخل؟ توزیع في المساواة وعدم المالي التطور
(GJ) قدیمت -٣ .والطویل القصیر األجل في المتغیرین بین العالقة شكل تحدید خالل من 

   .نتائج من البحث إلیھ توصل مع یتناسب وبما المناسبة، السیاسة توصیات
 

 التطور أثر بدراسة یتعلق فیما بحثیا فراغا تمأل - ١ كونھا من الدراسة ھذه أھمیة تنبع 
 النظریة التطورات الدراسة تستعرض-٢ .مصر في الدخل توزیع في المساواة عدم على المالي

 - ٣ .انتقادي تحلیلي منظور من الدخل توزیع في والتفاوت المالي التطور بین العالقة في دیثةالح
 توصیات تقدم -٤ .مصر في (GJ) فرضیة تحقق مدى على التجریبي الدلیل الدراسة تقدم

  .مصر في الدخل توزیع تحسین في تساھم التي السیاسة
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 ثانیا، للعالقة، النظري األدب أوًال، :ھي المقدمة بخالف أجزاء، أربعة الدراسة تتضمن 
 النموذج ثالثًا، .الدراسة فترة في مصر في المساواة وعدم المالیة التنمیة في التطورات تحلیل

   .والتوصیات النتائج وأخیرًا القیاسي، التحلیل نتائج رابعًا، .والمنھجیة البیانات، المستخدم،

  :االقتصادي النظري األدب في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالي التطور بین العالقة أوال،
 التطور بین العالقة حول التضارب من نوع وجود إلى الحالیة النظریة التوقعات تشیر 

 النظري األدب على تغلب ثالث اتجاھات تحدید یمكن اإلطار، ھذا في .الدخل وتوزیع المالي
 حاول . Greenwood and Jovanovich (1990) دراسة ىعل ویعتمد األول االتجاه .للعالقة

Greenwood and Jovanovich (GJ) تستفید االجتماعیة الطبقات كانت إذا ما على التعرف 
 مقلوب شكل المتغیرین بین العالقة تأخذ أن (GJ) اقترح لقد .المالي التطور من متساو بقدر

 .الدخل توزیع في والتفاوت المالي تطورال بین للعالقة خطي غیر نمط وجود مفترضًا ،U حرف
 الفقراء على المالي للتطور الصافي األثر فأن المالي، للتطور التوزیعي األثر من الرغم على

 دون األغنیاء، یتمتع التنمیة، من األولى المراحل في .االقتصادیة التنمیة مستوى على یعتمد
 المستویات عند .المالیة الخدمات من ستفادةواال المالیة األسواق إلى الوصول بإمكانیة الفقراء

 المالیة، لألسواق الوصول یمكنھم الذین األفراد عدد یزداد االقتصادیة، التنمیة من المرتفعة
 یمكن االتجاه، ھذا على بناء .(Kavya, Shijin, 2020) المالي التطور من العامة فیستفید
  :التالي النحو على (GJ) فرضیة استنتاج

 في المساواة وعدم المالي التطور بین U حرف مقلوب شكل تأخذ عالقة ھناك :(GJ) فرضیة
   .والطویل القصیر األجل

 عن تعبر فإنھا كوزنتس، منحنى فرضیة مثل مثلھا ،(GJ) فرضیة أن یتبین، سبق مما 
 غیر -خاص إطار في العالقة نمط عن تعبر إنما المتغیرات، بین العالقة وأن الرأسمالیة التنمیة

   .الرأسمالیة التنمیة إطار وھو- عام
 .المساواة وعدم المالي التطور بین عكسیة خطیة عالقة وجود ویفترض الثاني االتجاه

 باالقتراض الدنیا للطبقات یسمح المالي القطاع وتوسیع تعمیق أن یدعون الرأي ھذا أنصار
 األنشطة ممارسة العمل لخال من أو التعلیم خالل من إما( البشري المال رأس في واالستثمار

 یشوبھا المال رأس أسواق تكون عندما ومكلف الصعوبة غایة في أمر یعتبر ما وھو )التجاریة
   .بالمثل النمو وزیادة واألغنیاء، الفقراء بین الفجوة تقلیل ھو العملیة ھذه نتاج .القصور

 Galor and Zeira (1993) من كل قام .مؤثرتین بدراستین ترتبط األراء ھذه 
 یحدد والذي البشري، المال رأس في االستثمار على بالكلیة یعتمد نظري نمو نموذج بتطویر
 الحاالت في فإنھ ،Galor and Zeira على بناءًا .المال رأس أسواق طبیعة خالل من بالتبعیة

 رأس على الحصول في الفقراء إلى بالقیاس األثریاء، فرص تزداد ،االقتراض فیھا یصعب التي
 الذي النموذج في .األجیال بین الدخل في التفاوت استمرار إلى یؤدي الذي األمر البشري، مالال

 رأس أسواق وعیوب الدخل توزیع في التفاوت زیادة من كل من یعاني الذي المجتمع فان قدماه،
 من .للدخل عادل بتوزیع یتمتع الذي المجتمع ذلك من أقل بمعدل ینمو سوف المجتمع ھذا .المال
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 الموارد على الفقراء األعمال رجال حصول أن Galor and Zeira أوضح أخرى، ناحیة
 على فقط لیس یعمل الذي األمر .مكاسبھم لتعزیز صغیر نطاق على العمل من یمكنھم المالیة

 .(Nikoloski,2013; Shahbaz, et al, 2015)أیضًا النمو تعزیز وعلى بل التفاوت تخفیض
 قطاعات یضم نموذج بتطویر Banerjee and Newman (1993) امق الثانیة، الدراسة في

 القابلة غیر باالستثمارات القیام تتطلب التي التقنیات من نوعین تعتمد القطاعات ھذه .ثالثة
 تنفیذ بمقدورھا التي ھي، ثراء األكثر الوحدات فإن المال، رأس أسواق عیوب وبسبب للتجزئة

 خطي بشكل التفاوت تناقص عن السابقتین الدراستین دافعت لقد .العائد مرتفعة االستثمارات ھذه
 أكدت االتجاه، نفس في .(Kavya, Shijin, 2020; Batuo, 2010)المالي التطور زیادة مع

 تمویل في المالي التطور أھمیة على (Aghion, Bolton, 1997; Bardhan, 2000( دراسة
  :اآلتي یفترض االتجاه ھذا إن .المنظمین أنشطة

 بین وعكسیة خطیة األجل ومتوسطة قصیرة عالقة ھناك :Galor and Zeira فرضیة
   .الدخل توزیع في والتفاوت المالي التطور

 معینة، تنمیة بنمط مرتبطة غیر عامة فرضیة أنھا یتبین الثانیة، الفرضیة إلى بالنظر 
 الالزمة الموارد وفیرت فرض فعلى منطقي، قبول ذات وإنھا بحتة، نظریة حالة عن تعبر أنھا كما

 وتقلیل النمو زیادة عن تسفر سوف المالیة التنمیة فأن بسواء، سواء والفقراء لألغنیاء لالستثمار
   .بالمثًل الدخل توزیع في التفاوت

 Rajanو Bourguignon and Verdier (2000) من كل إلى ویعزو الثالث االتجاه
and Zingales (2003) . بین موجبة خطیة عالقة وجود إمكانیة ثالثال االتجاه یفترضو 

 ،Rajan and Zingales (2003) من كل توقع .الدخل توزیع في المساواة وعدم المالیة التنمیة
 إلى تذھب المالي القطاع تطویر منافع فإن المتطورة، المالیة المؤسسات غیاب حالة في إنھ

 بین یحولون قد األثریاء فإن ًا،تطور أكثر المالي القطاع یكون عندما وحتى فقط، األثریاء
 على المالي القطاع یشجعون وربما االئتمان، إلى الوصول وبین )الشركات من غیرھم( األخرین

 ,Hendel, et al) .والفقراء األغنیاء بین الفجوة یزید مما بالذات، األغنیاء نحو األموال توجیھ
 بتكلفة التعلیم أو القروض، بتقدیم ةالحكوم فیھا تقوم التي الحاالت في حتى إنھ أظھر (2005
 في طبیعي بشكل یختلفون األفراد إن .فئتین بین قائمة تزال ال التمییز فكرة فإن معقولة،

 فئة یتركون سوف یتعلمون ممن البعض فأن مقبولة، فكرة ھذه أن وطالما .والقدرات االمكانیات
 مما المھارة عالوة وزیادة مھرة،ال غیر العمال أجور انخفاض إلى یؤدي مما المتعلمین، غیر
 یمكن الطرح، ھذا من .Nikoloski, 2013)( الدخل في المساواة عدم مستویات من یزید

  :اآلتي استنتاج

 في والتفاوت المالي التطور بین موجبة خطیة عالقة ھناك :Rajan and Zingales فرضیة
   .والمتوسط القصیر االجل في الدخل توزیع

 التنمیة بمسار ترتبط ال )الثانیة الفرضیة( كسابقتھا فأنھا الثالثة، یةالفرض إلى بالنظر 
 االئتمان أسواق عیوب ظل وفي النامیة، الدول حالة مع توافقًا األكثر وأنھا الزمن في الرأسمالیة

imperfect markets المالیة أسواقھا تمیز التي.   
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- ١٩٧١ الفترة في مصر في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالیة التنمیة اتجاھات تحلیل ،ثانیًا
٢٠١٩:  

  ٢٠١٩- ١٩٧١ الفترة في مصر في الدخل توزیع تطور )١
 والتي الدراسة، فترة خالل الدخل توزیع في التفاوت سلسلة مسار )١( الشكل یوضح 

 التحلیل ھذا إن .الموجب المیل ذات العام االتجاه خط معادلة علیھ تدل صعودي، منحى تسلك
 المتوسط في ٠٫٢٥٧ وبحوالي خطي، بشكل الدخل توزیع في التفاوت زیادة إلى شیری االتجاھي

   .سنویًا

 في التفاوت معدالت في نسبیة زیادة حدوث مالحظة یمكن )١( الشكل إلى وبالنظر 
 الى بالقیاس فترات، من بعده وما االقتصادي االصالح برنامج تطبیق بدایة منذ الدخل توزیع

 بقیمة الدراسة فترة خالل لھ نقطة ألدنى جیني معامل وصل حیث لثمانینیات،وا السبعینیات فترة
 السلسلة، نھایة وحتى وھبوطًا صعودًا ذلك بعد الحركة لیواصل ،١٩٧٨ عام في 40.87 تبلغ

 من تفسیره یمكن الدراسة، فترة في جیني معامل سلسلة سلوك إن .ضیق نطاق وعلى متذبذبًا،
   .الدولي النقد صندوق لسیاسات توزیعیةال اآلثار إطار وفي خالل،

 ٢٠١٩- ١٩٧١ الفترة في مصر في المالي التطور )٢
 ھي نامیة دولة أي شأن شأنھا مصر، في المصارف تعتبر :المصرفي النظام تطور 

 أنھا ثحی .المالیة األوراق بسوق المثال، سبیل على قیست ما إذا ھیمنة، واألكثر أھمیة األكثر
 ,Mohieldin المالیة األصول من األكبر الجزء على وتھیمن المالیة تدفقاتال معظم في تتحكم

Hussein, 2019).( وما المصري االقتصاد لتطور مواز بشكل المصرفي النظام تطور لقد 
 النظام أھداف وعلى البنوك ملكیة على أثرت التغیرات ھذه .وإصالحات ثورات من لھ تعرض
 - ١٩٧٤ من .االشتراكي التطبیق فترة ١٩٧٤-١٩٥٢ من .بأدائھا یقوم التي العملیات وعلى

 التوجھ( االقتصادي االصالح فترة إلى ،)المفتوح الباب سیاسة( االقتصادي االنفتاح فترة ١٩٩١
   .اآلن حتى- ١٩٩١ من )الحر السوق اقتصاد نحو
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 ٢٠١٩-١٩٧١ الفترة خالل مصر في الدخل توزیع في التفاوت تطور )١( شكل

 eviews ٩برنامج على باالعتماد الباحث خالل نم :رالمصد
 تحقیق نحو إطارھا في یسعى جدیدة مرحلة المصري االقتصاد بدأ ،١٩٧٤ عام من بدءًا

 في الخاص القطاع دور زیادة وبھدف واألجنبیة، الخاصة الموارد تعبئة وفعالیة كفاءة من مزید
 رقم القانون صدر ذلك، إطار في ".المفتوح الباب بسیاسة "یعرف ما إطار في التنمویة العملیة
 للمصارف وفروع ومشتركة، خاصة، مصارف بتأسیس یسمح والذي ،١٩٧٥ لسنة ١٢٠

 واألجنبیة الخاصة لالستثمارات الضریبیة والحوافز المزایا من العدید تقدیم خالل ومن األجنبیة،
 قدم على بالعمل صةالخا للبنوك لتسمح كثیرة تغییرات أدخلت لقد )١٥ ص ،٢٠١٦ ،نجا(

 وبما سوقیة، أسس على الودائع على الفائدة أسعار تحدید تم كذلك الحكومیة، البنوك مع المساواة
 تنظیم في المركزي البنك استمر المقابل، في .الدولیة المالیة األسواق في االتجاھات مع یتماشى
 المالي، القطاع في االستثمارات ادتز فقد لذلك، نتیجة .المحلیة بالعملة الودائع على الفائدة أسعار
 حجم زیادة إلى أدى ما وھو استثماري، بنك ٣١و تجاري، بنك ٣٩ إلى البنوك عدد وزاد

 من األعظم الشطر توجیھ ورغم ).(Mohieldin, Hussein, 2019, p 75(المصرفي االئتمان
 من كنسبة سواء ایدتز قد الخاص للقطاع الموجھ اإلقراض حجم أن إال العام، للقطاع المدخرات

 حجم تزاید المثال سبیل فعلى اإلجمالي، المحلي الناتج من كنسبة أو المصرفي، االئتمان إجمالي
 ىإل ،١٩٧١ عام اإلجمالي المحلي الناتج من %11.36 من الخاص للقطاع المقدم االئتمان

  ).٢٠٢٠ التنمیة، مؤشرات الدولي، البنك( ١٩٧٥ عام 16.6%

 على بتطور ذلك یلحق فلم واألجنبیة، والمشتركة الخاصة لبنوكا أعداد زیادة ورغم
 أسعار تحدید عملیة في المركزي البنك ھیمنة استمرت حیث المصرفیة، الخدمات مستوى
 المصرفي النظام ظل كذلك .المصرفیة الخدمات رسوم تحدید وفي االئتمان، توزیع وفي الفائدة،

 زیادة( المالیة الوساطة خالل من المحلیة المدخرات نم كبیر جانب على ھیمنت التي للدولة تابع
 على الواسعة العام القطاع فروع شبكة ھیمنت كما ،)المثال سبیل على القانوني، االحتیاطي نسبة

y = 41.18 + 0.257   
 R2=0.83  
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 ومن التجزئة من یعاني المصري المصرفي النظام جعل الذي األمر المدخرات، تعبئة عملیة
 والخدمة المصرفیة الخدمات أسعار ارتفاع إلى األمر ایةنھ في أدى مما التنافسیة، القدرة انعدام

 من .والخاصة العامة المشروعات من الكثیر جدوى عدم مخاطر من ذلك یحملھ ما مع ،ةاالئتمانی
 وآخرون، ،البلبل( االقتصادي االصالح أولویات رأس على المصرفي االصالح صار ھنا،

   ).١٧-١٦صص ،٢٠٠٤
 منذ مصر عرفتھا التي المالي، الكبح إجراءات بإزالة دياالقتصا االصالح مسیرة بدأت

 الموارد وتعبئة المدخرات جذب على االصالحات تركزت األولى، المرحلة في .الستینیات بدایة
 ،١٩٩١ ینایر في والدائنة المدینة الفائدة أسعار تحریر مثل، االجراءات بعض خالل من المالیة

 فقد ذلك، على بناءًا .الخاص للقطاع الموجھة القروض محج على االئتمانیة السقوف إزالة ثم
 الفترة في %٢٠٫٥٦ من )١( الجدول یوضح كما الخاص، للقطاع الموجھ االئتمان نسبة زادت

 تطویر اإلجراءات ھذه شملت كما ،٢٠٠١- ١٩٩٢ من الفترة في %38.83 إلى ١٩٩١-١٩٧١
 تحسین أیضًا ،استھدفت المالیة اتاإلصالح ).الخزانة سندات مثل( مباشرة غیر نقدیة أدوات
 النقد مع بالتعامل خاصة استرشادیة قواعد إدخال المال، رأس كفایة صورة في التنظیمي اإلطار

 السیولة المحاسبي، التدقیق الخارج، في االستثمارات تركز الموجودات، تصنیف األجنبي
 بما المالیة التقاریر نشر فیة،الشفا تحسین اإلرشادیة، القواعد االئتماني، والتركز المصرفیة،

 في الخصخصة برنامج الحكومة تعھدت فقد ذلك، إلى إضافة .الدولیة المعاییر مع یتمشى
 ,Mohieldin, Hussein) السوقي التركز وتقلیل المنافسة تعزیز بھدف المصرفیة الصناعة

2019, p76) .  

 وتتكون العالم في البورصات أقدم من المصریة البورصة تعد :المال رأس سوق تطویر
 بورصة اأم ،١٩٠٣عام انشاؤھا تم القاھرة بورصة( واإلسكندریة القاھرة بورصة من

 العمل تم ،١٩٩٠ االقتصادي اإلصالح برنامج تبني مع ).١٨٨٣ عام تأسیسھا تم فقد اإلسكندریة
 وزیادة سوقیةال األنشطة انتعاش إلى أدى ما وھو المصري، المال رأس سوق تنشیط على حثیثًا

  .حداثة أكثر مؤسسي ودعم استرشادیة، وقواعد سوقیة، سیاسات على الطلب
 المال رأس سوق تطویر مشروع إنشاء تم المصري، المال رأس سوق تطویر إطار في 
 والشفافیة، الكفاءة، زیادة إلى یھدف الذي التسعینیات، أواخر في (CMD) المصري

 استحداث )١ :خالل من المصري المال رأس سوق ویرتط في (CMD) أسھم لقد .واالستقرار
 من السوقیة للبیانات أفضل نشر)٢ .والتسویة والمقاصة، التداول، نظم في automation اآللیة
 )٣ .االفصاح من ومزید الذاتي التنظیم من مزید االلكترونیة، البیانات وعبر االنترنت خالل

   .السوقي والتنوع المرونة زیادة )٤ .تواإلجراءا والنظم، السوقیة، المؤسسات تحدیث

 إلى تھدف التي اإلدراج، قواعد من جدیدة مجموعة استحداث تم ٢٠١٤ فبرایر في 
 وفي .األقلیات حقوق وحمایة السوق شفافیة وتحسین للشركات الجدیدة العروض إجراءات تیسیر

 الشركات وكمةلح أوسع تطبیق لضمان االدراج قواعد على تعدیالت إدخال تم ٢٠١٥/٢٠١٦
 رأس سوق في شركة ٢٢٤ إدراج تم ٢٠١٧ نھایة في .المستثمرین حقوق حمایة من والمزید

 المستثمرین مشاركة وبلغت دوالر، ملیار ٣٧٫٢٢ تساوي سوقیة إجمالیة بقیمة المصري المال
   .الرئیسي السوق في التداول قیمة من %٣٠ حوالي األجانب
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 المصریة الحكومة أحرزتھ الذي الملموس، التقدم مرغ :المالي القطاع اصالحات تقییم
 غیرھا من بكثیر أقل مصر في التمویل إلى الوصول فرص أن اال المصرفي، النظام إصالح في
 االئتمان، فإن ذلك، إلى إضافة ).٢ الجدول انظر( األخرى الناشئة االقتصادیات من كثیر من

 ذات األكبر المشروعات في كبیرة ةبصور یتركز مصر في الخاص القطاع علیھ یحصل الذي
 االئتمان إجمالي من فقط %٦٫٧ فإن المركزي، البنك إلى استنادًا .األكبر المؤسسیة القدرات
 .الصغر في والمتناھیة والمتوسطة، الصغیرة، المشروعات إلى یذھب الخاص للقطاع الموجھ

 أذونات في مضطرد لبشك لالستثمار البنوك نزوع بسبب أكثر االستثمار فرص تضیق كذلك
 االستثمار مناخ تقییم في جاء كما -الشركات من فقط %١٣٫٤ إن .الحكومیة والسندات الخزانة

 أقل وصول نسبة لدیھا الصغیرة الشركات بینما قروض، على الحصول تستطیع- ٢٠٠٩ لعام
   .(documents 1.worldbank.org > curated) الصغر متناھیة المشروعات تلیھا للتمویل،

 قامت وما جھود من الحكومة بذلتھ ما برغم فإنھ ، المصري المال رأس لسوق بالنسبة 
 وال بكثیر، الممكن المستوى دون الیزال األولیة المال رأس سوق تطور فإن إصالحات، من بھ

   . محدود مصر، في المحلي االستثمار لتمویل كمصدر المالیة، األوراق سوق دور یزال

   ٢٠١٩-١٩٧١ الفترة في مصر في المالي التطور لمؤشرات ياالتجاھ التحلیل)٣
 للقطاع الممنوح المحلي االئتمان نسبة أن یتبین ،)١( والشكل )١( الجدول إلى بالنظر 

 االصالح برنامج بدایة منذ التزاید في بدأت١ )ج م ن( االجمالي المحلي الناتج من الخاص
 .٢%٥٤٫٩ تساوي بقیمة ٢٠٠١ عام الذروة إلى لتصل تدریجي، بشكل ،١٩٩٠ عام االقتصادي

 ،٢٠٠١ عام بعد تدریجي بشكل التناقص في المحلي االئتمان مؤشر بدأ فقد ذلك، عن رغما
 واالقتصادي السیاسي االستقرار عدم بسبب التالیة واألعوام ٢٠١١ عام في قیمة أقل إلى لیصل

 وتبین للمؤشر، الصعودي التجاها ھذا عن العام االتجاه معادلة وتعبر .٢٠١١ ینایر ثورة بعد
   .سنویًا المتوسط في 0.507 بنسبة الخاص للقطاع المقدم االئتمان نسبة زیادة

  )١( جدول
  ٢٠١٩-١٩٧١ الفترة خالل مصر في المالي التطور

  ٢٠١٩-٢٠١٢  ٢٠١١-٢٠٠٢  ٢٠٠١-١٩٩٢  ١٩٩١-١٩٨٢  ١٩٨١-١٩٧١  الفترة

 المحلي االئتمان
 الخاص للقطاع

 المحلي الناتج/
  الجماليا

٢٨٫٠٣  ٤٥٫١٧  ٣٨٫٨٣  ٢٦٫٤٣  ١٦٫١١  

  

  ٣٧٫١٩  االصالح عدب  ٢٠٫٥٦  االصالح قبل

 مؤشرات الدولي، البنك( الدولي البنك بیانات على باالعتماد ،الباحث بواسطة حسبت :المصدر
 )٢٠٢٠العالمیة، التنمیة

                                                
سة على مؤشر نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص من بین مؤشرات التطور المالي اآلخرى،  تعتمد الدرا-١

  .كممثل للتطور المالي بسبب ارتباطھ بالفرضیات التي یتم اختبارھا ولداللتھ، بالتالي لنتائج البحث
2  - albankaldawli.org/indicator. 
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 الخاص اعللقط المقدم المحلي االئتمان نسبة مؤشر تدني یتبین ،)٢( الجدول إلى بالنظر 
 وبالمتوسط الدول، بعض في بمثیلھ بالمقارنة وذلك مصر، في اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة

   .٢٠١٩ للعام العالمي
  )٢( شكل

 ٢٠١٩-١٩٧١ الفترة خالل الخاص للقطاع المحلي االئتمان مؤشر تطور

 
  eviews9 برنامج على باالعتماد الباحث خالل من :المصدر

   
  )٢( جدول

  ٢٠١٩ لعام االجمالي المحلي الناتج /المحلي االئتمان سبةن مؤشر
  الدول من مختارة مجموعة في

 تالوالیا  الدولة
 المتوسط  الجزائر  اسبانیا  اوغندا  الیابان  مصر  مالیزیا  المتحدة

  العالمي

 االئتمان مؤشر
 من % المحلي

  ج م ن

١٣٢٫٣  ٢٥٫٩  ٩٤٫٧  ١٣٫٩  ١٧٤٫٧  ٢٤  ١٢٠٫٩  ١٩١٫٨٠  

   albankaldawli.org/indicator :المصدر
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   :والمنھجیة البیانات، المقترح، النموذج :ًاثالث
 إطار في-المعاصر-الفرضي االستنباطي المنھج على الدراسة تعتمد :الدراسة تفرضیا )١- ٣(

 النحو على البحث فروض اشتقاق تم فقد السابقة، الدراسات على عتمادًااو المنھج، ھذا
   :التالي

اك - ة ھن ین عالق ة ب ة التنمی دم المالی ساواة وع ي الم ع ف دخل توزی ي ال صر ف ي م ل ف    األج
   .الطویل

اك - ة ھن ر عالق ة غی ین خطی ة ب ة التنمی دم المالی ساواة وع ي الم ع ف دخل توزی ذ ال كل تأخ    ش
  .U حرف

   :المقترح جالنموذ )٢- ٣(
 توزیع في اةالمساو وعدم المالیة التنمیة بین للعالقة االقتصادیة النظریة إلى استنادًا 

 یمكن فإنھ ،(Shahbas, et al, 2015) دراسة السابقة، التطبیقیة األدبیات إلى وكذلك الدخل،
  :التالي النحو على للنموذج العام الشكل تحدید

INQt=  (Yt, FDt, INF t, Gt) (1) 
 FDt االقتصادي، النمو Yt الدخل، توزیع في التفاوت ھي INQt فإن المعادلة، ھذه في 

 للحصول -  اللوغاریتمیة الصیغة على وباالعتماد . العولمة Gt التضخم، INF t المالیة، میةالتن
 تأخذ للتقدیر الخاضعة المعادلة فان علیھا، االعتماد یمكن تقدیرات وعلى اتساقًا أكثر نتائج على

   :التالي الشكل

LGINIt = β0+ β1 LGROWTHt + β2 LINFt t β3 LFDt + β4 LGt + εt (2) 
   :ثحی

LGINItβ: جیني معامل خالل من عنھ معبرًا الدخل، توزیع في للتفاوت الطبیعي اللوغاریتم.   
LGROWTHt: النمو معدل خالل من معبرًا االقتصادي، للنمو الطبیعي اللوغاریتم 

   .االقتصادي
: LINFt المستھلك ألسعار القیاسي الرقم خالل من عنھ معبرًا للتضخم، الطبیعي اللوغاریتم.   

LFDt: المحلي الناتج من الخاص للقطاع الممنوح االئتمان لنسبة الطبیعي اللوغاریتم 
   .المالي للتطور كمؤشر اإلجمالي

LGt: مؤشر خالل من مقاسًا للعولمة الطبیعي اللوغاریم KOF globalization index 
   . (Dreher, 2006; Shahbas, et al, 2015) من لكل إتباعًا

εt : وائيالعش الخطأ.  



 

 ١٢٠٨  
 

 
 

 
 

 ظل في المشترك التكامل اختبار إجراء یمكن (Pesaran, et al, 2001) على بناًء 
 الحدود منھج إطار وفي الطریقة، ھذه في . (UECM)المقید غیر الخطأ تصحیح نموذج

Bounds Testing Approach، التالیة الصیغة النموذج یأخذ: 

LINQt = 0 + L1INQ t-1+ 2LGROWTH t-1+3LINF t-1+4LFD t-

1+5LG t-1+  

  
  :أن حیث

 0: :الثابت الحد   

: :األولى الفروق  
P, q1, q2, q3, q4 : للمتغیرات اإلبطاء لفترات األعلى الحد  

β1 , β2, β3, β4, β5 : الطویل األجل معلمات 

1,2, 3, 4, 5: القصیر األجل معلمات  
  :التالي النحو على اإلعتبار في الخطیة غیر لعالقةا وضع یجب ،(GJ) فرضیة والختبار 

LINQt = ϰ 0 + ϰ 1GROWTHt + ϰ 2LINFt+ ϰ 3LFDt+ ϰ 4LFD
2

t + 
ϰ 4LGt+ ϰ 5LG2

t + εt  
 األجل في موجبة العالقة( ٠ < 4 ،٠ >3  كانت إذا(GJ) فرضیة تتحقق سبق، ما على بناًء 

 یتم والعولمة المساواة عدم بین خطیةال غیر العالقة أن كما ،)الطویل األجل في وسالبة القصیر
 U شكل فرضیة وتتحقق .التربیعیة الصیغة في العولمة متغیر إدراج خالل من اختبارھا
 األجل في وسالبة القصیر األجل في موجبة العالقة( ٠< 5 ،٠ >4  كانت إذا المقلوب،

  ).الطویل

 االرتباط معامالت مصفوفةو الوصفیة اإلحصاءات )٣( الجدول في الواردة البیانات توضح 
 لمتغیرات الزمنیة السالسل أن ،(Jarque-bera) اختبار ویوضح .المستخدم النموذج لمتغیرات

 توضح كما الصفر، یساوي وتغایر ثابت بتباین الطبیعي التوزیع شكل جمیعًا تأخذ، الدراسة
 توزیع في ساواةالم عدم بین موجب ارتباط وجود )٣( الجدول في الواردة االرتباط معامالت

 والدراسات االقتصادیة النظریة توقعات مع یتفق ما وھو ،(0.68) المالیة والتنمیة الدخل
  ).٣( الشكل یوضح كما المتغیرین بین العالقة وشكل السابقة التطبیقیة
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  )٣( جدول
 المستخدم النموذج في للمتغیرات االرتباط ومصفوفة الوصفیة اإلحصائیات

LFD LG  LINF  LROWTH  LGINI Variables/Statistics  
3.33 4.0  3.148  1.54  3.85  Mean 
3.33 4.0  3.59  1.55  3.88  Median  
4.0 4.2  5.89  2.58  3.98  Maximum  
2.33 3.58  0.52  0.122  3.70  Minimum  
0.43 0.17  1.54  0.49  0.085  Std.Dev  
-0.30 -0.49  -0.23  -0.51  -0.259  Skewness  
2.63 2.34  1.91  3.52  1.873  Kurtosis  
1.02 2.85  2.85  2.75  3.14  Jarque-Bera  

0.599 0.240  0.240  0.252  0.208  Probability  
163.58 196.04  154.26  75.46  189.12  Sum 

8.93 1.49  115.10  11.90  0.35  Sum Sq. Dev 
49 49  49  49  49  Observations 
      1  LGINI  
  .  1  -0.33  LGROWTH  
  1 0.27 0.91 LINF 
 1 0.93  -0.16  0.82  LG  
1 0.70 0.67 0.002 0.68 LFD 
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  ) ٣ ( شكل
  الدراسة فترة في مصر في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالي التطور بین العالقة
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 للحصول تكساس یاناتب قاعدة على باالعتماد الدراسة بیانات توفیر تم :تالبیانا )٣- ٣(
 (KOF.ethz.ch/en/forcasts) السویسري االقتصادي المعھد على كذلك جیني، معامل على

 االقتصادي، النمو لمتغیرات الزمنیة للسالسل بالنسبة .للعولمةKOF مؤشر على للحصول
 ,World Bank) الدولي البنك بیانات قاعدة من علیھا الحصول تم فقد المالیة، التنمیة التضخم،

World Development Indicator, 2020)   

   :المستخدمة االحصائیة األسالیب )٤- ٣(
 توزیع في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین العالقة دراسة في السابقة الدراسات تألج 

 المدمجة البیانات تحلیالت إطار في العالقة ھذه تناول تم فقد مختلفة، قیاسیة منھجیات إلى الدخل
)(Panel Data المقطعیة والبیانات)(Cross-Section، الزمنیة السالسل وأخیرًا)(Time 

series إطار في country-specific studies. الزمنیة السالسل بیانات تستخدم الدراسة ھذه 
 على التطبیقیة الدراسة وتتم ،٢٠١٩- ١٩٧١ من الفترة تغطي التي المصري، لالقتصاد
  :مستویین

 األجل في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین العالقة لتحدید قیاسیة دراسة -
  .الطویل

 .والقصیر الطویل األجل من كل في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین السببیة العالقة دراسة -
  :یلي فیما الدراسة ھذه استخدمتھا التي اإلحصائیة واالختبارات األسالیب تحدید ویمكن

  :)tests root unit( الوحدة جذر اراتاختب -
 یجب فإنھ المناسبة، التقدیر طریقة لتحدید وكذلك الزائف، االنحدار مشكلة تجنب أجل من

 فحص إلى الوحدة جذر اختبار ویھدف .الدراسة لمتغیرات الزمنیة السالسل استقراریھ اختبار
 االقتصادي النمو ،LGINI الدخل توزیع في المساواة عدم من لكل الزمنیة السالسل خواص

LGROWTH، التضخم LINF، المالي التطور LFD، العولمة LG ١٩٧١ الفترة خالل-
 یقوم البحث أن إال الوحدة، جذر اختبارات تعدد ورغم .حدة على منھا كل رتبة وتحدید ٢٠١٩

 - فیلیب واختبار ،(Augmented Dickey-Fuller test ) (ADF) اختبار استخدام على
 عدم أو الزمنیة، السلسلة استقرار من التأكد ویتم. (PP)(Phillip-Perron test) بیرون

 فإذا. المحسوبة) τ ( وقیمة الجدولیة القیمة بین المقارنة خالل من الوحدة جذر على احتوائھا
 والعكس المتغیر سكون عدم یعني ذلك فإن المحسوبة،) τ ( قیمة من أكبر الجدولیة القیمة كانت

  . صحیح

 Autoregressive :المتباطئة الموزعة الزمنیة للفجوات الذاتي االنحدار ةمنھجی
Distributed Lag model(ARDL) نموذج یعتبر ARDL تصحیح لنموذج مطور نموذج 

 إختیار أساس على یبني حیث ،unrestricted error correction mode المقید غیر الخطأ
 من مزیج ARDL نموذج ویعتبر اإلبطاء، ةرتب اختبار طریق عن للخطأ تصحیح نموذج أفضل
 Autoregressive الذاتي االنحدار ونماذج Distributed Lag الموزعة اإلبطاء فترات نماذج

model. المتغیرات وقیمة المبطأة قیمھا في دالة الزمنیة السالسل تكون المنھجیة، ھذه في 
 والطویل، القصیر األجل دینامیكیة تقدیر في ARDL نماذج وتستعمل .المبطأة وقیمھا التفسیریة
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 ARDL منھجیة تقدیرات وتتمیز .مستقرة وغیر مستقرة زمنیة سالسل النموذج یضم عندما
  .والكفاءة التحیز بعدم

 :القیاسي التحلیل نتائج رابعا،
  :Stationarity test الزمنیة السالسل استقراریھ اختبار نتائج )١- ٤(

 ،(ADF) اختبار نتائج توضح يوالت ،)٤( جدولال في الواردة النتائج ضوء على 
 بالنسبة .االختبارین نتائج في االتفاق یتبین ،(PP) اختبار نتائج یعرض الذي )٥( والجدول
 جذر بھا المتغیرات بأن العدم فرضیة رفض یمكن ال فإنھ ، LINFt, LFDt الزمنیة للسالسل
 ،%٥ معنویة مستوى عند األولى قللفرو بالنسبة العدم فرضیة رفض یمكن أنھ غیر الوحدة،

 غیر والتضخم المالي، التطور وھي المتغیرات لھذه الزمنیة السالسل أن استنتاج یمكن وعلیھ
 للسالسل بالنسبة . )LINFt, LFDt I(1) ( األول الفرق في ساكنة ولكنھا المستوى، في ساكنة

 بین تتراوح فأنھا والعولمة، ،االقتصادي والنمو الدخل، توزیع في التفاوت لمتغیرات الزمنیة
 على بناًء .( LGROWTHt, LGINIt, LGt I(0,1)) األول والفرق المستوى في االستقرار

 .ARDL منھجیة وفق المشترك التكامل اختبار إجراء یمكن النتائج، ھذه

  )٤(جدول
 (ADF)الموسع فوالر دیكي اختبار باستخدام الوحدة جذر اختبار

ADF test 

Level First 
Difference      

VARIABLES  
t-statistic  t-statistic  Critical Value 

5% 

ORDER 
OF 

INTEG  

None 1.129 -4.85  -1.95  
Trend, C  -3.30*  -4.91  -3.54  

LGINI 

C  -1.38  -4.93  -2.95  

 
I(1.0)  

None  -0.56  -5.53  -1.95  
Trend, C  -3.35*  -5.41  -3.60  

LGROWTH  

C  -3.06  -5.47  -2.95 

  
I(1,0)  

None  2.30  -1.128 -1.95 
Trend, C  -1.424  -3.354*  -3.54 

LINF 

C  -0.744  -3.355  -2.95 

  
I(1)  

None 0.735 -4.395 -1.95 
Trend, C -1.33 -5.09 -3.54 

LFD  

C -2.15 -4.523 -2.95 

I(1)  

None 2.060 -4.25 -1.95 
Trend, C -3.48* -4.900 -3.54 

LG 

C -2.08 -4.800 -2.95 

I(1,0)  

 .Eviews ٩ برنامج باستخدام الباحث اعداد من :المصدر
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  )٥( جدول
  (PP) بیرون-فیلیب اختبار باستخدام الوحدة جذر اختبار

Phillips- Perron test 

Level First 
Difference      

VARIABLES  
t-statistic  t-statistic  Critical Value 5% 

ORDER 
OF INTEG  

None  (11) 1.16  (9)-9.12  -1.95  
Trend, C  (0)-3.854  (2)-6.43  -3.54  

LGINI 

C   (6) -0.86  (2)-6.46  -2.95  

 
I(1,0)  

None  (13) -0.69  (10)-14.6  -1.95  
Trend, C   (3) -4.59  (10)-14.2  -3.60  

LGROWTH  

C  (1) -4.32  (10)-14.3  -2.95 

  
I(0)  

None  (5) 3.98   (0)-2.73  -1.95 
Trend, C  (3) -1.43  (2)-5.19  -3.54 

LINF 

C   (3) -0.41  (2)-5.36  -2.95 

  
I(1)  

None (2) 0.66 (3)-7.25 -1.95 
Trend, C (2) -1.3  (2)-7.66 -3.54 

LFD  

C (2)-1.98 (3)-7.31 -2.95 

I(1)  

None (4) 2.09  (1) -10.21 -1.95 LG 
Trend, C (1) -4.68 (5) -12.83 -3.54 

 C (2) -2.21 (3) -11.41 -2.95 

I(1,0)  

 .Eviews ٩ برنامج باستخدام الباحث اعداد من :المصدر

-Newey) االلي االختیار وفق)PP( اختبار في التسلسلي االرتباط لفترات األمثل العدد ()
West) طریقة باستخدام (Bartlett Kernel).  

  :Bounds testالحدود اختبار :ARDL منھج خالل من المشترك التكامل اختبار )٢- ٤(
 إحصائیة أن حیث مشترك، تكامل عالقة وجود إلى )٦جدول( الحدود اختبار نتائج تشیر 

 مستوى عند األعلى للحد critical value الحرجة القیمة من أكبر )٥٫٢٦( F-statistic فیشر
 بعدم العدمي الفرض نقبل أن نستطیع ال فإننا بالتالي،و %.١٠ ،%٥ ،%٢٫٥ ،%١ معنویة
  .الدراسة متغیرات بین مشترك تكامل عالقة بوجود البدیل الفرض ونقبل مشترك، تكامل وجود

  )٦( الجدول
  المشترك التكامل الختبار الحدود منھج طریقة

Lags  F- Stat Result  
ARDL (3,1,0,0,0)* 5.26  مشترك تكامل وجود  

 I)١(األعلى الحد I)٠( األدنى الحد   حرجةال القیم
 ٣٫٥٢  ٢٫٤٥  %١٠ معنویة مستوى عند

  ٤٫٠١  ٢٫٨٦  %٥ معنویة مستوى عند
  ٤٫٤٩  ٣٫٢٥ %٢٫٥ معنویة مستوى عند

  ٥٫٠٦  ٣٫٧٤  %١ معنویة مستوى عند

   .Eviews 9 برنامج باستخدام الباحث اعداد من :المصدر
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 (AIC)معیار وفق موذجالن لمتغیرات اإلبطاءات من األمثل الحد*

 القصیر األجلین في الدخل توزیع في المساواة وعدم المالیة التنمیة بین العالقة تقدیر )٣- ٤(
   :والطویل

 مقدرات على منھما األول یشتمل جزئیین، من یتكون الذي ،)٧( الجدول إلى بالنظر 
 تحلیل یمكن فإنھ ویل،الط األجل في العالقة بمقدرات اآلخر یختص بینما الخطأ، تصحیح نموذج
  :التالي النحو على الجدول ھذا في الواردة النتائج

  الخطأ تصحیح نموذج تقدیر نتائج ) ٧ ( جدول
Cointegration Form 

Prob.  t-Statistic  Std. Error  Coefficient  Variable  

0.2500  -1.1687   0.0085  -0.010046  D(LGROWTH)  

0.0017  3.3885  0.0113  0.038351  D(LINF)  

0.3251  -0.9972  0.0790  -0.078788  D(LG)  

0.0163  2.5177  0.0147  0.037033  D(FD) 

0.0000  -4.6407  0.1587  -0.736531  CointEq (-1) 

Cointeq= LGINI- (0.0314*LGROWTH + 0.0521*LINF – 0.1070*LG + 0.0503*LFD 
+ 4.0017) 

Long Run Coefficient 

Prob.  t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0452 -2.0730 0.0151 -0.031368 LGROWTH 

0.0001 4.34727 0.0119 0.052070 LINF 

0.3396 -0.967502 0.1105 -0.106972 LG 

0.0078 2.815153 0.0178 0.050280 LFD  

0.0000 9.794283 0.40857 4.001719 C 

  .Eviews ٩ مجبرنا باستخدام الباحث اعداد من :المصدر

  :الطویل األجل عالقة أوال،
  :یتبین ،)٧( الجدول إلى بالنظر 

 بقیمة %٥ مستوى عند معنویة وكذلك سالبة، CoinEq(-1) الخطأ تصحیح حد معلمة إن -
 تكامل وجود(الدراسة متغیرات بین األجل طویلة التوازنیة العالقة صحة یؤكد مما ،،0.73

 التصحیح سرعة الخطأ تصحیح حد معلمة وتقیس ).اسةالدر متغیرات بین وفرید مشترك
   .سنة )١٫٣٦( تبلغ بسرعة الطویل األجل في التوازن وضع إلى والعودة
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 توزیع في المساواة وعدم المالي التطور بین الطویل األجل في ومعنویة موجبة عالقة وجود -
 %١ بنسبة )اصالخ للقطاع الموجھة القروض( المالي التطور زیادة تؤدي حیث الدخل،

  .ضعیفة نسبة وھي %0.05 بنسبة الدخل توزیع في التفاوت زیادة إلى
 تؤدي إذ الدخل، توزیع في المساواة وعدم االقتصادي النمو بین ومعنویة سالبة عالقة ھناك -

 وھو 0.03 بنسبة الدخل توزیع في التفاوت انخفاض إلى %١ بنسبة النمو معدل في الزیادة
   .الطویل األجل في للعالقة Kuznets فرضیة توقعات مع یتفق ما

 تؤدي حیث الدخل، توزیع في المساواة وعدم التضخم بین ومعنویة موجبة عالقة ھناك -
  .%0.05 بنسبة المساواة عدم في زیادة إلى %١ بنسبة التضخم معدالت في الزیادة

 توزیع في ةالمساوا وعدم العولمة بین الصفر عن تختلف ال معنویة غیر سالبة عالقة توجد -
   .مصر في الدخل

  :القصیر األجل عالقة ثانیًا،
   أن )٧( الجدول یوضح 

  :التشخیصیة االختبارات :النموذج جودة اختبارات )٤- ٤(
 التوفیق جودة دقة اختبار من البد المساواة، وعدم المالیة التنمیة بین العالقة اختبار قبل

  :التالیة االختبارات خالل من وذلك عدمھ، من نتائجھ على االعتماد إمكانیة مدى لتحدید للنموذج،

  :Serial Correlation LM Testالتقدیر بواقي بین الذاتي االرتباط اختبار-
-Breusch بطریقة البواقي بین الذاتي االرتباط اختبار نتائج )٨( الجدول ویوضح

Godfrey Serial Correlation LM Test، قیمة أن وتوضح Prop: Chi- Square 
  .ذاتیًا البواقي ارتباط عدم فرضیة نقبل فإننا وبالتالي ،%٥ من أكبر 0.68وتبلغ

  )٨( جدول
  للنموذج البواقي بین التسلسلي االرتباط اختبار نتائج

0.75  Prop. F (2.35)  0.287  F-statistic  

0.68  Prop. Chi- Square (2)  0.744  Obs*R- squared   

   .Eviews ٩ برنامج باستخدام ثالباح اعداد من :المصدر

  Heteroskedasticity Testالتباین ثبات عدم اختبار-
 النتائج على بناًء ،ARCH بطریقة التباین ثبات عدم اختبار نتائج )٩( الجدول ویوضح 

 من أكبر 0.072 تبلغ والتي Prop: Chi- Square قیمة أن یتضح )٩( الجدول في الواردة
 إلى بالتالي وتشیر، البواقي تجانس على تنص التي العدم فرضیة نقبل فإننا وبالتالي ،(0.05)

   .التباین تجانس عدم مشكلة وجود عدم
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  )٩( جدول
 للنموذج التباین الثبات عدم اختبار نتائج

0.075  Prop. F (1.43)  3.319  F-statistic  

0.072  Prop. Chi- Square (1)  3.225  Obs*R- squared   

   .Eviews ٩ برنامج باستخدام الباحث داعدا من :المصدر

   للبواقي الطبیعي التوزیع اختبار-
ح  شكل یوض ة أن )٤( ال ة القیم ار االحتمالی غ (Jarque- Bera) الختب   0.379 وتبل

ر  ن أكب الي،  ،%٥ م ا وبالت ن  ال فإنن رفض أن یمك یة  ن دم فرض أن  الع واقي ب ع  الب ع تتب  التوزی
   .الطبیعي

 )٤( شكل
  للبواقي الطبیعي وزیعالت اختبار نتائج

  
   .Eviews ٩ برنامج باستخدام الباحث اعداد من :المصدر 

  والمقدرة الحقیقیة القیم تقارب -
 النموذج جودة على یدل مما للنموذج، والمقدرة الحقیقیة القیم تقارب )٥( الشكل یوضح

   .النتائج وتفسیر تحلیل في علیھ االعتماد یمكن حیث المقدر
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  المستخدم النموذج لمعادلة والبواقي والمقدرة الحقیقیة قیمال )٥( الشكل
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   Eviews ٩ برنامج باستخدام الباحث اعداد من :المصدر 

  Stability Test الھیكلي االستقرار اختبار-
 استخدام یتم ما عادة فإنھ ھیكلیة، تغیرات أي من المستخدمة البیانات خلو من نتأكد حتى 
 البواقي لمربعات التراكمي والمجموع ،(CUSUM) للبواقي كميالترا المجموع :اختبارات

(CUSUM of Squares)، في ھیكلیة تغیرات وجود عن للكشف االختبارات ھذه وتستخدم 
 ویتم .األجل قصیرة والمعلمات األجل طویلة المعلمات انسجام مدى لتوضیح وثانیًا البیانات،

 الذاتي االنحدار لنموذج الخطأ تصحیح موذجن لمعلمات الھیكلي االستقرار وجود من التحقق
 عند الحرجة الحدود داخل لالختبارین البیاني الشكل وقوع حالة في الموزعة، الزمنیة للفجوات
 مستوى عند الحرجة الحدود داخل االختبارین وقوع الشكل ویوضح %.٥معنویة مستوى
   %.٥معنویة

 االستقرار اختبارات  )٦( الشكل

  
 معلمات بین توافق وجود إلى إضافة الدراسة معلمات استقرار تبینی )٦( الشكل من

   .الطویل واألجل القصیر األجل
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 التطور بین األجل طویلة عالقة وجود من التحقق الدراسة ھذه حاولت 
 لحدودا اختبار استخدام تم الدراسة، ھدف تحقیق أجل من .مصر في المساواة وعدم المالي

 العالقة آلیات الختبار ECM الخطأ تصحیح ونموذج ،ARDL منھجیة وفق المشترك للتكامل
 المالي التطور بین (GJ) فرضیة من بالتحقق الدراسة قامت ذلك، على عالوة .القصیر األجل في

 الفترة تغطي والتي المصري، لالقتصاد الزمنیة السالسل على الدخل توزیع في المساواة وعدم
 جذر اختبارات أجریت حیث القیاسیة، األسالیب الدراسة استخدمت لقد .٢٠١٩- ١٩٧١ من

 الختبار (PP)بیرون -فیلیب واختبار ،(ADF) الموسع فوالر دیكي اختبار مثل الوحدة،
 المستویات في السالسل بعض استقرار أظھرت والتي للدراسة الزمنیة السالسل استقراریھ

 وجود الحدود اختبارات أظھرت لقد .I(1) األولي الفروق في السالسل وبعضI(0) األصلیة
 یزید مصر في المالي التطور أن تقترح ARDL نتائج إن .الدراسة متغیرات بین مشترك تكامل

 بنسبة المساواة عدم زیادة إلى %١ بنسبة المالي التطور زیادة تؤدي حیث المساواة، عدم من
   .القصیر األجل في %٠٫٠٥ وبنسبة الطویل، األجل في 0.03%
 de Haan, Sturm, 2016; Bittencourt, et سةادر نتائج مع تتوافق النتائج ھذه 

al, 2019; Giri, 2015) (، من كل توقعات مع وتتفق Rajan and Zingales (2003)، و 
Bourguignon and Verdier (2000) .،فرضیة تدعم ال الدراسة ھذه فإن بالتالي (GJ)، 

 النامیة الدول حالة تناسب ال فإنھا وبالتالي .الزمن خالل ومسارھا الرأسمالیة تنمیةبال ترتبط التي
   .مصر ومنھا

 القصیر األجل في التفاوت زیادة إلى تؤدي التضخم زیادة أن النتائج، أظھرت كذلك 
 النمو بین موجبة سببیة وجود على الدلیل الدراسة قدمت فقد ذلك، إلى إضافة والطویل،

 بالنسبة Kuznets فرضیة مع یتوافق ما وھو الطویل، األجل في الدخل وتوزیع االقتصادي
 ین معنویة غیر سالبة عالقة وجود إلى الدراسة توصلت فقد وأخیرًا، .الطویل األجل في للعالقة
 األجل سببیة( .والطویل القصیر األجلین في مصر في الدخل توزیع في المساواة وعدم العولمة
 فقد القصیر األجل سببیة أما الطویل، األجل في اردل اختبار نتائج على فیھا ماداالعت تم الطویل

 على المستقلة المتغیرات أثر یوضح والذي الخطأ، تصحیح نموذج ECM اختبار خالل من تمت
 جمیع وكذلك جرانجر، سببیة إلى الدراسة تلجأ لم ولذلك القصیر، األجل في التابع المتغیر

   )الخطأ تصحیح منھجیة وعلى أردل منھجیة على اعتمدت لتيا السابقة الدراسات
 

   :باآلتي نوصي أن یمكن الدراسة إلیھا توصلت التي النتائج على بناًء 
د - رات توحی ستخدمة المؤش ي الم ة ف ة دراس ین العالق ور ب الي التط اوت الم ي والتف ع ف  توزی

دخل، ث ال ر حی ر یعتب ان، مؤش ذي االئتم صل ال ھع یح اع لی اص القط ن الخ ضل م ذه أف  ھ
ھ  وبالتالي، الفقراء، علیھا یحصل أن یمكن التي المالیة، الموارد عن یعبر إذ المؤشرات،  فإن

ة  عملیات بإسھامات یتعلق فیما الداللة شدید ة  التنمی ي  المالی یض  مجال  ف دالت  تخف ر  مع  الفق
  .ةللعالق النظري األدب أطروحات مع یتفق أنھ كما المساواة، وعدم
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ى  الفقراء تساعد التي السیاسات استخدام - ى  الحصول  عل ر  نصیب  عل ة  من  أوف ة  التنمی  المالی
روع  شبكة زیادة )١ :خالل من تحقیقھ یمكن والذي المالي الشمول مسار إتباع خالل من  الف

مان  )٣ .مصر  في الریفیة المناطق في والبنوك االئتمان نشر على العمل )٢ .المصرفیة  ض
   .للفقراء ليالما الشمول

ام - سیاسات االھتم ة بال و الداعم صادي، للنم ذلك االقت ل وك ى بالعم ق عل تقرار تحقی  االس
سعري ة ال ضخم، ومحارب ك الت ق وذل ة لتحقی ي العدال ع ف دخل توزی ل ال وة وتقلی ین الفج  ب
  .مصر في والفقراء األغنیاء

 

 

 حالة :االقتصادي والنمو المالي والھیكل التطور" ).٢٠٠٤( .وآخرون احمد، علي البلبل، -
   .٩ عدد العربي، النقد صندوق أوراق ،"٢٠٠٢-١٩٧٤ مصر

 والنمو المالي والتطور بالخارج العاملین تحویالت بین العالقة " ).٢٠١٦( .علي نجا، -
 المجلة ،"قیاسیة تحلیلیة دراسة ):٢٠١٢-١٩٧٥( الفترة خالل مصر في االقتصادي
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Abstract 

This study attempted to verify the existence of a long-term 
relationship between financial development and inequality in Egypt, 
using bound test of co-integration connected with ARDL methodology, 
and the error correction model (ECM) to test the mechanisms of the short 
term. Moreover, the study verified, also the (GJ) hypothesis between 
financial development and inequality in income distribution on the time 
series of the Egyptian economy covering the period from 1971-2019. The 
study adapted econometrics methods, such as the Augmented Dicky 
Fuller Test (ADF), the Philip-Perron Test (PP), ARDL methodology, and 
the ECM model to test the relationship dynamics in the short term. 
Bound tests have shown a cointegration relation between the model 
variables.  

The results of the ARDL suggest that financial development in 
Egypt increases inequality, as a 1% increase in financial development 
leads to an increase in inequality by 0.03% in the long term, and by 
0.05% in the short term. Consequently, this paper did not find support for 
(GJ) hypothesis. The results also showed that increasing inflation leads to 
increased inequality. In the short and long term, in addition, the study 
provided evidence of a positive causation between economic growth and 
income distribution in the long term, in line with Kuznets' hypothesis. 
Finally, the study found a non-significant inverse relationship between 
globalization and inequality in income distribution in the short and long 
terms. Based on these results, the study recommends developing a strong 
branch network for banking branches, spreading credit and providing 
banking facilities in rural and urban areas, and adopting a financial 
inclusion path to reduce income inequality in Egypt. 
Keywords: Financial development, income inequality, ARDL, VECM, 

Egypt. 


