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امللخص

(((

تعانــي مصــر مــن عجــز هيكلــي فــي املوازنــة العامــة مفــاده عــدم كفايــة إي ـراداتها العامــة لتغطيــة نفقاتهــا العامــة ،وفــي الوقت
ذاتــه يشــهد االقتصــاد الوطنــي عجـ ًـزا مطـ ً
ـردا فــي الحســاب الجــاري ملي ـزان املدفوعــات .ومــن هنــا تب ــرز إشــكالية البحــث فــي تحليــل
العالقــة التبادليــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري فــي مصــر ،وتمثلــت املنهجيــة املتبعــة فــي الدراســة فــي منهجيتــي
االســتنباط واالســتقراء،وتم تصميــم نمــوذج قيا�ســي لإلجابــة علــى التســاؤالت التــي ي ــرتكز عليهــا البحــث .ويتنــاول البحــث أربعــة
محاور رئيســة ،يتعرض أولها إلى اإلطار النظري والدراســات التطبيقية للعجز املزدوج ،وثانيها إلى تحليل العالقات بي ــن عجز
املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري وســعر الفائــدة علــى اإلقـراض وســعر الصــرف الحقيقــي خــال الفت ــرة محــل الدراســة،
أمــا املحــور الثالــث ،فيعــرض النمــوذج القيا�ســي املســتخدم فــي تحليــل ظاهــرة العجــز املــزدوج فــي مصــر ،وتعــرض الدراســة فــي
املحــور األخي ــر ألهــم اســتخالصات وتوصيــات البحــث .وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج مــن بينهــا أنــه لــم يتــم إثبــات
ظاهــرة العجــز املــزدوج فــي مصــر ،ولكــن يوجــد ظاهــرة  ،Twin Divergenceكمـ ُـا تــم رفــض نظريــة التكافــؤ الريــكاردي ،التــي
تفت ــرض عدم وجود عالقة بي ــن عجز املوازنة العامة وعجز الحســاب الجاري .وخلصت الدراســة إلى عدد من التوصيات من
أهمهــا :ضــرورة تمويــل عجــز املوازنــة العامــة عــن طريــق االقت ـراض الداخلــي أو الخارجــيً ،
وأيضــا تحديــد النقطــة التــي تتوقــف
فيهــا الدولــة عــن االقت ـراض املحلــي حتــى ال يتفاقــم الدي ــن العــام ،وال ت ــرتفع أســعار الفائــدة.
كلمات مفتاحية :عجز املوازنة العامة ،عجز الحساب الجاري ،العجز املزدوج ،سعر الفائدة على اإلقراض.
املقدمة
أظهــرت عمليــات التحــرر واالنفتــاح االقتصــادي وتحري ــر التجــارة الخارجيــة مــن القيــود الجمركيــة وغي ــر الجمركيــة
ومسي ــرة العوملــة االقتصاديــة التــي شــهدتها الــدول املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء علــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة العديــد
مــن القضايــا املهمــة ،ومــن أهــم هــذه القضايــا العالقــة بي ــن املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري فــي مي ـزان املدفوعــات ،وقــد ب ــرزت
هــذه العالقــة ونالــت أهميــة بالغــة عنــد صانعــي السياســات االقتصاديــة منــذ أن واجهــت الــدول املتقدمــة وخاصــة الواليــات
ً
مزدوجــا فــي كل منهمــا ،فتحليــل العالقــة بي ــن هذي ــن العجزي ــن يمكــن أن يوضــح العالقــة املتبادلــة بي ــن
املتحــدة األمريكيــة عجـ ًـزا
السياستي ــن املاليــة والتجاريــة فــي اقتصــاد أي دولــة (أبــو عيــدة.)2015 ،

مشكلة البحث

تعانــي مصــر مــن عجــز هيكلــي فــي املوازنــة العامــة مفــاده عــدم كفايــة إي ـراداتها العامــة لتغطيــة نفقاتهــا العامة وســداد أعباء
القــروض مــن أقســاط وفوائــد ،وفــى الوقــت ذاتــه يشــهد االقتصــاد الوطنــي عجـ ًـزا مطـ ً
ـردا فــي الحســاب الجــاري ملي ـزان املدفوعــات
نتيجــة تنامــى الــواردات الســلعية بمــا يفــوق الصــادرات املناظــرة ،وعــدم إمكانيــة تغطيــة العجــز التجــاري بالكامــل ،اسـ ً
ـتنادا إلــى
فائــض الحســاب الخدمــي (دون التحويــات) ،وهــو مــا يعنــي التواجــد املشت ــرك لفجــوة املــوارد الداخليــة واملــوارد الخارجيــة.
* تم استالم البحث في مارس  ،2020وقبل للنشر في يوليو  ،2020وتم نشره في ديسمبـر .2021
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ومن هنا تب ــرز إشــكالية البحث في تحليل العالقة التبادلية بي ــن عجز املوازنة العامة والحســاب الجاري في مصر خالل
الفتـرة ( )1980-2018للوقوف على ُم ٌحدداتها وسبل املواجهة الفاعلة لكليهما.

تساؤالت البحث
يـرتكز البحث على عدد من التساؤالت كاآلتي:
	-هل ُي ٌسبب عجز املوازنة ً
عجزا في الحساب الجاري ،أي تتحقق فرضية العجز املزدوج Twin Deficit؟
	-هل توجد عالقة سببية في االتجاهين بين عجز املوازنة العامة للدولة والحساب الجاري؟
	-هــل ُي ٌســبب عجــز املوازنــة ٌ
تحسـ ًـنا فــي الحســاب الجــاري ،أي تتحقــق فرضيــة االنح ـراف أو االختــاف املــزدوج
Twin Divergence؟
	-هل يؤدى ارتفاع أسعار الفائدة على اإلقراض إلى تحسن الحساب الجاري؟ أو تخفيض عجز الحساب الجاري؟
	-هل توجد عالقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي والحساب الجاري؟

املنهجية املتبعة

يجمــع البحــث بي ــن منهجيتــي االســتنباط واالســتقراء ،حيــث يعتمــد البحــث فــي إطــاره النظــري علــى اســتخالصات ٌ
األدبيــات
االقتصاديــة واملناهــج املتبعــة فــي الدراســات التطبيقيــة ،كمــا تتبــع الدراســة املنهــج القيا�ســي فــي دراســة العجــز املــزدوج فــي الحالــة
املصريــة واســتخالص النتائــج.

أهمية البحث

تنبــع أهميــة البحــث مــن خطــورة مشــكلة العجــز املــزدوج « »Twin Deficitوالتــي تواجــه االقتصــاد املصــري ،وذلــك نظـ ًـرا
ً
الســتدامة العجــز باملوازنــة العامــة للدولــة وتفاقمــه ً
عامــا بعــد عــام ،فضــا عــن تنامــى عجــز الحســاب الجــاري وانعكاســاتهما
الســلبية علــى نمــو االقتصــاد املصــري ،وعلــى حجــم الدي ــن املحلــي والخارجــي.

حدود البحث
حيــث إنــه مــن املتفــق عليــه أن تحديــد الفت ــرة الزمنيــة التــي يتضمنهــا البحــث بدقــة مــن أهــم العوامــل التــي تســاعد فــي
تحقيــق أهــداف البحــث ،وبالتالــي ســيتم التـركي ــز فــي هــذا البحــث علــى طبيعــة واتجــاه العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة
والحســاب الجاري في مصر خالل الفت ــرة الزمنية ( ،)2018 - 1980واالعتماد على البيانات عن بعض املؤشـرات أو املتغي ـرات
االقتصاديــة الهامــة املســتخدمة فــي النمــوذج القيا�ســي الــذي ســيتم تصميمــه بمــا يخــدم أهــداف البحــث ويقــدم نتائــج أكث ــر دقــة.

خطة البحث

يتناول البحث أربعة محاور رئيسة على النحو اآلتي
	-املحوراألول :اإلطار النظري والدراسات التطبيقية للعجز املزدوج.
	-املحورالثاني :تحليل العالقة بيـن عجز املوازنة العامة والحساب الجاري في مصر خالل الفتـرة (.)2018 - 1980
	-املحورالثالث :النموذج القيا�سي لتحليل ظاهرة العجز املزدوج  -بالتطبيق على الحالة املصرية.
	-املحورالرابع :النتائج والتوصيات.

املحوراألول  -اإلطارالنظري والدراسات التطبيقية للعجزاملزدوج

ً
أول :مفهوم العجزاملزدوج Twin Deficit
لقــد ظهــر مفهــوم «العجــز املــزدوج» فــي وقــت مبكــر مــن ثمانينيــات القــرن املا�ضــي لوصــف حالــة االنتقــال بي ــن عجــز
املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأوضحــت األدبيــات االقتصاديــة أن االتجاهــات
180

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،41ع  - 4ديسمبـر (كانون األول) 2021

الســببية بي ــن عجــزي املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري ليســت قاصــرة فقــط علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،إذ واجهــت
بعــض الــدول األوروبيــة فــي التســعينيات مــن القــرن الســالف ،مثــل أملانيــا والســويد ،حــاالت مماثلــة حيــث رافــق ارتفــاع عجــز
ً
املوازنــة العامــة زيــادة القيمــة الحقيقيــة لعمالتهــا املحليــة والتــي أث ــرت ســلبا علــى الحســاب الجــاري فــي مي ـزان املدفوعــات ،كمــا
شــهدت االقتصاديــات الناميــة بدورهــا ت ـزايد عجــز املوازنــة العامــة وعجــز املي ـزان التجــاري (الســواعي ،الع ـزام)2015 ،
ويعتب ــر مصطلــح «العجــز املــزدوج» مــن أكث ــر املصطلحــات املتداولــة فــي االقتصــاد الكلــي ،ويشي ــر هــذا املصطلــح إلــى
العالقــة القويــة والســببية بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وعجــز الحســاب الجــاري.
ُويعــد عجــز املوازنــة مؤشـ ًـرا عــن الحالــة املاليــة التــي تتجــاوز فيهــا النفقــات العامــة اإليـرادات العامــة ،ولتصحيــح العجــز
فــي املوازنــة ،قــد تلجــأ الدولــة إلــى تقليــل بعــض النفقــات أو زيــادة األنشــطة املنتجــة للدخــل ،أو اســتخدام مزيـ ٍـج مــن اإلثنيــن
أمــا العجــز فــي الحســاب الجــاري ،فينشــأ عندمــا تتخطــى القيــم االقتصاديــة املدفوعــة للعالــم الخارجــي القيــم االقتصاديــة
ّ
املتحصــل عليهــا.
حيــث إنــه منــذ أن أصبــح املي ـزان التجــاري (الصــادرات ناقــص الــواردات) أكب ــر محــدد لفائــض أو عجــز الحســاب الجــاري
بصفــة عامــة ،وعــادة مــا تعــرض مي ـزانية الحســاب الجــاري اتجــاه دوري ،وخــال التوســع االقتصــادي القــوي ،فــإن حجــم
الــواردات ت ــزداد عــادة ،وإذا كانــت الصــادرات غي ــر قــادرة علــى النمــو بنفــس املعــدل ،فــإن العجــز فــي الحســاب الجــاري سي ــزيد،
وعلــى العكــس مــن ذلــك ،خــال فت ـرات الركــود ،فــإن العجــز فــي الحســاب الجــاري ســينكمش إذا انخفضــت الــواردات وزادت
الصــادرات لتقويــة االقتصــاد.
ويؤث ــر ســعر الصــرف تأثي ـ ًـرا كبي ـ ًـرا علــى املي ـزان التجــاري ،وبالتوســع فــي الحســاب الجــاري ،فــإن العملــة املبالــغ فــي تقييميهــا
تجعــل الــواردات أرخــص مــن الصــادرات ،وأقــل تنافســية ،ونتيجــة لذلــك ي ــزيد عجــز الحســاب الجــاري أو يقــل الفائــض ،وتعــزز
العملة غي ــر املقدرة حق تقدي ــر على صعيد أخر من الصادرات وتجعل الواردات أكث ــر تكلفة ،مما ي ــزيد من فائض الحساب
الجــاري أو انخفــاض العجــز فيــه (.)Perry, Nathan, 2014

ً
ثانيا  -مناهج تفسيـرعالقة عجزاملوازنة العامة للدولة وعجزالحساب الجاري
يعتمد تفسيـر العالقة بيـن عجز املوازنة العامة وعجز الحساب الجاري على ثالث نظريات أساسية وهي:
 - 1نموذج «»Mundell-Fleming
يفت ــرض نمــوذج ( )MFوجــود عالقــة موجبــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وعجــز الحســاب الجــاري ،حيــث يتســبب
عجز املوازنة العامة للدولة في عجز املي ـزان التجاري ومن ثم العجز في الحســاب الجاري وليس العكس ،حيث تؤدى الزيادة
فــي عجــز املوازنــة أو تدهــور االدخــار العــام فــي عجــز الحســاب الجــاري ،فعندمــا تتجــه الحكومــة إلــى إتبــاع سياســة ماليــة توســعية
والتــي ينتــج عنهــا زيــادة فــي ســعر الفائــدة املحلــي مقارنــة بســعر الفائــدة العالمــي ،ممــا يــؤدى إلــى زيــادة التدفقــات الرأســمالية ممــا
يتبعــه ارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة مقابــل العمــات األجنبيــة ،ممــا يــؤدى إلــى زيــادة الــواردات وانخفــاض الصــادرات ،أي تدهــور
املي ـزان التجــاري وبالتالــي تدهــور مي ـزان الحســاب الجــاري هــذا مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االنخفــاض فــي قيمــة العملــة
املحليــة يــؤدى إلــى التحســن فــي الحســاب الجــاري نتيجــة لزيــادة الصــادرات وانخفــاض الــواردات ،إال أن انخفــاض قيمــة العملــة
املحليــة يمكــن أن يــؤدى إلــى زيــادة عجــز املوازنــة العامــة للدولــة ،حيــث يت ــرتب عليــه زيــادة قيمــة الدي ــن الخارجــي ً
مقيمــا بالعملــة
املحليــة ممــا يتبعــه زيــادة فــي قيمــة اإلنفــاق العــام (.)Suleiman, Abraham and Olure, 2018
 - 2نظرية التكافؤ الريكاردي
تفت ــرض هــذه النظريــة عــدم وجــود عالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وعجــز الحســاب الجــاري أو عجــز املي ـزان
التجــاري تحديـ ًـدا ،حيــث تفت ــرض هــذه النظريــة أن زيــادة عجــز املوازنــة نتيجــة انخفــاض الضرائــب فــي الفت ــرة الحاليــة ســوف
يغطــى عــن طريــق زيــادة الضرائــب فــي املســتقبل ،ممــا يعكــس زيــادة فــي املدخـرات الخاصــة ،ومــن ثــم فــإن الزيــادة فــي املدخـرات
الخاصــة ســوف تغطــى االنخفــاض فــي املدخ ـرات الحكوميــة ،ممــا يعنــي أن الحســاب الجــاري أو املي ـزان التجــاري الــذي يمثــل
أحــد أهــم مكونــات الحســاب الجــاري لــن يتأث ــر بعجــز املوازنــة العامــة للدولــة (.)Kennedy, Gor and Mbith, 2014
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وتجدر اإلشارة إلى أن نظرية التكافؤ الريكاردي تعتمد على مجموعة من االفتـراضات أهمها ما يلي:
	-عدم وجود قيود على االقتراض أو اإلقراض.
	-وجود مسار محدد لإلنفاق الحكومي.
	-أن الضرائب التي يتم فرضها هي ضرائب إجمالية وليست نسبية.
ولقد ُ
وجهت ّعدة انتقادات الفتـراضات نظرية التكافؤ الريكاردي ،أبـرزها ما يلي)Robert, Barro, 1988( :
ً
ً
	-أوال :النظــرة التليســكوبية املعيبــة التــي تجعــل األفـراد يميلــون مــع انخفــاض الضرائــب إلــى زيــادة االســتهالك بــدال مــن
زيــادة االدخــار.
ً
	-ثانيا :أن الحكومة تعمد عادة إلى فرض ضرائب نسبية أي نسبة من الدخل أو االستهالك وليس لفرض ضرائب إجمالية.
ً
ثالثا :أن هناك ً
قيودا على االقتراض أي أن األسواق املالية ليست كاملة .Imperfect
	-
ً
	-رابعا :عدم توفر معلومات كاملة عن الدخل والضرائب في املستقبل.
ومــن الجدي ــر بالذكــر ،أن عجــز املي ـزان التجــاري ومــن ثــم عجــز الحســاب الجــاري يمكــن أن يتســبب ً
أيضــا فــي عجــز
املوازنــة العامــة للدولــة ،فزيــادة عجــز الحســاب الجــاري يدفــع الحكومــة إلــى زيــادة إنفاقهــا ممــا يــؤدى إلــى عجــز فــي املوازنــة
العامــة إذا لــم يصاحبــه زيــادة فــي اإلي ـرادات العامــة بــذات النســبة ،ومــن ثــم فــإن العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة
وعجــز الحســاب الجــاري يمكــن أن تكــون فــي االتجاهيــن ً
وفقــا لطبيعــة اقتصــاد كل دولــة والظــروف االقتصاديــة التــي تمــر بهــا
(.)Epaphra, Manamba, 2017
- 3النظرية الكينـزية Keynesian Theory
يؤيــد كين ــز وجــود عالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وعجــز الحســاب الجــاري والتــي يطلــق عليهــا «توءمــة العجــز»
« ،»The Twin Deficitوهــو مــا يفت ــرض وجــود عالقــة ســببية فــي االتجاهيــن نتيجــة عجــز املوازنــة العامــة إلــى عجــز الحســاب
الجــاري ،فعجــز املوازنــة متغي ــر خارجــي ،أمــا بالنســبة لعجــز الحســاب الجــاري فهــو متغي ــر داخلــي ،وتفسي ــر ذلــك أن اتســاع
عجــز املوازنــة العامــة يأتــي نتيجــة لزيــادة اإلنفــاق الحكومــي وأن عجــز املوازنــة ي ــزيد فــي النهايــة مــن تفاقــم عجــز الحســاب الجــاري
ً
والــذي يعــوق النمــو االقتصــادي للدولــة ،فضــا عــن أن هنــاك عوامــل تؤث ــر بقــوة علــى العالقــة بي ــن هذي ــن العجزي ــن مثــل
ُ
التقلبــات فــي الــدورات االقتصاديــة وأســعار الفائــدة ونــوع نظــام ســعر الصــرف ،وتفســر العالقــة الســببية واملباشــرة بي ــن
ً
العجزي ــن وفقــا للنمــوذج الكين ــزي نتيجــة لعاملي ــن رئيسي ــن بيانهمــا كالتالــي:
 أي ــزيد عجــز املوازنــة العامــة أو خفــض الضرائــب مــن الطلــب الكلــى علــى الســلع والخدمــات ،ممــا يــؤدى إلــى زيــادة الدخــلومــن ثــم زيــادة الطلــب علــى الــواردات ممــا يــؤدى إلــى تفاقــم العجــز فــي املي ـزان التجــاري والــذي يمثــل جـ ً
ـزءا ً
مهمــا مــن
الحســاب الجــاري ممــا ُيســفر عــن عجــز الحســاب الجــاري ()Chiarella, Flaschel, Frank and Semmler, 2009
ً
 بأن زيادة العجز في املوازنة العامة للدولة ال يـزيد الطلب فقط وإنما يؤدى إلى زيادة معدل الفائدة أيضا والتي تؤدىبدورهــا إلــى تدفــق رأس املــال األجنبــي وارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة ،ومــن ثــم زيــادة الــواردات وانخفــاض الصــادرات،
األمــر الــذي يــؤدى إلــى تدهــور املي ـزان التجــاري ومــن ثــم تنامــى العجــز فــي الحســاب الجــاري (العراقــى ،عي�ســى)2018 ،
ً
ثالثا  -آثارعجزاملوازنة العامة للدولة على عجزالحساب الجاري وفقا ألسعارالصرف
حيــث إنــه فــي اقتصــاد صغي ــر مفتــوح ،إذا كانــت الســلطات النقديــة تتبــع نظــام أســعار الصــرف الثابتــة ،فعنــد انخفــاض
حجــم االحتياطيــات مــن النقــد األجنبــي وعــدم كفايــة رؤوس األمــوال املحليــة لتغطيــة االســتثمارات املت ـزايدة ،فــإن تمويــل
العجــز املالــي الكبي ــر يقت�ضــى ت ـزايد االقتـراض الحكومــي مــن الخــارج ،ممــا ينتــج عنــه ارتفــاع أســعار الفائــدة ،وهــذا االرتفــاع فــي
أســعار الفائــدة ســيعمل علــى جــذب تدفقــات رؤوس األمــوال الدوليــة ،ممــا يحســن وضــع حســاب رأس املــال فــي الدولــة هــذا
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يعمــل ت ـزايد اإلنفــاق الحكومــي علــى ت ـزايد الطلــب الكلــى ،ومــع توافــر بعــض املــوارد املحليــة
الالزمــة للتوســع فــي اإلنتــاج ،فــإن ذلــك ســيؤدى بــدوره إلــى زيــادة الناتــج املحلــي الحقيقــي ،إال أن بعــض مــن تلــك الزيــادة فــي
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ً
اإلنفــاق الحكومــي ســيتجه كطلــب إضافــي علــى الــواردات ممــا يؤث ــر سـ ًـلبا علــى وضــع مي ـزان الحســاب الجــاري ،فضــا عــن ذلــك
ً
فــإن الزيــادة فــي الطلــب الكلــي قــد تســبب ضغوطــا شــديدة لرفــع مســتوى األســعار ،ممــا يــؤدى إلــى فقــدان االقتصــاد بعضــا مــن
قدراتــه التنافســية فــي األســواق الخارجيــة ،ويكــون سـ ًـببا آخــر لتدهــور مي ـزانه التجــاري ومــن ثــم حســابه الجــاري ،ويالحــظ أن
التأثي ــر علــى وضــع الحســاب الجــاري ومــن ثــم علــى مي ـزان املدفوعــات إنمــا يعتمــد علــى مــدى اســتجابة رؤوس األمــوال الدوليــة
فــي تحركاتهــا للتغي ـرات فــي أســعار الفائــدة ،فــإذا كان تدفــق رؤوس األمــوال الدوليــة يســتجيب بصــورة كبي ــرة لتغي ـرات ســعر
ً
الفائــدة ،فــإن هــذا التدفــق الرأســمالي ســيكون كبي ـرا عنــد ارتفــاع أســعار الفائــدة ممــا ي ــزيد عــرض العمــات األجنبيــة ويتجــه
بالتالــي الحســاب الجــاري إلــى تحقيــق فائــض فــي املــدى القصي ــر ،كمــا إن زيــادة الطلــب الكلــى ســتؤدي إلــى ارتفــاع املســتوى العــام
لألســعار ،وبذلــك يكــون لــه تأثي ــر ســلبي علــى القــدرة التنافســية مــن خــال انعكاســه علــى أســعار صــرف العملــة للدولــة فــي
األســواق العامليــة ومــن ثــم تدهــور الحســاب الجــاري ()Eisner, 2010
أمــا إذا كانــت الســلطات النقديــة تتبــع نظــام أســعار الصــرف املرنــة ،والــذي يمثــل الحالــة التــي يســمح مــن خاللهــا ألي
ً
ً
وانخفاضــا فــي ســوق الصــرف األجنبــي تبعــا لقــوى العــرض والطلــب فــي الســوق ،ويمكــن أن تــؤدى إلــى
ارتفاعــا
عملــة أن تتأث ــر
ارتفــاع أو انخفــاض قيمــة العملــة تبعــا لهــذا النظــام ،حيــث إنــه فــي ظــل نظــام أســعار الصــرف املرنــة ،فــإن زيــادة أســعار الفائــدة
تــؤدى إلــى جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة إلــى الداخــل ممــا ي ــزيد ســعر صــرف العملــة املحليــة ،وعندمــا تكــون السياســة النقديــة
للبنــك املركــزي محايــدة ،فــإن ذلــك ســيؤدى إلــى ارتفــاع أســعار الســلع املحليــة مقارنــة بالســلع األجنبيــة ممــا يقلــل مــن القــدرة
التنافســية للدولــة فــي حي ــن تصبــح أســعار الســلع األجنبيــة منخفضــة القيمــة ،ممــا يعنــي زيــادة الــواردات أي زيــادة الطلــب علــى
الســلع األجنبيــة (.)EKrem, 2016
ر ً
ابعا  -عالقة عجزاملوازنة العامة بكل من عجزامليـزان التجاري وعجزالحساب الجاري
 - 1عالقة عجزاملوازنة العامة بعجزامليـزان التجاري

حيــث إن عجــز املــوارد الخارجيــة (أو مــا يســمى بعجــز املي ـزان التجــاري) يبي ــن مجمــوع عجــزي مــوارد القطــاع الخــاص
واملوازنــة العامــة ،حيــث يعنــي هــذا أن فائــض املي ـزان التجــاري واملتمثــل فــي قطــاع الصــادرات والــواردات يســاوي فائــض الدخــل
الوطنــي والــذي يمثــل بــدوره مجمــوع املوازنــة وهــو عبــارة عــن اإلنفــاق الحكومــي منقوصــا منــه الضرائــب وكذلــك االدخــار بالنســبة
الحتياجــات االســتثمارات الوطنيــة ،ومــن هنــا يتضــح أن أي انخفــاض فــي االدخــار املحلــي نتيجــة العجــز فــي املوازنــة العامــة يت ــرتب
عليــه بالضــرورة عجــز جــاري متواصــل أو انخفــاض فــي االســتثمار ،حيــث إن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة يؤث ــر سـ ًـلبا علــى املي ـزان
التجــاري ،وهــذا يعنــي أنــه لخفــض العجــز فــي ذلــك األخي ــر البــد مــن خفــض عجــز املوازنــة العامــة للدولــة (أبــن حافــظ.)2011 ،
 - 2عالقة عجزاملوازنة العامة بعجزالحساب الجاري (وردة)2016 ،
حيــث تــم اســتخدام مصطلــح «العجــز املــزدوج أو العجــز التــوأم» لوصــف حالــة الت ـزامن بي ــن عجــز املوازنــة العامــة
وعجــز املي ـزان التجــاري ومــن ثــم عجــز الحســاب الجــاري للدولــة وأن عجــز املوازنــة يــؤدى إلــى عجــز الحســاب الجــاري ،حيــث
إنــه فــي حالــة حــدوث العجــز فــي املوازنــة العامــة ســتقوم الدولــة باالقتـراض مــن القطــاع الخــاص أو مــن دول أخــرى ممــا يــؤدى
إلــى تناقــص املدخـرات املحليــة (العامــة والخاصــة) والــذي يــؤدي بــدوره إلــى ارتفــاع أســعار الفائــدة لجــذب املدخـرات ممــا يــؤدي
إلــى جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة ،وهــذا يســبب زيــادة الطلــب علــى العملــة املحليــة وبالتالــي ارتفــاع قيمتهــا ممــا يجعــل أســعار
الــواردات أقــل مــن أســعار الســلع املحليــة فيت ـزايد الطلــب عليهــا وينخفــض فــي املقابــل الطلــب علــى الصــادرات الوطنيــة وتكــون
النتيجــة زيــادة وتفاقــم العجــز فــي الحســاب الجــاري.
وهنــاك عــدد مــن االفت ـراضات الالزمــة مــن أجــل تحقيــق العالقــة املتبادلــة بي ــن عجــزي املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري
طبقــا ملتطابقــة الدخــل القومــي ،والتــي تنــص علــى مــا يلــي:
 أمساواة االدخار الخاص مع االستثمار املحلي وحركتهما في نفس االتجاه. بتمويل عجز املوازنة العامة من خالل إصدار السندات العامة بالكامل. جاســتقاللية البنــك املركــزي فــي اتخــاذ إجراءاتــه النقديــة وإتباعــه لسياســات نقديــة منضبطــة ودون ضغــوط مــن قبــلالحكومــة مــن أجــل تمويــل العجــز.
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بعض الدراسات التطبيقية

 - 1مؤتمــراألمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة « األونكتــاد» :فضــل النقيــب :2017 ،األرض الفلســطينية املحتلــة :حالــة
عجــزمــزدوج أم عجــزمــوارد قســري؟
هدفــت الدراســة تقييــم العالقــة الســببية بي ــن عجــز املي ـزانية ( )BDوالعجــز التجــاري ( )TDباســتخدام البيانــات
الســنوية للفت ــرة ( )2014 - 1995وقــد تــم اســتخدام اختبــار العالقــة الســببية وفقــا لفرضيــة جرانجــر ،كمــا تــم اســتخدام
تحليــل االرتــداد حيــث يتــم تطبيــق اختبــار جرانجــر مرتي ــن لــكل مجموعــة بيانــات نتيجــة الســتخدام البيانــات الفصليــة للفت ــرة
ُ
 :2007الربع األول  2014 -الربع الرابع وذلك باستخدام معادلتي االرتداد ،وخلصت الدراسة إلى أن عجز امليـزانية ال يسبب
العجــز التجــاري ،كمــا إن العجــز التجــاري ال يســبب عجــز املي ـزانية وذلــك وفقــا لفرضيــة جرانجــر
 - 2حلمي إبـراهيم منشد « :2004 ،تحليل وقياس ظاهرة العجزاملزدوج في مصروتونس واملغرب للمدة (:»)2000 - 1975
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد طبيعــة واتجــاه العالقــة الســببية بي ــن العجــز املالــي الحكومــي وعجــز الحســاب الجــاري فــي
كل مـ�ن مصـ�ر وتونـ�س واملغـ�رب ،وقـ�د تـ�م اسـ�تخدام البيانـ�ات السـ�نوية لهذي ـ�ن املتغيـري ـ�ن كنسـ�بة مـ�ن الناتـ�ج املحلـ�ي اإلجمالـ�ي
 GDPللفت ــرة ( ،)2000 -1975وقــد قــام الباحــث فــي الدراســة باختبــار اســتقرارية السالســل الزمنيــة لهذي ــن املتغيـري ــن وذلــك
باســتخدام اختبــار ديكــي  -فولــر املوســع ( )ADFوذلــك الختبــار اســتقرارية بيانــات السالســل الزمنيــة للمتغي ـرات باإلضافــة إلــى
اختبــار تناظــر التكامــل واختبــار جرانجــر لتحديــد اتجــاه العالقــة الســببية ،وفــي النمــوذج املســتخدم فــي الدراســة يمثــل BD
ُ
العجــز املالــي أو عجــز املوازنــة العامــة للدولــة ،بينمــا يمثــل املتغي ــر  CADعجــز الحســاب الجــاري ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى
عــدم وجــود عالقــة ســببية بي ــن العجــز املالــي وعجــز الحســاب الجــاري فــي تونــس ،وعنــد اختبــار اتجــاه العالقــة الســببية بي ــن
هذي ــن املتغيـري ــن فــي مصــر واملغــرب ثبــت عــدم معنويتهــا فــي مصــر فــي األجــل القصي ــر ومعنويــة العالقــة الســببية ثنائيــة االتجــاه
فــي املغــرب ،وبذلــك تتحقــق نظريــة املكافــئ الريــكاردي فــي مصــر وتونــس ،وتتحقــق فرضيــة العجــز املــزدوج فــي املغــرب حيــث كان
ً
ً
للعجــز املالــي أث ـرا موجبــا فــي عجــز الحســاب الجــاري.
- 3حمــد بــن عبــد العزي ــز التويجــري« ،2000 ،العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري فــي اململكــة
العربيــة الســعودية :دراســة تطبيقيــة باســتخدام التكامــل املشت ــرك والعالقــة الســببية»
هدفــت الدراســة إلــى تحليــل العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري فــي اململكــة العربيــة الســعودية،
ولهــذا الهــدف تــم اســتخدام منهــج تحليــل العالقــة الســببية املقت ــرح مــن جرانجــر بعــد تعديلــه ليأخــذ فــي االعتبــار الخصائــص
اإلحصائيــة للسالســل الزمنيــة للمتغي ـرات ،كذلــك تقــوم الدراســة بتطبيــق األســاليب اإلحصائيــة الحديثــة مثــل التكامــل املشت ــرك
ومنهــج تصحيــح األخطــاء الختبــار العالقــة الســببية املناســبة والــذي يفصــل بي ــن العالقــة الســببية فــي األجلي ــن القصي ــر والطويــل،
ولقد استخدمت الدراسة السالسل الزمنية لكل من العجز في املوازنة العامة للدولة ( )BDوالعجز في الحساب الجاري ()CAD
للمملكــة العربيــة الســعودية خــال الفت ــرة ( )1996 - 1969حيــث تــم تحديــد درجــة تكامــل السالســل الزمنيــة محــل الدراســة وتــم
ُ
اســتخدام اختبــار التكامــل املشت ــرك بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة وعجــز الحســاب الجــاري ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود
عالقــة ســببية متبادلــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري فــي كل مــن األجــل القصي ــر واألجــل الطويــل.
Tahir Mukhtar, Muhammad Zakaria and Mehboob Ahmed, 2007:”An Empirical Investigation
for The Twin Deficits Hypothesis in PaKistan”, Journal of Economic Cooperation, Vol. 28, No. 4
ركــزت الدراســة بشــكل أسا�ســي علــى العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة  BDEFوعجـ�ز الحسـ�اب الجـ�اري CAD
فــي باكســتان وذلــك خــال الفت ــرة الزمنيــة ( ،)2005 - 1975ولقــد تضمــن النمــوذج املســتخدم اســتخدام طريقــة املربعــات
الصغــرى  OLSفــي التحليــل ،ولقــد تضمــن النمــوذج متغيـري ــن فقــط همــا عجــز املوازنــة  BDEFوعجــز الحســاب الجــاري CAD
كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي األســمى ،ولقــد تــم اســتخدام نمــوذج تصحيــح الخطــأ  ،ECMكمــا تــم اســتخدام اختبــار
جرانجــر للســببية ،كمــا تــم اســتخدام اختبــار ديكــي  -فولــر املوســع  ADFالختبــار اســتقرارية بيانــات السالســل الزمنيــة
ُ
للمتغيـري ــن ،وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ســببية معنويــة موجبــة طويلــة األجــل مــن جانــب عجــز املوازنــة العامــة
تجــاه عجــز الحســاب الجــاري.
4-
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Daniel Sakyi, 2016: “The twin deficits hypothesis in developing countries: Empirical evidence
for Ghanna”, Hong Kong
ركــزت الدراســة علــى العالقــة طويلــة األجــل بي ــن العجــز املالــي وعجــز الحســاب الجــاري خــال الفت ــرة ()2012 - 1960
وذلــك بدراســة حالــة دولــة غانــا كأحــد الــدول الناميــة ،ولقــد تضمــن النمــوذج املســتخدم عــددا مــن املتغي ـرات وهــي (الدخــل
املتــاح لإلنفــاق أو الناتــج املحلــي اإلجمالــي  -ســعر الفائــدة  -املي ـزان التجــاري مضافــا إليــه صافــى الدخــل مــن الخــارج كنســبة مــن
الناتــج املحلــي اإلجمالــي  -املي ـزان اإلجمالــي الــذي يشــمل املنــح أو التحويــات وصافــى اإلق ـراض).
ُ
وقــد خلصــت الدراســة إلــى وجــود تأثي ــر معنــوي ســالب طويــل األجــل بي ــن الدخــل الحقيقــي وعجــز الحســاب الجــاري ،كمــا
توجد عالقة سالبة بيـن معدل الفائدة املحلي وعجز الحساب الجاري.
5-

 - 6نــور حسي ــن علــى ،عبــد الكريــم كامــل أبــو هــات« :2018 ،قيــاس األث ــر املتبــادل بي ــن عجــز املوازنــة العامــة وعجــز
الحســاب الجــاري فــي العــراق للمــدة (»)2014 - 2000
هدفــت الدراســة إلــى تحليــل األثــر املتبــادل بي ــن عجــز املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري فــي اقتصــاد نفطــي ،وأخــذ العراق
كحالــة تطبيقيــة .واعتمــد البحــث علــى بيانــات ســنوية غطــت الفت ــرة  ،2000-2014ولقــد تضمــن النمــوذج القيا�ســي املســتخدم
املتغي ـرات (عجــز الحســاب الجــاري  -اإلي ـرادات العامــة  -النفقــات العامــة) ،وقــد تــم تطبيــق عــدة اختبــارات مــن بينهــا اختبــار
ُ
يوهانســن للتكامل املشت ــرك واختبار جرانجر للســببية ،وقد خلصت الدراســة إلى أن هناك عالقة ســببية في اتجاه واحد من
عجــز الحســاب الجــاري فــي اتجــاه عجــز املوازنــة العامــة.
Mona Essam, Hanan Nazier, 2012, “An Empirical Investigation of Twin Deficits Hypothesis in
Egypt (1992 - 2010)”, Middle Eastern Finance and Economics, Issue 17.
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اآلثــار الديناميكيــة لعجــز املوازنــة العامــة علــى كل مــن عجــز الحســاب الجــاري وســعر
الصــرف الحقيقــي فــي مصــر خــال الفت ــرة ( ،)2010 -1992حيــث تــم اســتخدام نمــاذج ( )VARمــن أجــل اختبــار وتحليــل
فــروض العجــز املــزدوج.
ُ
وخلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة موجبــة أو تأثي ــر إيجابــي لعجــز املــوا زنــة علــى كال مــن عجــز الحســاب الجــاري وســعر
الصــرف الحقيقــي ،كمــا ُخلصــت الدراســة ً
أيضــا إلــى أن العجــز الحكومــي يتحقــق مــع تحســن الحســاب الجــاري وانخفــاض
ســعر الصــرف الحقيقــي.
7-

�Omneia Helmy & Chair Zaki, 2015, “ The Nexus between Internal and External Macroeconomic In Balances Evidence from Egypt”, Working Paper, NO. 181:
هدفــت الدراســة إلــى مناقشــة العالقــة بي ــن االختــاالت الداخليــة والخارجيــة فــي االقتصــاد املصــري وذلــك مــن خــال اختبــار
فرضيــة العجــز املــزدوج ومفارقــة «فيلــد شتاي ــن  -هوريــكا» ( ،)Feldstein - Horiokaوباســتخدام بيانــات ربــع ســنوية للفت ــرة
( )2014 - 2002لرصــد الديناميكيــات قصي ــرة اآلجــل التــي قــد تؤث ــر علــى االقتصــاد املصــري ،تــم إجـراء اختبــار جرانجــر للســببية
ونمــوذج تصحيــح الخطــأ وذلــك لتحديــد التعديــل قصي ــر األجــل والعالقــة طويلــة األجــل بي ــن االختــاالت الداخليــة والخارجيــة.
ُ
وخلصــت الدراســة إلــى رفــض فرضيــة العجــز املــزدوج ووجــود عالقــة ســببية معكوســة تتجــه مــن الحســاب الجــاري
إلــى عجــز املوازنــة ،وي ــرجع ذلــك أساســا إلــى تمويــل العجــز املالــي فــي مصــر باالعتمــاد علــى املصــادر املحليــة أكث ــر مــن املصــادر
الخارجيــة ،كمــا تــم رفــض مفارقــة (فيلــد شتاي ــن -هوريــكا) جزئيــا نظـ ًـرا الرتفــاع درجــة حريــة حركــة رأس املــال فــي مصــر رغــم عــدم
إندماجهــا بصــورة كاملــة فــي ســوق رأس املــال العالمــي ووجــود بعــض القيــود التــي تحــد مــن حركــة رأس املــال.
8-

املحورالثاني تحليل العالقة بيـن عجزاملوازنة العامة و الحساب الجاري في مصرخالل الفتـرة ()2018 -1980
ســوف يتــم تقســيم الفت ــرة الزمنيــة محــل الدراســة إلــى فتـرتي ــن زمنيتي ــن ،األولــى ( )2001-1980وهــي الفت ــرة التــي شــهدت
بدايــة تطبيــق سياســات اإلصــاح االقتصــادي وب ــرنامج التكيــف الهيكلــي بدايــة مــن عــام  ،1991وأحــداث سبتمب ــر  .2001أمــا
الفت ــرة الثانيــة فتمتــد مــن عــام  2002وحتــى عــام  2018والتــي شــهدت أحداثــا كثي ــرة ،منهــا األزمــة املاليــة العامليــة عــام ،2008
وأحــداث ثــورة  25يناي ــر  ،2011وثــورة يونيــو  ،2013وأخي ـ ًـرا التطــورات االقتصاديــة والسياســية واســتمرار تطبيــق سياســات
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اإلصــاح االقتصــادي منــذ عــام  2014حتــى  ،2018وعلــى ذلــك ،ســوف يتــم تنــاول العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة للدولــة
ً
والحســاب الجــاري /الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،وكذلــك العالقــة بي ــن الحســاب الجــاري /الناتــج املحلــي اإلجمالــي وكال مــن ســعر
الفائــدة علــى اإلقـراض وســعر الصــرف الحقيقــي ،فــي كل فت ــرة مــن الفتـرتي ــن.
 - 1العالقة بين عجزاملوازنة العامة والحساب الجاري /الناتج املحلى اإلجمالي
 أالفتـرة ()2001-1980ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)1أنــه فــي بدايــة تلــك الفتــرة ،بلــغ عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري /الناتــج
املحلــي اإلجمالــي نحــو  %2.01- ،%27.06علــى الترتيــب ،وفــى العــام التالــي مباشــرة أخــذ عجــز املوازنــة العامــة فــي االنخفــاض
بينمــا أخــذ عجــز الحســاب الجــاري فــي االرتفــاع ليبلغــا نحــو  %9.64- ،%19.42مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي علــى الترتيــب ،ثــم
أخــذ كل مــن عجــز املوازنــة وعجــز الحســاب
جدول رقم ()1
الجــاري /الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي التذبــذب
ي
بيــن االنخفــاض واالرتفــاع حتــى بدايــة فتــرة العالقة بيـن عجزاملوازنة العامة والحساب الجار  /الناتج املحلي اإلجمالي
في مصرخالل الفتـرة ()1980 - 2001
تطبيــق سياســات اإلصــاح االقتصــادي عــام
 1991حيــث بلــغ عجــز املوازنــة العامــة وفائــض
عجزاملوازنة الحساب الجاري
عجزاملوازنة الحساب الجاري
الحســاب الجــاري نحــو  %9.01 ،%15.06مــن السنة العامة  /الناتج  /الناتج املحلى السنة العامة /الناتج  /الناتج املحلى
املحلي اإلجمالي %اإلجمالي %
املحلي اإلجمالي %اإلجمالي %
الناتــج املحلــي اإلجمالــي علــى الترتيــب ،ثــم اتخــذ
9.01
15.06
1991
2.0127.06
1980
ً
7.8
4.43
1992
9.6419.42
كل مــن العجزيــن اتجاهــا نحــو التذبــذب بيــن 1981
5.45
3.51
1993
6.6920.73
االنخفــاض واالرتفــاع مــرة ثانيــة خــال األعــوام 1982
0.06
2.11
1994
1.0617.96
1983
0.421.24
1995
5.5520.29
التاليــة حتــى بلغــا نحــو 1984 %0.39- ،%6.42
0.281.31
1996
4.6519.13
عــام  2001وهــذه نتيجــة منطقيــة حيــث تأثــر 1985
0.910.90
1997
3.4918.66
1986
3.021.06
1998
0.049
14.64
االقتصــاد املصــري خــال هــذا العــام بتداعيــات 1987
1.803.29
1999
2.9717.60
وأحــداث ســبتمبر  2001ممــا أدى إلــى تأثــر 1988
0.974.06
2000
3.2915.43
1989
0.396.42
2001
5.41
15.11
حركــة التبــادل التجــاري مــن ناحيــة ،ومــن ثــم 1990
عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.
مــن ناحيــة أخــرى (جــدول رقــم  ،1شــكل رقــم.)1
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الحساب الجارى  /الناتج المحلى اإلجمالى%

عجز الموازنة العامة  /الناتج المحلى اإلجمالى %

ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)1
املصدر:

شكل رقم ( )1العالقة بيـن عجزاملوازنة العامة والحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي في مصرخالل الفتـرة ()2001-1980

 بالفتـرة ()2018 -2002ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)2أنــه خــال هــذه الفتــرة ،بلــغ عجــز املوازنــة العامــة /الناتــج املحلــى اإلجمالــي أقصــاه عــام
ً
ـدال سـ ً
ـالبا عــن نفــس
 2016ليســجل نحــو  ،%13.11بينمــا ســجل عجــز الحســاب الجــاري /الناتــج املحلــى اإلجمالــي أق�صــى معـ
العـ�ام ليبلـ�غ نحـ�و  %6.16-وقــد يرجــع ذلــك إلــى التطبيــق الجــاد لسياســات اإلصــاح االقتصــادي وبرنامــج التكيــف الهيكلــي،
ويالحــظ أنــه فــي عــام  2008قــد بلــغ عجــز املوازنــة /الناتــج املحلــى اإلجمالــي نحــو  ،%7وفــى املقابــل ســجل الحســاب الجــاري
ً
ً ً
ً
ً
عجـ�زا بلـ�غ نحـ�و  %0.87-حيــث ســجل فــي العــام الســابق مباشــرة فائضــا بلــغ نحــو  %0.32وهــذا أمـرا يعــد منطقيــا نظـرا لتأثيــر
186
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األزمــة املاليــة العامليــة علــى املســتوى العالمــي
ومــن بينهــا مصــر ،ثــم أخــذ عجــز املوازنــة فــي
االنخفــاض بينمــا أخــذ عجــز الحســاب الجــاري
فــي االرتفــاع ليبلغــا فــي العــام التالــي مباشــرة
نتيجــة لتداعيــات هــذه األزمــة نحــو ،%6.70
 ،%1.77وفــى عــام  2018انخفــض كل مــنعجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري
ليبلغــا نحــو  %2.51-،%9.7وذلــك مقارنــة
بالعــام الســابق مباشــرة حيــث ســجل العجزيــن
فــي عــام  2017نحــو  %3.37- ،%10.68مــن
الناتــج املحلــى اإلجمالــي علــى الترتيــب (جــدول
رقــم  ،2شــكل رقــم .)2

جدول رقم ()2
العالقة بيـن عجزاملوازنة العامة والحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي
في مصرخالل الفتـرة (%)2018-2002
عجزاملوازنة الحساب الجاري السنة عجزاملوازنة الحساب الجاري
العامة  /الناتج  /الناتج املحلى
السنة العامة  /الناتج  /الناتج املحلى
املحلي اإلجمالي %اإلجمالي %
املحلي اإلجمالي %اإلجمالي %
2.329.93
2011
0.71
7.19
2002
2.499.10
2012
4.51
7.23
2003
1.2212.28
2013
4.97
6.85
2004
1.947.72
2014
2.34
9.77
2005
5.1810.73
2015
2.45
7.20
2006
6.1613.11
2016
0.32
8.96
2007
3.3710.68
2017
0.877
2008
2.519.7
2018
1.776.70
2009
2.068.155
2010

املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.
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ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)2
املصدر:

عجز الموازنة العامة  /الناتج المحلى اإلجمالى %

شكل رقم ( )2العالقة بيـن عجزاملوازنة العامة والحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي في مصرخالل الفتـرة ()2018-2002

 - 2العالقة بين الحساب الجاري /الناتج املحلى اإلجمالي وسعرالفائدة على اإلقراض
 أالفتـرة ()2001-1980ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)3أن ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض بلــغ أقصــاه عــام  1992ليســجل نحــو  %20.33فــي مقابــل ذلــك
حقــق الحســاب الجــاري ً
فائضــا بلــغ نحــو  %7.8مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،بينمــا بلــغ أدنــاه عــام  1999ليســجل نحــو  %12.97فــي
مقابــل تســجيل عجــز فــي الحســاب الجــاري بلــغ نحــو  ،%1.80 -كمــا يالحــظ أنــه عنــد عــودة ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض إلــى االرتفــاع
مــرة ثانيــة عــام  1987ليبلــغ نحــو  %16.33مقارنــة بالعــام
جدول رقم ()3
ً
الســابق لــه مباشــرة حقــق الحســاب الجــاري
فائضــا بلــغ
العالقة بيـن الحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي وسعر
نحــو  %0.049مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،وكذلــك عندمــا
الفائدة على اإلقراض في مصرخالل الفتـرة ()2001-1980
ارتفــع ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض مــن  %19عــام 1990
الحساب الجاري سعر
الحساب الجاري سعر
إلــى  %19.85عــام  ،1991وهــي بدايــة فت ــرة تطبيــق سياســات
السنة  /الناتج املحلى الفائدة على السنة  /الناتج املحلى الفائدة على
اإلصــاح االقتصــادي وب ـرنامج التكيــف الهيكلــي ،حقــق
اإلجمالي  %اإلقراض%
اإلجمالي  %اإلقراض%
ً
19.85
9.01
1991 13.33
2.01الحســاب الجــاري فائضــا بلــغ نحــو  %9.01 ،%5.41مــن 1980
20.33
7.8
1992 15
9.64الناتــج املحلــي اإلجمالــي علــى الت ـرتيب ،ويمكــن تفسي ــر ذلــك 1981
18.29
5.45
1993 15
6.69بــأن ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض يــؤدى إلــى اتجــاه 1982
16.51
0.06
1994 15
1.061983
16.47
0.421995 15
5.55القطاع الخاص إلى االدخار أكث ــر من االســتثمار لالســتفادة 1984
15.58
0.281996 15
4.65مــن ارتفــاع ســعر الفائــدة وهــذا بــدوره يــؤدى إلــى انخفــاض 1985
13.79
0.911997 15
3.491986
13.02
3.021998 16.33
0.049
الطلــب الكلــي بمــا فــي ذلــك الطلــب علــى الــواردات ممــا يترتــب 1987
عليه ّ
12.97
1.801999 17
2.97تحســن الحســاب الجاري مع ارتفاع ســعر الفائدة على 1988
13.22
0.972000 18.33
3.291989
13.29
0.392001 19
5.41
اإلق ـراض والعكــس صحيــح (جــدول رقــم  ،3شــكل رقــم 1990 .)3
املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي.
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سعر الفائدة على اإلقراض %

الحساب الجارى  /الناتج المحلى اإلجمالى %

ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)3
املصدر:

شكل رقم ( )3العالقة بيـن الحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي وسعرالفائدة على اإلقراض في مصرخالل الفتـرة ()2001-1980

 بالفتـرة ()2018-2002ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)4أن ســعر الفائــدة
علــى اإلق ـراض قــد بلــغ أقصــاه فــي نهايــة الفت ــرة الزمنيــة
الحساب الجاري سعر
الحساب الجاري سعر
ليبلــغ نحــو  %18.32عــام  2018مقابــل تســجيل الحســاب
الجــاري عجـزا بلــغ نحــو  %2.51-مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي السنة  /الناتج املحلى الفائدة على السنة  /الناتج املحلى الفائدة على
اإلجمالي  %اإلقراض%
اإلجمالي  %اإلقراض%
11.03
2.322011 13.79
0.71
وهــو يعــد أقــل مــن العجــز املحقــق فــي العام الســابق مباشــرة 2002
12
2.492012 13.53
4.51
والــذي بلــغ نحــو  %3.37-مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي 2003
12.29
1.222013 13.37
4.97
2004
11.71
1.942014 13.14
2.34
مقابــل ســعر فائــدة علــى اإلق ـراض أقــل مــن العــام التالــي 2005
11.63
5.182015 12.6
2.45
بلــغ نحــو  ،%18.18بينمــا بلــغ ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض 2006
13.6
6.162016 12.51
0.32
أدنــاه عــام  2010ليبلــغ نحــو  %11.01فــي مقابــل تســجيل 2007
18.18
3.372017 12.33
0.872008
18.32
2.512018 11.97
1.77الحساب الجاري لعجز بلغ نحو %2.06-من الناتج املحلي 2009
11.01
2.06اإلجمالــي فقــط ،بينمــا يالحــظ فــي عــام  ،2008والــذي شــهد 2010
املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي
أحداث األزمة املالية العاملية ،قد ســجل الحســاب الجاري
عجـزا بلــغ نحــو  %0.87-مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي رغــم ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض والــذي بلــغ نحــو ،%12.33وكذلــك فــي
عــام  2011والــذي شــهد أحــداث ثــورة  25يناي ــر رغــم بلــوغ ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض معــدال مقبــوال بلــغ نحــو  %11.03والــذي يعــد
أعلــى مــن ســعر الفائــدة فــي العــام الســابق مباشــرة إال أن الحســاب الجــاري ســجل عجـزا أكب ــر بلــغ نحــو  %2.32-مــن الناتــج املحلــي
اإلجمالــي ،وفــي عــام  2002نظـ ًـرا ملســتتبعات أحــداث سبتمب ــر  ،2001حيــث أث ــرت علــى حجــم التبــادل التجــاري ،فبالرغــم مــن بلــوغ
ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض نحــو  %13.79إال أن الفائــض املحقــق فــي الحســاب الجــاري بلــغ فقــط نحــو  %0.71مــن الناتــج املحلــي
Chartالتجــارة العالمــي (جــدول رقــم  ،4شــكل رقــم .)4
Titleيــار مركــز
اإلجمالــي وهــذا أمـ ًـرا يعــد منطقيــا ونتيجــة طبيعيــة ألحــداث انه
جدول رقم ()4
العالقة بيـن الحساب الجاري  /الناتج املحلي اإلجمالي وسعر
الفائدة على اإلقراض في مصرخالل الفتـرة ()2018 - 2002
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سعر الفائدة على اإلقراض %

الحساب الجارى /الناتج المحلى اإلجمالى %

ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)4
املصدر:

شكل رقم ( )4العالقة بيـن الحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي وسعرالفائدة على اإلقراض في مصرخالل الفتـرة ()2002-2018
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جدول رقم ()5
- 3العالقــة بيــن الحســاب الجــاري /الناتــج املحلــى اإلجمالــي
العالقة بيـن الحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي وسعر
وســعرالصــرف الحقيقــي
الصرف الحقيقي في مصرخالل الفتـرة ()2001-1980

 أالفتـرة ()2001-1980ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)5أن ســعر الصــرف
الحقيقــي قــد بلــغ أقصــاه عــام  2001ليبلــغ نحــو  2.26فــي مقابــل
تسـ�جيل الحسـ�اب الجـ�اري لعجـ�ز بلـ�غ نحـ�و  %0.39-مــن الناتــج
املحلــي اإلجمالــي بينمــا بلــغ أدنــاه فــي عامــي  1981 ،1980ليبلــغ
نحــو  0.074 ،0.074علــى التوالــي فــي مقابــل تســجيل الحســاب
ً
الجـ�اري عجـ�زا بلـ�غ نحـ�و %9.64- ،%2.01-مــن الناتــج املحلــي
اإلجمالــي ،ومــن املالحــظ أنــه فــي بدايــة فتــرة اإلصــاح االقتصــادي
عــام  ،1991بلــغ ســعر الصــرف الحقيقــي نحــو  1.15وفــى مقابــل
ذلــك حقــق الحســاب الجــاري ً
فائضــا بلــغ نحــو  %9.01مــن الناتــج
املحلــي اإلجمالــي (جــدول رقــم  ،5شــكل رقــم .)5

الحساب الجاري سعر
السنة  /الناتج املحلى الصرف
اإلجمالي  %الحقيقي
0.074
2.01- 1980
0.074
9.64- 1981
0.080
6.69- 1982
0.090
1.06- 1983
0.10
5.55- 1984
0.11
4.65- 1985
0.13
3.49- 1986
0.15
0.049 1987
0.17
2.97- 1988
0.25
3.29- 1989
0.49
5.41
1990
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الحساب الجاري سعر
السنة  /الناتج املحلى الصرف
اإلجمالي  %الحقيقي
1.15
9.01
1991
1.34
7.8
1992
1.48
5.45
1993
1.57
0.06
1994
1.78
0.42- 1995
1.85
0.28- 1996
1.89
0.91- 1997
1.93
3.02- 1998
1.95
1.80- 1999
1.98
0.97- 2000
2.26
0.39- 2001
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سعر الصرف الحقيقى

الحساب الجارى  /الناتج المحلى اإلجمالى %

ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)5
املصدر:

شكل رقم ( )5العالقة بيـن الحساب الجاري  /الناتج املحلي اإلجمالي وسعرالصرف الحقيقي في مصرخالل الفتـرة ()2001 -1980

 بالفتـرة ()2018 -2002ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ،)6أن ســعر الصــرف
الحقيقــي قــد بلــغ أقصــاه عــام  2017ليبلــغ نحــو 36.56
مقابــل تســجيل الحســاب الجــاري عج ـزا بلــغ نحــو %3.37-
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،بينمــا بلــغ أدنــاه عــام  2002ليبلــغ
نحــو  2.58مقابــل تحقيــق فائــض فــي الحســاب الجــاري بلــغ
نحــو  %0.71مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،ويالحــظ أنــه فــي عــام
 2011عندمــا ارتفــع ســعر الصــرف الحقيقــي إلــى  6.33ارتفــع
فــي املقابــل العجــز فــي الحســاب الجــاري ليبلــغ نحــو %2.32-
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي بعــد أن بلــغ عــام  2010نحــو
 %2.06مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي مقابــل ســعر صــرفحقيقــي أقــل بلــغ نحــو  ،5.62وفــي نهايــة الفت ــرة عــام  2018بلــغ

جدول رقم ()6
العالقة بيـن الحساب الجاري  /الناتج املحلي اإلجمالي وسعر
الصرف الحقيقي في مصرخالل الفتـرة ()2018 -2002
الحساب الجاري سعر
الحساب الجاري سعر
السنة  /الناتج املحلى الصرف السنة  /الناتج املحلى الصرف
اإلجمالي  %الحقيقي
اإلجمالي  %الحقيقي
6.33
2.322011 2.58
0.71
2002
6.78
2.492012 3.43
4.51
2003
8.29
1.222013 3.94
4.97
2004
9.26
1.942014 3.73
2.34
2005
11.09
5.182015 3.86
2.45
2006
16.25
6.162016 4.03
0.32
2007
36.56
3.372017 4.43
0.872008
35.79
2.512018 5.06
1.772009
5.62
2.062010
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ســعر الصــرف الحقيقــي نحــو  35.79فــي مقابــل انخفــاض واضــح فــي عجــز الحســاب الجــاري ليبلــغ نحــو  %2.51-مــن الناتــج
املحلــي اإلجمالــي فقــط (جــدول رقــم  ،6شــكل رقــم .)6
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سعر الصرف الحقيقى

الحساب الجارى  /الناتج المحلى اإلجمالى %

ً
اعتمادا على البيانات الواردة بالجدول رقم (.)6
املصدر:

شكل رقم ( )6العالقة بيـن الحساب الجاري /الناتج املحلي اإلجمالي وسعرالصرف الحقيقي في مصر خالل الفتـرة ()2018-2002

املحور الثالث  -النموذج القيا�سي لتحليل ظاهرة العجزاملزدوج  -بالتطبيق على الحالة املصرية
النموذج املستخدم والبيانات
يهدف هذا الجزء إلى تقديـر العالقة بيـن عجز املوازنة العامة للدولة وعجز الحساب الجاري (أي دراسة ظاهرة العجز املزدوج)،
وما إذا كانت هناك عالقة فى اإلتجاهين بين عجز املوازنة العامة للدولة والحساب الجاري أم في اتجاه واحد ،وذلك بالتطبيق على
مصر باستخدام بيانات سنوية خالل الفتـرة من  1980إلى  .2018وتستخدم الورقة البحثية اختبار يوهانسن للتكامل املتناظر
 Johansen Cointegration Testونموذج متجه تصحيح الخطأ  Vector Error Correction Modelلدراسة العالقة طويلة األجل
ُ
بيـن متغيـرات النموذج .ويوضح الجدول رقم ( )1املتغيـرات املتضمنة بالنموذج القيا�سي ورمزها وكيفية قياسها.

نتائج النموذج القيا�سي
ً
أول  -اختبارات جذرالوحدة
ت ــم ت ـط ـب ـيــق ت ـح ـل ـيــل جـ ــذر ال ــوح ــدة ل ـل ـت ـعــرف عـلــى
سـ ـك ــون امل ـت ـغ ـي ـ ـ ـرات ال ـخ ـم ـس ــة امل ـ ــذك ـ ــورة فـ ــي الـ ـج ــدول
الـســابــق باالستعانة بــأحــد أشـهــر األســالـيــب املستخدمة
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال وه ـ ــو اخـ ـتـ ـب ــار ديـ ـك ــي  -ف ــول ــر امل ــوس ــع
( .)Augmented Dickey - Fullerويـتــم اخـتـبــار سكون
املتغيـرات من خالل تقديـر نموذج االنحدار التالي:
𝑘𝑘

𝑡𝑡∆𝑦𝑦𝑡𝑡 = ∝ 𝑦𝑦𝑡𝑡−1 + 𝑥𝑥′𝑡𝑡 𝛿𝛿 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝 ∆𝑦𝑦𝑡𝑡−𝑝𝑝 + ᶹ
𝑝𝑝=1

جدول رقم ()1
املتغيـرات التي تم استخدامها في النموذج القيا�سي
اسم
املتغيـر

رمز
املتغيـر

الحساب
الجاري

CAGDP

عجز
املوازنة

DefGDP

وصف املتغيـروكيفية قياسه
يتكون من ثالثة حسابات ،هي الحساب
التجاري السلعي والحساب الخدمي وحساب
التحويالت (كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي).
صافي االقتـراض الجديد ،أي الفرق بيـن
إجمالي االقتـراض الجديد وما تم سداده من
الديون املستحقة على املوازنة العامة للدولة
(كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي).
معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي
باألسعارالثابتة (سنةاألساس)2010
سعر الفائدة املعلن من البنك املركزي والذي
على أساسه يتم اإلقراض.
ً
الرقم القيا�سي
سعر الصرف االسمي مضروبا في ً
املحلي ألسعار املستهلكيـن مقسوما على الرقم
القيا�سي ألسعار املستهلكيـن في الواليات املتحدة.

حيــث يمثــل  ∆ytالفــرق األول للمتغي ــر محــل
 ،)yو Kتمثــل عــدد فت ـرات اإلبطــاء والتــي ًســيتم
الدراســة (َ t
معدل
النمو GDPGRTH
تحديدهــا آليــا بواســطة حزمــة  Eviews 10اســتنادا إلــى االقتصادي
معيــار  .Akaike Info Criterionأمــا بالنســبة ل ـ ،x′tفهــو سعر الفائدة
اض LINT
يمثــل املتغي ـرات الخارجيــة االختياريــة املمكــن إدخالهــا على اإلقر
والتــي مــن املمكــن أن تحتــوي علــى إمــا حــد ثابــت فقــط ،سعر
الصرف REXCH
حــد ثابــت واتجــاه ً
الحقيقي
معــا ،أو ال تحتــوي علــى ًأيــا مــن حــد ثابــت
أو اتجــاه علــى النحــو التالــي:
املصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي
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	-املعادلة باستخدام حد ثابت فقط:

Dxt= ∝ + βxt-1 + ᶹt

ً
	-املعادلة باستخدام حد ثابت واتجاه معا:
Dxt= ∝ + βxt-1 + δT + ᶹt
	-املعادلة بدون استخدام حد ثابت أو اتجاه:
Dxt= βxt-1 + ᶹt
ويتمثــل اختبــار الفــرض العدمــي فــي ) ،(∝ = 0أي أن السلســلة بهــا جــذر وحــدة وبالتالــي غي ــر ســاكنة فــي حالــة قبــول
ً
الفــرض العدمــي مقابــل الفــرض البديــل متمثــا فــي ). (∝ <0
جدول رقم ()2
ويوضــح جــدول رقــم ( )2أنــه عنــد دراســة ســكون
نتائج اختبار ADFعند املستوى
املتغي ـرات باســتخدام املتغي ــر الخارجــي (حــد ثابــت واتجــاه)،
املتغيـر إحصاء  tالقيمة الحرجة عند  %5املتغيـرالخارجي
فــإن جميــع املتغي ـرات غي ــر ســاكنة عنــد املســتوى ،وذلــك
حد ثابت واتجاه
3.5643.015- CAGDP
باســتخدام مســتوى معنويــة .%5
حد ثابت واتجاه
3.5641.840- DefGDP
حد ثابت واتجاه
*4.297تــم أخــذ الفــروق األولــى لجميــع املتغي ـرات بالنمــوذج4.177- GDPGRTH ،
وإعــادة اختبــار  ADFمــرة أخــرى ،تــم التوصــل إلــى ســكون
حد ثابت واتجاه
3.562.302LINT
حد ثابت واتجاه
3.5642.481
REXCH
كافــة املتغي ـرات ،وذلــك عنــد مســتوى معنويــة  %5كمــا هــو
*القيمة الحرجة عند مستوى معنوية  %1املصدر :نتائج بـرنامج STATA.
موضــح فــي جــدول رقــم (.)3
جدول رقم ()3
نتائج اختبار ADFبعد أخذ الفروق األولى

ً
ثانيا  -اختيارفتـرات اإلبطاء
نظـ ًـرا الســتخدام بيانــات ســنوية تــم تحديــد فت ـرات
املتغيـر إحصاء  tالقيمة الحرجة عند  %5املتغيـرالخارجي
ً
اإلبطــاء ابتـ ً
بال حد ثابت أو اتجاه
1.950ـداء بعــدد أربــع فت ـرات وفقــا ملــا اتبعتــه معظــم 2.817- CAGDP
بال حد ثابت أو اتجاه
1.950األدبيـ�ات للبيانـ�ات السـ�نوية ،حيـ�ث وجـ�د أن معيـ�ار 2.049- DefGDP Akaike
حد ثابت واتجاه
3.568 Info Criterionحــدد فت ــرة اإلبطــاء  ،4ويتــم االعتمــاد فــي 3.626- GDPGRTH
بال حد ثابت أو اتجاه
*1.6031.754- LINT
الدراســة علــى معيــار  Akaikeعنــد إج ـراء نمــوذج تصحيــح
بال حد ثابت أو اتجاه
1.9502.040 REXCH
الخطــأ ،أي اختيــار أربــع فت ـرات إبطــاء.
املصدر :نتائج بـرنامج * STATA.القيمة الحرجة عند مستوى معنوية %10
ً
ثالثا  -اختباريوهانسن للتكامل املتناظرJohansen Cointegration Test
ً يوضــح هــذا االختبــار مــا إذا كان هنــاك متجهــات التكامــل املشت ــرك بي ــن املتغي ـرات محــل الدراســة .ويوضــح هــذا االختبــار
أيضــا نــوع النمــوذج األنســب للبيانــات املســتخدمة .فــإذا كان هنــاك متجهــات للتكامــل املشت ــرك بي ــن املتغي ـرات فيتــم اســتخدام
نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ  VECMحيــث توجــد عالقــة بي ــن املتغي ـرات محــل الدراســة فــي األجــل الطويــل ،وفــي حالــة عــدم
وجــود متجهــات للتكامــل املشت ــرك ،فــإن العالقــة بي ــن املتغي ـرات تكــون فــي األجــل القصي ــر فقــط ومــن ثــم يتــم اســتخدام نمــوذج
( VAR (Vector Auto Regressionومــن الجدي ــر بالذكــر أن هنــاك نوعي ــن مــن االختبــارات وهمــا ( Traceو�Maximum Eigen
.)value
ً
بعــد إج ـراء اختبــار يوهانســن علــى املتغي ـرات محــل الدراســة ،يوجــد ثالثــة متجهــات للتكامــل املشت ــرك وفقــا الختبــار
ً
 ،Traceوال يوجــد أي متجهــات للتكامــل املشت ــرك وفقــا الختبــار  .Maximum Eigenvalueوبنـ ًـاء عليــه يمكــن اســتخدام نمــوذج
متجــه تصحيــح الخطــأ VECM
ر ً
ابعا  -نموذج متجه تصحيح الخطأ VECM
تــم االعتمــاد علــى نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ والــذي يأخــذ فــي اعتبــاره العالقــة بي ــن املتغي ـرات فــي األجلي ــن القصي ــر
والطويــل ،وفيمــا يلــي معادلــة التكامــل بي ــن املتغي ـرات ومعامــل تصحيــح الخطــأ:
)CAGDP = β + β DefGDP + β GDPGRTH + β LINT + β REXCH +λECMt-1 + ε (1
t

t
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t
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تحليل العالقة بين عجز املوازنة العامة الحساب الجارى في مصر ...

توضــح معادلــة ( )1أن املتغي ــر الحســاب الجــاري كنســبة مــن الناتــج املحلــي
اإلجمالــي هــو املتغي ــر التابــع .وتعب ــر  λعــن معامــل تصحيــح الخطــأ .وبعــد تقدي ــر
النمــوذج ،تــم الوصــول للنتائــج كمــا فــي الجــدول رقــم (.)4
املتغيـرالتابع الحساب الجاري كنسبة
من الناتج املحلي اإلجمالي
	-يتضــح مــن نتائــج نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ أن هنــاك عالقــة موجبــة
املتغيـر املعلمات الخطأ املعياري
بي ــن الحســاب الجــاري وعجــز املوازنــة وســعر الفائــدة علــى اإلقـراض وعالقــة
0.202 *0.659 DefGDP
عكســية بي ــن الحســاب الجــاري وســعر الصــرف الحقيقــي ،فــي حي ــن أن 0.359 0.572- GDPGRTH
العالقة بي ــن الحساب الجاري ومعدل نمو الناتج الحقيقي غي ــر معنوية في
0.430 *0.793 LINT
0.864 *6.137- REXCH
األجــل الطويــل .وهــذا يعنــي أنــه تتســبب زيــادة عجــز املوازنــة أو ســعر الفائــدة
معامل
تصحيح 0.219 *0.405-
علــى اإلق ـراض فــي تحســن الحســاب الجــاري فــي األجــل الطويــل.
الخطأ λ
	-ويمكــن تفسي ــر العالقــة املوجبــة بي ــن عجــز املوازنــة والحســاب الجــاري؛ (*) العالقة معنوية عند درجة ثقة %95
إنــه عندمــا تتجــه الحكومــات خاصــة فــي الــدول الناميــة إلــى تمويــل عجــز املصدر :نتائج بـرنامج STATA.
املوازنــة مــن خــال االقت ـراض مــن مصــادر محليــة أو خارجيــة .يت ــرتب علــى
اقت ـراض الحكومــة مــن جهــات محليــة مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص للحصــول علــى مصــادر التمويــل ،ممــا
يتبعــه ارتفــاع فــي ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض .ومــن ثــم يتجــه القطــاع الخــاص إلــى االدخــار أكث ــر مــن االســتثمار
لالســتفادة مــن ارتفــاع ســعر الفائــدة .هــذا بــدوره يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب الكلــي ،بمــا فيــه الطلــب علــى الــواردات.
مــع ثبــات باقــي العوامــل؛ يتحســن الحســاب الجــاري أو ينخفــض العجــز فيــه.
	-بنـ ًـاء عليــه؛ فإنــه لــم يتــم إثبــات ظاهــرة العجــز املــزدوج فــي مصــر ،ولكــن يوجــد ظاهــرة  ،Twin Divergenceوالتــي تعنــي
أن زيــادة العجــز فــي املوازنــة العامــة للدولــة تــؤدى إلــى التحســن فــي الحســاب الجــاري وخفــض عجــزه.
ً
	-وفقا للنظرية الكين ــزية ونموذج  ،Mundell-Flemingفإن ارتفاع ســعر الفائدة يؤدي إلى تدهور الحســاب الجاري.
وذلــك نتيجــة لزيــادة التدفقــات الرأســمالية ممــا يتبعــه ارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة مقابــل العمــات األجنبيــة .علــى
العكــس؛ توضــح نتائــج النمــوذج أن ارتفــاع ســعر الفائــدة يــؤدي إلــى تحســن الحســاب الجــاري أو تخفيــض عجــز
الحســاب الجــاري نتيجــة مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص.
	-يتضــح مــن نتائــج النمــوذج أن العالقــة عكســية بي ــن ســعر الصــرف الحقيقــي ً والحســاب الجــاري ،حيــث إن ارتفــاع
قيمــة العملــة املحليــة تــؤدي إلــى تدهــور الحســاب الجــاري .وي ــرجع ذلــك أساســا إلــى زيــادة قيمــة الــواردات وانخفــاض
القــدرة التنافســية للدولــة ممــا ُيخفــض صادراتهــا ،وهــذا يــؤدي بالتبعيــة إلــى تدهــور الحســاب الجــاري.
	-ومــن الجدي ــر بالذكــر ،أن العالقــة غي ــر املعنويــة بي ــن الحســاب الجــاري ومعـ ًـدل النمــو الحقيقــي فــي مصــر ت ــرجع
باألســاس إلــى أن الصــادرات ال تمثــل املصــدر األسا�ســي للنمــو االقتصــادي .فوفقــا لبيانــات وزارة التخطيــط واملتابعــة
واإلصـلاح اإلداري؛ تمثـ�ل مسـ�اهمة صافـ�ي التجـ�ارة الخارجيـ�ة فـ�ي النمـ�و نحـ�و  %1.3-فــي عــام  .16/2017فــي حي ــن أن
الصــادرات تمثــل املصــدر األسا�ســي لتحقيــق العجــز أو الفائــض فــي املي ـزان التجــاري والــذي يعــد املكــون الرئي�ســي
للحســاب الجــاري .ففــي خــال الفت ــرة  2006/2007والتــي حقــق فيهــا النمــو معــدالت مرتفعــة وصلــت إلــى ،%7.1
حقــق املي ـزان التجــاري عجـ ًـزا بنســبة  %12.5مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،والفائــض الــذي حققــه الحســاب الجــاري
والــذي وصــل إلــى  %1.7مــن الناتــج كان نتي ًجــة لتحويــات املصريي ــن العاملي ــن بالخــارج والتــي وصلــت إلــى  6.3مليــار
دوالر ،وليــس نتيجــة للصــادرات وذلــك وفقــا لبيانــات البنــك املركــزي املصــري .ومــن هنــا فــإن عــدم معنويــة العالقــة
بي ــن معــدل النمــو االقتصــادي والحســاب الجــاري تعــد منطقيــة بالنســبة للحالــة املصريــة.
ً
	-وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نظريــة التكافــؤ الريــكاردي تــم رفضهــا وفقــا لنتائــج النمــوذج ،حيــث تفت ــرض نظريــة التكافــؤ
الريــكاردي عــدم وجــود عالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة وعجــز الحســاب الجــاري ،حيــث تفت ــرض أن زيــادة عجــز
املوازنة نتيجة انخفاض الضرائب في الفت ــرة الحالية سوف ُيغطى ب ــزيادة الضرائب في املستقبل ،مما يعكس زيادة
فــي املدخ ـرات الخاصــة ،ومــن ثــم الزيــادة فــي املدخ ـرات الخاصــة ســوف تغطــى االنخفــاض فــي املدخ ـرات الحكوميــة،
ممــا يعنــي أن الحســاب الجــاري لــن يتأث ــر بعجــز املوازنــة العامــة.
ً
	-يتضــح أيضــا مــن النمــوذج أن معامــل تصحيــح الخطــأ  Error Correction Termســالب ومعنــوي ،وهــذا يعنــي أنــه
بنســبة  %41يتــم تصحيــح االختــاالت فــي األجــل القصي ــر للعــودة إلــى املســار التوازنــي مــرة أخــرى فــي األجــل الطويــل.
جدول رقم ()4
نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ
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ً
خامسا  -اختبارجرانجرللسببية Granger-Causality Test
بعــد إج ـراء اختبــار جرانجــر للســببية VEC Granger Causality/ Block
 ،Exogeneity Wald Testsتم التوصل إلى أن العالقة بيـن عجز املوازنة والحساب
الجــاري فــي اتجــاه واحــد أي أن عجــز املوازنــة ّ
يســبب تغي ــر فــي الحســاب الجــاري ،فــي
حي ــن ال يؤث ــر الحســاب الجــاري علــى عجــز املوازنــة العامــة للدولــة .ويتفــق ذلــك مــع
نتائــج نمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ (جــدول رقــم .)5

جدول رقم ()5
نتائج اختبارجرانجرللسببية
املتغيـرالتابع (الحساب
الجاري كنسبة من الناتج)
املتغيـر
املستبعد
إحصاء االحتمال
Prob.
Chi-sq
0.05
5.99
عجز املوازنة
املتغيـرالتابع (عجز
املوازنة كنسبة من الناتج)
0.199
الحساب الجاري 3.22

ً
سادسا  -بعض االختبارات الخاصة بصالحية النموذج
تــم إجـراء اختبــار للتأكــد مــن أن البواقــي تحقــق شــرط عــدم وجــود ارتبــاط ذاتــي
 .No Serial Correlationووفقـ ًـا لنتائــج االختبــار تــم التوصــل إلــى عــدم فــض الفــرض املصدر :نتائج بـرنامج STATA.
ر
العدمــي ،أي أنــه ال يوجــد ارتبــاط ذاتــي بي ــن البواقــي عنــد مســتوى معنويــة  .%5وعلــى الجانــب اآلخر،تــم التأكــد مــن أن البواقــي تتبــع
ً
التوزيــع الطبيعــي وأن هنــاك ثباتــا فــي التباي ــن بي ــن البواقــي وذلــك عنــد مســتوى معنويــة .%5

املحورالرابع  -النتائج والتوصيات

ً
أول  -النتائج
توصلت الدراسة من واقع النموذج القيا�سي املستخدم إلى عدد من النتائج املهمة كاآلتي:
 1هنــاك عالقــة موجبــة بي ــن الحســاب الجــاري وعجــز املوازنــة وســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض وعالقــة عكســية بي ــنالحساب الجاري وسعر الصرف الحقيقي .في حي ــن أن العالقة بي ــن الحساب الجاري ومعدل نمو الناتج الحقيقي
غي ــر معنويــة فــي األجــل الطويــل .وهــذا يعنــي أنــه تتســبب زيــادة عجــز املوازنــة أو ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض فــي
تحســن الحســاب الجــاري فــي األجــل الطويــل.
 2لــم يتــم إثبــات ظاهــرة العجــز املــزدوج فــي مصــر ،ولكــن توجــد ظاهــرة  ،Twin Divergenceوالتــي تعنــي أن زيــادة العجــزفــي املوازنــة العامــة للدولــة تــؤدي إلــى التحســن فــي الحســاب الجــاري وخفــض عجــزه.
ً
 3وفقــا للنظريــة الكين ــزية ونمــوذج  ،Mundell-Flemingفــإن ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض يــؤدي إلــى تدهــورالحســاب الجــاري .وذلــك نتيجــة لزيــادة التدفقــات الرأســمالية ممــا يتبعــه ارتفــاع قيمــة العملــة املحليــة مقابــل
العمــات األجنبيــة .وعلــى العكــس توضــح نتائــج النمــوذج أن ارتفــاع ســعر الفائــدة علــى اإلقـراض يــؤدي إلــى تحســن
الحســاب الجــاري أو تخفيــض عجــز الحســاب الجــاري نتيجــة مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص.
الحقيقي والحســاب الجاري ،حيث إن ارتفاع قيمة العملة املحلية يؤدى
 4هناك عالقة عكســية بي ــن ســعر الصرفً
إلــى تدهــور الحســاب الجــاري .وي ــرجع ذلــك أساســا إلــى زيــادة قيمــة الــواردات وانخفــاض القــدرة التنافســية للدولــة
ممــا يخفــض صادراتهــا ،وهــذا يــؤدي بالتبعيــة إلــى تدهــور الحســاب الجــاري.
 5ت ــرجع العالقــة غي ــر املعنويــة بي ــن الحســاب الجــاري ومعــدل النمــو الحقيقــي فــي مصــر باألســاس إلــى أن الصــادرات التمثــل املصــدر األسا�ســي للنمــو االقتصــادي.
ً
 6تم رفض نظرية التكافؤ الريكاردي وفقا لنتائج النموذج ،لعدم انطباق فروض النظرية على الحالة املصرية 7يتضــح مــن النمــوذج أن معامــل تصحيــح الخطــأ  Error Correction Termســالب ومعنــوي ،وهــذا يعنــي أنــه يجــرىتصحيــح االختــاالت فــي األجــل القصي ــر للعــودة إلــى املســار التوازنــي مــرة أخــرى فــي األجــل الطويــل.
 8ويمكــن تفسي ــر العالقــة املوجبــة بي ــن عجــز املوازنــة والحســاب الجــاري؛ إنــه عندمــا تتجــه الحكومــات خاصــة فــيالــدول الناميــة إلــى تمويــل عجــز املوازنــة مــن خــال االقت ـراض مــن مصــادر محليــة أو خارجيــة .يت ــرتب علــى اقت ـراض
الحكومــة مــن جهــات محليــة مزاحمــة الحكومــة للقطــاع الخــاص للحصــول علــى مصــادر التمويــل ،ممــا يتبعــه ارتفــاع
فــي ســعر الفائــدة علــى اإلق ـراض .ومــن ثــم يتجــه القطــاع الخــاص إلــى االدخــار أكث ــر مــن االســتثمار لالســتفادة مــن
ارتفــاع ســعر الفائــدة .هــذا بــدوره يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب الكلــي ،بمــا فيــه الطلــب علــى الــواردات .مــع ثبــات باقــي
العوامــل؛ يتحســن الحســاب الجــاري أو ينخفــض العجــز فيــه.
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 9يتضــح مــن خــال «اختبــار جرانجــر للســببية» ،أن العالقــة بيــن عجــز املوازنــة والحســاب الجــاري فــي اتجــاه واحــد أي أنعجــز املوازنــة ّ
يســبب تغيــر فــي الحســاب الجــاري ،فــي حيــن ال يؤثــر الحســاب الجــاري علــى عجــز املوازنــة العامــة للدولــة.

ً
ثانيا  -التوصيات
بنـ ًـاء علــى النتائــج الســابقة التــي ّ
توصلــت إليهــا الدراســة ،وفــي ضــوء التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد املصــري فــي املرحلــة
ُ
ـدد مــن التوصيــات فــي شــأن العالقــة بي ــن عجــز املوازنــة العامــة والحســاب الجــاري علــى النحــو اآلتــي:
الراهنــة ،تخلــص الدراســة إلــى عـ
ٍ
ً
ُ
	-تحقــق املوازنــة العامــة للدولــة عج ـزا منــذ ســنوات ،ويجــرى تمويــل هــذا العجــز إمــا عــن طريـ ًـق االقت ـراض الداخلــي
أو الخارجــي .وبنـ ًـاء علــى نتائــج النمــوذج القيا�ســي؛ فــإن عجــز املوازنــة يمكــن أن يحقــق تحســنا فــي الحســاب الجــاري،
وذلــك إذا مــا تــم تمويــل العجــز مــن مصــادر محليــة ،وعــدم اللجــوء إلــى التمويــل مــن مصــادر خارجيــة بقــدر اإلمــكان
ملــا تتضمنــه مــن أعبــاء الديــن الخارجــي.
	-ولكــن البــد مـ ًـن تحديــد النقطــة التــي تتوقــف فيهــا الدولــة عــن االقت ـراض مــن مصــادر محليــة حتــى ال يتفاقــم الدي ــن
العــام ،وأيضــا ال ت ــرتفع ً أســعار الفائــدة بشــكل كبي ــر ممــا يت ــرتب عليــه عــزوف القطــاع الخــاص عــن االســتثمار علــى
النحــو الــذي يؤث ــر ســلبا علــى معــدل النمــو االقتصــادي للدولــة.
ً
	-مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن خفــض الــواردات نتيجــة تمويــل العجــز مــن مصــادر محليــة ليــس كافيــا لتحقيــق زيــادة
أو تحســن فــي الحســاب الجــاري ،إذ يتعي ــن أن يالزمــه تعزي ــز الصــادرات وزيــادة القــدرة التنافســية للدولــة فــي األســواق
العامليــة ،مــن أجــل تحقيــق تحســن حقيقــي فــي الحســاب الجــاري للدولــة.
	-وعلــى الجانــب اآلخــر ،يــؤدى خفــض قيمــة العملــة املحليــة إلــى تحســن الحســاب الجــاري نتيجــة انخفــاض أســعار
الصــادرات املصريــة وتعزي ــز تنافســيتها فــي الســوق العامليــة.
ً
ُ
	-نظ ـرا لضــرورة اتخــاذ الدولــة نهــج خفــض قيمــة العملــة املحليــة ،وهــذا مــا تــم بالفعــل ،فــإن هــذا يحفــز الدولــة علــى
االقت ـراض أكث ــر مــن مصــادر محليــة وليســت أجنبيــة لتجنــب زيــادة فاتــورة الدي ــن الخارجــي ،مــع مراعــاة التحفــظ
ســالف الذكــر بشــأن عــدم املغــاالة فــي االقت ـراض مــن مصــادر داخليــة.
	-ضــرورة وأهميــة االســتمرار فــي تطبيــق سياســات اإلصــاح االقتصــادي مــن خــال ضغــط اإلنفــاق العــام مــع ضــرورة
العمــل علــى زيــادة املــوارد وتنميــة االدخــار املحلــي وزيــادة اإلنتــاج وزيــادة الصــادرات والحــد مــن الــواردات مــع حســن
إدارة الديــون الخارجيــة مــع ترشــيد االقتـراض والتوســع فــي االســتثمارات بمــا ُيســفر عــن تخفيــض العجــز فــي املوازنــة
العامــة للدولــة مــن ناحيــة ،وتحســن الحســاب الجــاري مــن ناحيــة أخــرى.
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ABSTRACT
Egypt has been facing a structural public budget deficit, as the public revenues are insufficient to cover
its public expenditures. At the same time, Egypt’s national economy is showing a steady current account
deficit about the balance of payments. Hence, the problem of this research is to analyses the reciprocal re�lationship between the public budget deficit and current account in Egypt. Deduction and extrapolation are
the methodologies employed in this study.
A standard model was designed to answer about the research questions which the research builds.
The research is divided into four main parts, the first of which handles the theoretical framework and
applied studies conducted into the double deficit. The second part of the research is about analysing the
relationships between the public budget deficit, the current account deficit, the interest rate of lending and
real exchange rate during the period under study. As for the third part, it deals with the standard model
used in analysing the phenomenon of double deficit in Egypt. The fourth part deals with the most important
conclusions and recommendations of this research.
One of the results reached in this research is that it has not been proven yet that there is double deficit
in Egypt, but there is that phenomenon of Twin Divergence. The Ricardian equivalence, which assumes that
there is no relationship between public budget deficit and current account deficit, has also been rejected.
The study has come up with a number of recommendations, the most important of which are: the necessity
of both financing the public budget deficit through internal or external borrowing and determining the
point at which the state cannot turn to domestic borrowing so that the public debt does not worsen and the
interest rates do not rise.
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