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 الملخص
القطاع العام الى القطاع الخاص وما ينتج عن  قضية سياسة الدولة في تحويل ممكية و/ أو أدارةتبرز       

تنسجم مع النظريات المفسرة لياتين الظاىرتين الى االقتصاد المتمقي لو من تأثيرات ميمة  FDI تدفق الــ

بو البارزتين عمى الساحة االقتصادية في الوقت الراىن لما ينعكس عمى البمد من انفتاح اقتصادي وما قد يرتبط 

في ىيكل االنتاج وكذلك ية ام ايجابية في التغير الييكمي عند زيادة حجم تمك العمميات وتاثيرىا من تأثيرات سمب

أن الخصخصة واالستثمار االجنبي المباشر فقد أنطمقت ىذه الدراسة من فرضية تنص عمى " سوق العمل ،  في

" التي تم  ات االصالح االقتصاديالدول التي تنتيج سياساقتصادات يؤثران ايجابيًا عمى التغيرات الييكمية في 

فرضية البحث والوصول الى  ، وبيدف اختبار 3002الى  8915تحديدىا بدولتي مصر والمغرب ولممدة 

المبتغاة منو فقد تضمن فضاًل عن الممخص واالستنتاجات والتوصيات ثالثة فصول ، تناول الفصل  االىداف

ثاني أقتصادات دول العينة وتغيراتيما الييكمية ، أما الفصل ، فيما تضمن الفصل ال لمبحث المدخل نظري االول

الثالث فقد خصص لمدراسة القياسية التجريبية ألثر الخصخصة واالستثمار االجنبي المباشر في التغيرات 

 الييكمية لمقطاعات االقتصادية الرئيسة واالستخدام في مصر والمغرب .

والتوصيات التي تم استنباطيا من منيجية البحث المتضمن المنيج وأختتم البحث بجممة من االستنتاجات       

 ي النظري والمنيج التجريبي القياسي وكانت أىميا :فالوص

عمى القطاع الصناعي والخدمي بشكل جذاب وكانت في قطاعات  FDI  دخمت الخصخصة و .1

زنة بينما فشل في اقتصادية مختمفة ساىمت ايراداتيا في تخفيض الدين العام الخارجي وعجز الموا

تحقيق عمالة جديدة غير ما كان ينتظر من سياستييما عمى االجل المتوسط والبعيد فيما ذىبت 

 االيرادات الى تسديد النفقات الباذخة لمدولة ولم تخصص ااّل جزء يسير جدًا منيا الى مشكمة البطالة . 

ي المباشر في مصر والمغرب عمى ظير من نتائج الدراسة القياسية ان الخصخصة واالستثمار االجنب .2

عموم السنوات كانت نتيجتييما ذات تأثير ضعيف عمى المتغيرات التي تمثل ىيكل االقتصاد لكنيا لم 

 تكن تمثل معنوية أحصائية . بينما كان تأثيرىا سمبي عمى االستخدام في االقتصاد المصري والمغربي .      



خذ بالتوصيات المبنية عمى االستنتاجات المستخمصة من البحث اما اىم ما جاء من رؤية ضرورة اال      

 العممي فكانت :

و االولوية في الرعاية عن طريق خمق الجو لنامية تطوير القطاع الخاص وأعطائعمى حكومات الدول ا.   1

المالئم لتشجيع حركة التصنيع عن طريق اصدار التشريعات بمنح االعفاءات الضريبية واعطاء 

نشاء وتطوير الصناعات المحمية وتوفير جزء من االىتمام الموجو الى جذب االستثمارات القروض ال

االجنبية المباشرة صوب االستثمار المحمي لما لألخير من تنمية أشمل لألقتصاد ومنافع تعم البمد يكفي 

الى الخارج  منيا انو أستثمار محمي اليمثل خطر من الناحية السياسية وال يسرب جزء كبير من االرباح

كذلك يخمق المنافسة المتوازنة داخل القطاعات االقتصادية وينمي ويطور العقول االقتصادية ويكون أحد 

 .  FDIاالسباب في أجتذاب الرأسمال المياجر ورجوعو الى الوطن كذلك في تدفق الــ 

المصري والمغربي عمى االقتصاد  فيوالن تأثير دخول االستثمار االجنبي المباشر وعممية الخصخصة .    2

العموم أيجابي لكنو ضعيف جدًا عمى االنتاج واليمثل نسبة ميمة في التغيرات الييكمية لألقتصادين 

وسمبي عمى أستخدام االيدي العاممة لألقتصادين )مصر والمغرب( لذا فأن سياسة تبني الدولة آلية 

التخطيط ومساندة ومشاركة القطاع السوق ىي غير صحيح تطبيقيا في الدول النامية بل ان مركزية 

 الخاص في الساحة االقتصادية ىي اثمر من تركو .

 

 


