 العدد أ- املجلد الثالث ع�شر
87 - 67 )2011( - الول

،جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية
املعهد العربي للتخطيط

كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية
بني م�صر و أ�هم �شركائها التجاريني
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ملخ�ص

تهدف هذه الورقة �إىل درا�سة �أثر كثافة التجارة البينية على تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و�شركائها
 مت تقديرها، يتكون النموذج القيا�سي من معادلة انحدار متعدد مدمج.)2008-1970( التجاريني خالل الفرتة
 واملتغريات امل�ساعدة من خالل طريقة املربعات، طريقة املربعات ال�صغرى املعممة،با�ستخدام طريقتني
 تو�ضح النتائج �أن هناك عالقة عك�سية ذات معنوية منخف�ضة بني كثافة التجارة.ال�صغرى على مرحلتني
.وتزامن الدورات االقت�صادية
The Impact of Bilateral Trade Intensity on the Business Cycles
Synchronization between Egypt and Its Most
Important trade Partners
Nashwa Mostafa
Abstract
The Purpose of this paper is to investigate the impact of bilateral trade intensity on the
business cycles synchronization between Egypt and its most important trade partners
during the period (1970-2008). The Econometric Model consisted of Multi-regression
Equation(pooled data), which was estimated by two methods, The Generalized Least
Squares and Instrumental Variables by using Two-Stages Least Squares. The results
Show that there is a negative and less significance relationship between Bilateral Trade
Intensity and Business Cycles Synchronization.
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 .1مقدمة

لقد �أ�صبحت العوملة هي ال�سمة املميزة لالقت�صاد العاملي منذ العقد أالخري من القرن الع�شرين،
حيث �أ�سهمت يف حتقيق التقارب الزمني بني الدورات االقت�صادية يف دول العامل .وبح�سب درجة �إندماج
الدولة يف االقت�صاد العاملي ،ف�إنه يتحدد مدى ت�أثرها بالتقلبات يف املتغريات االقت�صادية الكلية التي حتدث يف
دول �أخرى ،والتي ميكن انتقالها عرب ثالث قنوات ،وفقا ملا �أ�شار �إليه ( ،Calderón (2007هي:التجارة الدولية
يف ال�سلع واخلدمات ،التجارة الدولية يف أال�صول املالية ،والروابط املبا�شرة بني قطاعات إالنتاج بني الدول.
تعد التجارة قناة هامة النتقال ال�صدمات االقت�صادية من دولة ألخرى ،ومن ثم ف�إن ا�سرتاتيجيات
النمو املوجه بال�صادرات جتعل الدول �أكرث اعتمادا على التنمية االقت�صادية يف بقية دول العامل .ويعتمد �أثر
التكامل التجاري يف حتقيق تزامن الدورات االقت�صادية على منط التجارة ال�سائد بني الدول املتاجرة ومدى
ت�شابه هياكلها االقت�صادية ،فارتفاع حجم التجارة بني ال�صناعات يخف�ض من درجة االرتباط بني الدورات
االقت�صادية ،يف حني يزيد هذا االرتباط مع ارتفاع درجة ت�شابه الهياكل االقت�صادية وزيادة حجم التجارة داخل
ال�صناعة )Zebregs,2004( .
()1

()2

وقد تبنت م�صر �سيا�سة جتارية مفتوحة مع العامل اخلارجي ،منذ �إعالنها �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي
يف عام  ،1974وتزايد اندماجها يف العامل اخلارجي مع دخولها يف �إتفاقيات جتارية ثنائية ومتعددة أالطراف
مع �أغلب دول العامل .وحيث �أن الطلب اخلارجي على �صادراتها يت�أثر بحالة الك�ساد �أو الرواج يف الن�شاط
االقت�صادي لل�شركاء التجاريني ،فقد يكون مبثابة قناة النتقال هذه احلاالت �إىل م�صر ب�شكل متزامن.
ومن ال�شواهد على ذلك� ،إنخفا�ض �إجمايل حجم التجارة اخلارجية مل�صر ،مبعدل  ،%0,8خالل
الفرتة يوليو/مار�س من ال�سنة املالية  ،2009/2008مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املالية املا�ضية؛ نتيجة
أللزمة املالية العاملية ،وارتفع حجم العجز يف امليزان التجاري من  16,8مليار دوالر �إىل  19,5مليار دوالر عن
نف�س الفرتة(.البنك املركزي امل�صري.)2009/2008 ،
كما انخف�ض ن�صيب التجارة اخلارجية من الناجت املحلي إالجمايل ،الذي يعد م�ؤ�شرا لدرجة
�إندماج االقت�صادي امل�صري يف االقت�صاد العاملي ،خالل الن�صف أالول من ال�سنة املالية  2009/2008لي�صل
�إىل  %66مقابل  %75عن نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة عليها( .وزارة التجارة وال�صناعة)2009 ،
وبناء عليه ،ف�إن البحث يقوم على فر�ضية �أ�سا�سية م�ؤداها»:ت�ؤثر كثافة التجارة البينية ت�أثريا طرديا
على تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني» .ويهدف �إىل التعرف على �أهمية هذا
الت�أثري يف ظل االنفتاح االقت�صادي العاملي .ويتم تطبيق البحث على الفرتة الزمنية ( ،)2008-1970وهي
�أطول فرتة متاحة للبيانات التي يعتمد عليها ح�ساب متغريات البحث ،كما �شهد عقد ال�سبعينات على
�سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي اتبعتها م�صر عام .1974
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ت�ستند منهجية البحث على أال�سلوب الو�صفي يف تو�ضيح العالقة بني متغريات البحث ،ف�ضال
عن ا�ستخدام أال�سلوب الريا�ضي يف ح�ساب امل�ؤ�شرات املعربة عن هذه املتغريات .ويعتمد يف قيا�س �أثر كثافة
التجارة على تزامن الدورات االقت�صادية على بناء منوذج قيا�سي با�ستخدام معادلة �إنحدار مدمج .
وبناء عليه ،فقد مت تق�سيم البحث �إىل إالطار النظري أ
والدبيات ال�سابقة ،والذي يت�ضمن النموذج
القيا�سي وتو�صيف املتغريات وم�ؤ�شراتها ،يليه النتائج التطبيقية ،و�أخريا اخلامتة والتو�صيات.
()3

الطار النظري أ
والدبيات ال�سابقة
 .2إ

ُتع ّرف الدورات االقت�صادية ب�أنها التقلبات يف الن�شاط االقت�صادي الكلي .ومتر ب�أربعة مراحل هي
التو�سع :والركود ،واالنكما�ش واالنتعا�ش .وعادة ما ت�ستخدم م�ؤ�شرات الدورات االقت�صادية ك�أداة حتليلية
للتغريات املتعاقبة من تو�سع وانكما�ش اقت�صادي .ويعتمد ح�سابها على �إح�صاءات اقت�صادية تعطي دالالت
هامة عن موجات التو�سع واالنكما�ش للدورات االقت�صادية ،وت�صنف هذه امل�ؤ�شرات �إىل ثالثة جمموعات،
تتمثل يف� :أو ًال ،م�ؤ�شرات اقت�صادية �أمامية وترتفع �أو تنخف�ض قبل عدة �شهور من حدوث التو�سع �أو
االنكما�ش ،مثل التغري فى املخزون وعر�ض النقود .ثانياً ،م�ؤ�شرات اقت�صادية متزامنة ،ت�صاحب وتتوافق
مع التو�سع �أو االنكما�ش االقت�صادي ،مثل اال�ستهالك واال�ستثمار الثابت .ثالثاً ،وم�ؤ�شرات اقت�صادية
متباطئة ترتفع �أو تنخف�ض بعد ب�ضعة �شهور من التو�سع �أو االنكما�ش ،مثل الت�ضخم و�أ�سعار الفائدة اال�سمية.
(.)Ramadan, 2005
تتحدد الدورات االقت�صادية يف دولة ما بنوعني من العوامل� ،أوال :عوامل حملية ،تتمثل يف
�صدمات الطلب مثل التغري يف ال�سيا�سات املالية والنقدية ،و �صدمات العر�ض التى ت�ؤثر مبا�شرة فى
االنتاج مثل االبتكارات والفنون االنتاجية اجلديدة .ثانيا :عوامل خارجية ،مثل الطلب اخلارجي أ
وال�سعار
العاملية لل�سلع حمل التبادل الدويل وتدفقات ر�ؤو�س أالموال .وتزيد أالهمية الن�سبية للعوامل اخلارجية مع
ارتفاع درجة االنفتاح االقت�صادي للدولة على العامل اخلارجي ،حيث تكون مبثابة قنوات النتقال الدورات
االقت�صادية من دولة ألخرى.
�إن عالقة االرتباط بني التجارة والدورات االقت�صادية ،بني الدول �أطراف التبادل التجاري ،ي�شوبها
بع�ض الغمو�ض .حيث يذهب فريق من االقت�صاديني �إىل اعتبار التجارة �أحد العوامل الهامة امل�ؤثرة يف
حدوث الدورات االقت�صادية ،يف حني يقر �آخرون ب�ضعف العالقة بينهما.
	�أو�ضحت درا�سة  Frankleو (� Rose (1997أن كثافة التجارة بني الدول ال�صناعية ت�ؤدي �إىل
تزامن الدورات االقت�صادية ،حيث �أنها مبثابة قناة النتقال ال�صدمات يف ما بينهم .ومن �أهم �أوجه النقد ملا
�ساقاه هو افرتا�ض �أن الدول التي يكون بينها روابط جتارية وتقارب يف الدورات االقت�صادية ،ينبغي �أن ت�شرتك
يف عملة موحدة وفقا لنظرية منطقة العملة املثلي.
()4

()5

()6
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وقامت درا�سة ( Traistaru (2004على تقدير درجة تزامن الدورات االقت�صادية بني الدول �أع�ضاء
االحتاد أالوربي خالل الفرتة ( ،)2003-1990وحتليل ت�شابه الهياكل االقت�صادية وكثافة التجارة البينية كقنوات
رئي�سية لتحقيق التزامن .وخل�صت �إىل وجود عالقة موجبة ومعنوية بني املتغريات امل�ستقلة واملتغري التابع حمل
الدرا�سة.
هدفت درا�سة  Garcia-Herreroو (� Riuz (2008إىل بحث ت�أثري الروابط التجارية واملالية الثنائية
على تقارب الدورات االقت�صادية ،تطبيقاً على اقت�صاد �صغري مفتوح هو االقت�صاد اال�سباين خالل الفرتة
 .2004-1997وتو�صلت �إىل �أن الت�شابه يف الهياكل إالنتاجية ،والروابط التجارية يعزز من عملية التقارب.
يف حني �أن الروابط املالية الثنائية ترتبط بها عك�سيا .وقد يرتتب على زيادة الروابط التجارية زيادة الروابط
املالية ،نظرا ألنها تعزز اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر يف القطاعات املوجهة لل�صادرات� ،أو ألنها تزيد القرو�ض
الدولية .و�أيدت نتائج درا�سة  Gogginو( Siedschlag (2009عالقة االرتباط بني كثافة التجارة والتكامل
املايل من ناحية والتقارب يف الدورات االقت�صادية من ناحية �أخرى ،بني �أيرلندا و�شركائها التجاريني خالل
الفرتة .2006-1983
من ناحية �أخرى ،حاولت درا�سة (� ,Calderon et.al (2003) Calderon(2007إثبات العالقة بني
كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية يف الدول النامية ،يف ظل افرتا�ض �أن التخ�ص�ص واختالف �أمناط
التجارة الدولية يقودان �إىل تباين الدورات االقت�صادية يف ما بني الدول النامية من ناحية ،وبينها وبني الدول
ال�صناعية املتقدمة من ناحية �أخرى .وتو�صلت هذه الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها )1( :ارتفاع درجة تزامن الدورات
االقت�صادية بني الدول التي تزيد يف ما بينها التجارة البينية� ،إذا كانت تتبع منط التجارة داخل ال�صناعة)2( ،
ي�ؤدي التخ�ص�ص وعدم متاثل هياكل إالنتاج بني الدول �إىل انخفا�ض ارتباط الدورات االقت�صادية يف ما بينها،
(� )3أن التخ�ص�ص قد يقلل من ت�أثري كثافة التجارة البينية على تزامن الدورات االقت�صادية )4( ،زيادة �أثر
التكامل التجاري على الدورات االقت�صادية يف الدول ال�صناعية مقارنة بالدول النامية� ،أو يف ما بني الدول
ال�صناعية والدول النامية .و ُيرجع  Kraayو ( Ventura (2001ذلك �إىل ت�شابه امل�ستوى التقني ل�صناعات
كل جمموعة من الدول� ،إذ تت�سم �صناعات الدول املتقدمة بالتقانة العالية  ،بينما تت�سم �صناعات الدول
النامية بانخفا�ض امل�ستوى التقني .
()7

()8

وقد خل�صت نتائج درا�سة ( ،Fidrumuc (2001بالتطبيق على دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية خالل الفرتة � ،1999-1990إىل �أن التقارب يف الدورات االقت�صادية يرتبط بالتجارة داخل ال�صناعة،
ولكن ال توجد عالقة مبا�شرة بني الدورات االقت�صادية وكثافة التجارة البينية .وهو ما يتفق مع  Koseو
( ،Yi (2001ودرا�سة ( Rana(2007التي ُطبقت على دول �شرق �آ�سيا .يف حني تو�صلت درا�سة (Fidrumuc
 ،et.al (2008التي تقارن بني الدورات االقت�صادية يف كل من ال�صني والهند ودول خمتارة تابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDخالل الفرتة � ,2006-1992إىل �ضعف العالقة بني التجارة والدورات
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االقت�صادية يف الدول حمل الدرا�سة .كما خل�صت درا�سة ال�سقا وعيد �إىل تدين �آثار كثافة التجارة البينية
على روابط م�ستويات الن�شاط االقت�صادي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
و�أو�ضحت �أي�ضا درا�سة  Shinو ( Wang (2004املطبقة على ع�شر دول من �شرق �آ�سيا ودولتني
من جنوبها ،خالل الفرتة (� ،)1997-1976أن زيادة التجارة البينية يف حد ذاتها ال ت�ؤثر على تزامن الدورات
االقت�صادية ،خا�صة �إذا ما كانت بني �صناعات خمتلفة.
.3النموذج القيا�سي

يعتمد البحث يف قيا�س العالقة بني كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية على منوذج
االنحدار املدمج ،كما قدمه  Frankleو ( ،Rose (1997الذي ي�أخذ ال�صيغة التالية:
		
Corr = α + βTrade + ε
حيث  Corrهي االرتباط بني املكونات الدورية للناجت املحلي إالجمايل احلقيقي لكل من الدولة
 iوالدولة  jيف الزمن  .tفي حني يعرب  Tradeعن كثافة التجارة البينية بني الدولة  iوالدولة  jيف الزمن .t
وتعرب  αعن التقاطع ،و  εعن حد اخلط�أ .وتدل �إ�شارة وقيمة املعلمة  βعلى نوع العالقة بني كثافة التجارة
والدورات االقت�صادية ،ف�إذا ما كانت إال�شارة �سالبة دل ذلك على العالقة العك�سية بني املتغريين ،يف
حني �أن إال�شارة املوجبة تعد م�ؤ�شرا عن العالقة الطردية بينهما .وتحُ دد قيمة املعلمة أالهمية االقت�صادية
ملتغري كثافة التجارة يف الت�أثري على تزامن الدورات االقت�صادية .وقد قام  Frankleو  Roseبتقدير معادلة
االنحدار الب�سيط ال�سابقة با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى ،وبا�ستخدام املتغريات امل�ساعدة ،التي تعرب
عن املتغريات اخلارجية املحددة لكثافة التجارة امل�ستمدة من منوذج اجلاذبية .
بناء على النموذج القيا�سي ال�سابق ،وما قدمته الدرا�سات ال�سابق عر�ضها يف هذا ال�صدد ،ي�أخذ
النموذج املعتمد يف هذه الورقة ،يف قيا�س �أثر كثافة التجارة على تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و�أهم
�شركائها التجاريني ،على بناء منوذج قيا�سي با�ستخدام معادلة انحدار مدمج ،ي�أخذ ال�صيغة التالية:
ijt

ijt

ijt

ijt

ijt

()9

()10

		
Corr = α + β Trade + β Spec + ε
حيث ي�شري � Specإىل التخ�ص�ص القطاعي ،وميثل االختالف املطلق بني متو�سط ن�صيب
كل قطاع من �إجمايل القيمة امل�ضافة يف الدولة ( )iوالدولة ( )jخالل الزمن .t
ijt

ijt

2

ijt

1

ijt

ijt

يتم تقدير النموذج القيا�سي �أوال با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى املعممة  ،بطريقة احلد
والثر الثابت أ
الثابت امل�شرتك أ
والثر الع�شوائي ،غري �أن هذه الطريقة قد تعطى نتائج متحيزة وغري مت�سقة،
()11
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نتيجة احتمال ارتباط متغريات اجلانب أالمين من املعادلة بحد اخلط�أ (البواقي)� ،أي توجد متغريات تتحدد
داخليا  .لذلك ،يتم تقدير النموذج القيا�سي ثانيا با�ستخدام املتغريات امل�ساعدة ،من خالل تطبيق طريقة
املربعات ال�صغرى على مرحلتني .
()12

()13

واملتغريات امل�ساعدة هي متغريات خارجية كمحددات كثافة التجارة البينية ،التي ي�شتمل عليها
منوذج اجلاذبية ،ومنها :لوغاريتم امل�سافة اجلغرافية ( ، Disبالكيلومرت) بني عا�صمة م�صر( )iوعا�صمة الدولة
( )jالتي متثل ال�شريك التجاري ،حيث يفرت�ض زيادة التجارة البينية مع نق�ص امل�سافة بني عوا�صم الدولتني،
وزيادة التقارب اجلغرايف .ومتغري �صوري  Dummy vيعرب عن اللغة امل�شرتكة ،ت�أخذ قيمته واحداً �إذا
ما كانت لغة الدولة العربية ،و�صفراً �إذا ما كانت غري ذلك .وميكن التعبري عن هذه املتغريات يف املعادلة
التالية:
ij

()14

Tradeijt= γ + δ1logDisij+ δ2Dummy v. + µ

		

تتمثل م�صادر البيانات يف ،وزارة الزراعة أالمريكية ،والكتاب ال�سنوي الح�صائيات التجارة الذي
()15
ي�صدره �صندوق النقد الدويل ،وقاعدة معلومات احل�سابات القومية أللمم املتحدة.
املتغريات وم ؤ��شرات قيا�سها

تتمثل متغريات البحث يف تزامن الدورات االقت�صادية ،كثافة التجارة البينية ،والتخ�ص�ص القطاعي.
 .1تزامن الدورات االقت�صادية

قدم  Frankelو � )1997( Roseأربعة م�ؤ�شرات للن�شاط االقت�صادي احلقيقي ،هي :الناجت املحلي
إالجمايل احلقيقي ،م�ؤ�شر إالنتاج ال�صناعي� ،إجمايل التوظف ،ومعدل البطالة .يعتمد البحث على م�ؤ�شر
الناجت املحلي إالجمايل احلقيقي ،الذي يعد من امل�ؤ�شرات االقت�صادية املتزامنة حلاالت التو�سع واالنكما�ش
االقت�صادي ،و�أكرثها �شيوعا يف اال�ستخدام .ومت احل�صول علي بيانات الناجت املحلي إالجمايل احلقيقي
بالدوالر من قاعدة بيانات احل�سابات القومية ،التابعة أللمم املتحدة .ويتطلب قيا�س تزامن الدورات االقت�صادية
ح�ساب معامالت االرتباط بني املكونات الدورية للناجت املحلي إالجمايل احلقيقي ،التي تعك�س التقلبات
يف الناجت املحلي إالجمايل عن االجتاه العام.
()16

كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و أ�هم �شركائها التجاريني 73

ويتم ح�ساب املكون الدوري ب�أخذ القيمة املطلقة لناجت طرح االجتاه العام لل�سل�سلة الزمنية من
بيانات ال�سل�سلة الزمنية أال�صلية .ولتحقيق ذلك ،ف�إنه ينبغي �أوال التعرف على مدي �سكون ال�سال�سل
الزمنية من خالل �إجراء اختبار جذر الوحدة.
()18

()17

ويعني �سكون ال�سال�سل الزمنية عدم اعتماد و�سطها احل�سابي وتباينها على الزمن ،وهو ما
يعرف بخلو ال�سل�سلة الزمنية من جذر الوحدة .مبعنى �أن الزمن ال يعد متغريا مف�سرا للتغريات يف بيانات
ال�سل�سلة الزمنية للمتغري التابع .وللتحقق من مدى �سكون بيانات ال�سال�سل الزمنية للناجت املحلي إالجمايل
احلقيقي ،مل�صر و�أهم �شركائها التجاريني ،فقد مت �إجراء اختبار جذر الوحدة والذي يت�ضمن عدة �أنواع من
االختبارات  ،منها اختبار ( .Augmented Dickey-Fuller (ADFحيث يتمثل فر�ضية العدمفي احتواء
ال�سال�سل الزمنية على جذر الوحدة (غري �ساكنة) ،والفر�ضية البديلة يف عدم احتواء ال�سال�سل الزمنية على
جذر الوحدة (�ساكنة).
()19

 .2كثافة التجارة البينية

قدم  Frankleو( Rose )1997ثالثة م�ؤ�شرات لقيا�س كثافة التجارة البينية بني الدولة  iوالدولة
 jعند الزمن  .tيعتمد ح�ساب امل�ؤ�شر أالول على ال�صادرات  ،Xوالثاين على الواردات ،Mيف حني يجمع
امل�ؤ�شر الثالث بني ال�صادرات والواردات.
)xijt = Xijt/(Xi.t + Xj.t) (1
)mijt = Mijt/(Mi.t + Mj.t) (2
)Tijt = (Xijt + Mijt)/( Xi.t + Xj.t + Mi.t + Mj.t) (3
� xijt، mijt، Tijtإىل م�ؤ�شرات كثافة ال�صادرات ،الواردات ،والتجارة ،على التوايل ،بني الدولة i

يرمز
والدولة  jيف الزمن  t. Xijtال�صادرات إال�سمية من الدولة � iإىل الدولة  j . Mijtالواردات إال�سمية من الدولة
� iإىل الدولة  .jيف حني يرمز � Xi.t، Mi.tإىل �إجمايل �صادرات وواردات الدولة  .iو � Xj.t ،Mj.tإىل �إجمايل
�صادرات وواردات الدولة .j
 .3التخ�ص�ص القطاعي

يعني التخ�ص�ص القطاعي عدم ت�شابه هياكل القطاعات إالنتاجية بني الدول املتاجرة ،وهو �أ�سا�س
قيام التجارة البينية وفقا لنظريات التجارة التقليدية .وقد يرتبط التخ�ص�ص القطاعي بعالقة عك�سية مبا�شرة
مع تزامن الدورات االقت�صادية ،وبعالقة طردية غري مبا�شرة من خالل ت�أثريه على التجارة البينية ،كما خل�صت
لذلك درا�سة  Gogginو( .Siedschlag (2009وي�ؤثر �إيجابيا على التزامن بني الدورات االقت�صادية الناجتة
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عن �صدمات ال�صناعة ،وفقا لدرا�سة ( .Calderon et.al (2003كما تو�صلت درا�سة (� Calderon(2007إىل
�أن التخ�ص�ص القطاعي قد يقلل من ح�سا�سية التزامن يف الدورات االقت�صادية لتغريات التجارة البينية.
ويتم ح�ساب م�ؤ�شر التخ�ص�ص القطاعي ،من خالل املعادلة التالية:
()20

ت�شري � SPECإىل االختالف املطلق بني متو�سط ن�صيب كل قطاع من �إجمايل القيمة امل�ضافة
يف م�صر ( )iوالدولة ( )jخالل الزمن  .tوتدل  Nعلى عدد القطاعات .ويرمز � Sإىل ن�صيب القطاع
 nمن �إجمايل القيمة امل�ضافة يف م�صر ( )iخالل الزمن  ،tيف حني أ�ن  Sهو ن�صيب القطاع  nمن
�إجمايل القيمة امل�ضافة يف الدولة ( )jخالل الزمن  .tويدل اقرتاب قيمة امل ؤ��شر من ال�صفر على
ارتفاع درجة الت�شابه بني هياكل �إنتاج الدولتني ،بينما يتحقق التماثل التام بينهما عندما تكون
قيمته م�ساوية ل�صفر.
ijt

int

int

حتديد أ�هم ال�شركاء التجاريني مل�صر

ي�ستند البحث يف حتديد �أهم ال�شركاء التجاريني مل�صر على قيا�س م�ؤ�شر كثافة التجارة البينية على امل�ؤ�شر
الثالث رقم ( .)3وات�ضح من ح�ساب امل�ؤ�شر جلميع ال�شركاء التجاريني �أن �أهم ه�ؤالء ال�شركاء ،عن متو�سط الفرتة
( ،)2008-1970هم على الرتتيب :ايطاليا ،و�أملانيا ،والهند ،والواليات املتحدة أالمريكية ،وال�سعودية ،واململكة
والمارات العربية املتحدة .وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم (.)1
املتحدة ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،وال�صني ،إ
جدول رقم (� :)1أهم ال�شركاء التجاريني مل�صر وفقا لنتائج ح�ساب م�ؤ�شر كثافة التجارة البينية
بني م�صر وجميع ال�شركاء التجاريني عن متو�سط الفرتة ()2008-1970
الدولة
الرتتيب
1
ايطاليا
2
�أملانيا
3
الهند
أ
4
الواليات املتحدة المريكية
5
ال�سعودية
6
اململكة املتحدة
7
اليابان
8
كوريا اجلنوبية
9
ال�صني
10
إالمارات
امل�صدر�ُ :أعد بوا�سطة الباحثة �إعتمادا على:

متو�سط الفرتة ()2008-1970
0.481
0.217
0.208
0.196
0.159
0.136
0.099
0.092
0.082
0.026

-IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, Various Editions.

كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و أ�هم �شركائها التجاريني 75

ي�شري التقرير ال�سنوي للبنك املركزي امل�صري (� )2008/2007إىل �أن التكتالت التي تت�ضمن �أهم
ال�شركاء التجاريني مل�صر ،هى االحتاد أالوربي والواليات املتحدة ،يليهما الدول آال�سيوية غري العربية ،ثم
الدول العربية ،حيث بلغ حجم تبادلها التجاري مع م�صر  8.6 ،14.2 ،19.1 ،27.8مليار دوالر ،على التوايل،
يف ال�سنة املالية  .2008/2007وهذا ما يت�ضح من ال�شكل التايل رقم (.)1
�شكل رقم
التبادل التجاري بني م�صر و�أهم التكتالت والدول ال�شركاء
ال�سنة املالية 2008/2007
()1

امل�صدر :البنك املركزي امل�صري ( ،)2008/2007التقرير ال�سنوي� ،ص.79

يو�ضح ال�شكل �أعاله� ،أن �أهم ال�شركاء التجاريني مل�صر ،هم :الواليات املتحدة أالمريكية ،واململكة
والمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية
املتحدة ،وايطاليا ،و�أملانيا ،والهند ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،إ
ال�سعودية .وهو ما يدل على توافق ما ورد بتقرير البنك املركزي امل�صري مع نتائج ح�ساب م�ؤ�شر كثافة التجارة
البينية – الواردة باجلدول رقم (.)1
و ُيعزي ارتفاع حجم التبادل التجاري مع هذه الدول ،يف جانب كبري منه� ،إىل دخولها مع م�صر يف
عديد من �إتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة أالطراف .حيث وقعت م�صر �إتفاقية ال�شراكة أ
الوربية يف 25
يونيو ،2001ودخلت حيز التنفيذ يف يونيو  ،2004ثم ان�ضمت م�صر لربنامج عمل �سيا�سة اجلوار أالوربية يف
عام  .2007ومن ناحية �أخرى ،مت توقيع �إتفاقية امل�شاركة امل�صرية أالمريكية للنمو االقت�صادي والتنمية يف
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�سبتمرب من  ،1994واالتفاقية إالطارية للتجارة واال�ستثمار يف عام  ،1999ثم �أخريا مت توقيع بروتوكول املناطق
ال�صناعية امل�ؤهلة يف دي�سمرب من عام  .2004وت�شرتك م�صر مع الدول العربية يف �إتفاقية التجارة احلرة العربية
الكربى ،التي بد�أ تنفيذها يف يناير من عام ( 1998وزراة التجارة وال�صناعة.)2009 ،
وقد هدفت م�صر يف ال�سنوات أالخرية �إىل زيادة التبادل التجاري مع ال�صني من خالل توقيع ثالثة
بروتوكوالت للتعاون يف جمال التجارة وال�صناعة واملعار�ض يف نوفمرب من عام  .2007وقد �سجل امليزان
التجاري امل�صري معها عجزا مقداره  1945مليون دوالر يف الن�صف أالول لل�سنة املالية  - 2009/2008مقارنة
مبقدار  1532مليون دوالر عن نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة عليها ،حيث بلغت الواردات من ال�صني 1983
مليون دوالر ،يف حني بلغت ال�صادرات �إليها  38مليون دوالر( .وزراة التجارة وال�صناعة )2009 ،ونظرا للنمو
االقت�صادي املطرد لل�صني ،و�إ�سراعها بنف�سها لتكون يف م�صاف الدول الرائدة عامليا ،فقد �أ�صبح من أالهمية
مبكان �إ�ضافتها ألهم ال�شركاء التجاريني مل�صر ال�سالف ذكرهم.
 .4النتائج التطبيقية

قيا�س تزامن الدورات االقت�صادية

يتطلب قيا�س التزامن بني الدورات االقت�صادية� ،إتخاذ عدة خطوات ،تبد�أ باختبار �سكون
ال�سال�سل الزمنية ،ثم تقدير االجتاه العام لنمو الناجت املحلي االجمايل للح�صول على املكون الدوري ،و�أخرياً
قيا�س معامالت االرتباط بني الدورات االقت�صادية ،وهو ما يتم تناوله على النحو التايل:
� -إختبار �سكون ال�سال�سل الزمنية

ت�شري نتائج اختبار �سكون ال�سال�سل الزمنية – املو�ضحة يف جدول نتائج اختبار جذر
الوحدة باملالحق ا إلح�صائية -أ�نه مبقارنة قيمة  τاملطلقة املح�سوبة بقيمة  τاملطلقة احلرجة
لبيانات ال�سال�سل الزمنية للناجت املحلي ا إلجمايل ،لكل من م�صر و أ�هم �شركائها التجاريني ،فقد
ات�ضح أ�ن القيمة املح�سوبة كانت أ�قل من القيمة احلرجة جلميع الدول حمل البحث عند م�ستوى
معنوية  ،%1مبا يفيد بقبول فر�ضية العدم ورف�ض الفر�ضية البديلة ،أ�ي عدم �سكون ال�سال�سل
الزمنية واحتوائها على جذر الوحدة.
وتدل النتائج ال�سابقة �إىل وجود اجتاه عام لنمو الناجت املحلي إالجمايل مع الزمن ،مبا ي�ستلزم �ضرورة ا�ستبعاد هذا
االجتاه العام  detrendingللح�صول على املكونات الدورية ،وهو ما يعني �إمكانية تقدير حجم الدورات االقت�صادية.
الجمايل
 -تقدير االجتاه العام لنمو الناجت املحلي إ

توجد عدة طرق لتقدير االجتاه العام لنمو املتغري يف أالجل الطويل ،منها :م�صفى هودريك
بري�سكوت ،م�صفى بيفرييدج نيل�سون ،وم�صفى باندبا�س .ولكن �أكرثها �شيوعاً وا�ستخداماً يف الدرا�سات
االقت�صادية هو م�صفى هودريك بري�سكوت ،الذي ي�ستند عليه هذا البحث.
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 -تقدير املكونات الدورية

مت ا�ستبعاد االجتاه العام من بيانات ال�سل�سلة الزمنية أال�صلية ،للناجت املحلي إالجمايل احلقيقي
بالدوالر لكل من م�صر و�أهم �شركائها التجاريني ،للح�صول على املكونات الدورية .وللت�أكد من �سكون
املكونات الدورية ،فقد مت �إخ�ضاعها الختبار جذر الوحدة ،الذي جاءت نتائجه باملالحق إالح�صائية.
يت�ضح من النتائج� ،أن املكونات الدورية �ساكنة وتخلو من جذر الوحدة ،جلميع الدول عند م�ستوى
والمارات عند م�ستوى معنوية  %1و %5على التوايل .مبا يفيد �إمكانية
معنوية  ،%10يف ما عدا ال�سعودية إ
قيا�س عالقة االرتباط بني املكونات الدورية للناجت املحلي إالجمايل ،مبعنى قيا�س تزامن الدورات االقت�صادية
مل�صر و�شركائها التجاريني ،دون �أن يكون للزمن �أي ت�أثري على �صحة النتائج.
()21

 -قيا�س معامالت االرتباط بني الدورات االقت�صادية

ت�شري نتائج قيا�س معامالت االرتباط بني الدورات االقت�صادية ،معربا عنها باملكونات الدورية للناجت
املحلي إالجمايل احلقيقي بالدوالر ،لكل من م�صر و�أهم �شركائها التجاريني خالل الفرتة (،)2008-1970
واملو�ضحة يف جدول رقم (� ،)2إىل ارتفاع درجة التزامن بني الدورات االقت�صادية يف م�صر والهند ،حيث
بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما  %78وبني م�صر وال�صني  ،%70بعالقة موجبة ،ثم كان مع اململكة
العربية ال�سعودية  ،%21و�إيطاليا  ،%19يليهما مع إالمارات العربية املتحدة  ،%14واليابان  .%11وبلغت
قيمة معامل االرتباط �أدناها بني م�صر وكل من اململكة املتحدة ،وكوريا اجلنوبية ،و�أملانيا ،والواليات املتحدة
أالمريكية ،حيث �سجل  %6,0 ،%3,3 ،%4,3 ،%7,9على الرتتيب.
جدول رقم ( :)2معامالت ارتباط الدورات االقت�صادية
بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني خالل الفرتة ()2008-1970
الواليات
املتحدة

اململكة
املتحدة

ايطاليا

�أملانيا

الهند

اليابان

كوريا
اجلنوبية

ال�صني

ال�سعودية

إالمارات

0.006-

0.097-

0.200

0.033

0.784

0.114

0.034-

0.704

0.218-

0.140

امل�صدر�ُ :أعد بوا�سطة الباحثة.

تفيد النتائج ال�سابقة وجود عالقة قوية ،ويف نف�س االجتاه ،بني الدورات االقت�صادية التي حتدث
يف كل من م�صر والهند وال�صني ،بينما تنخف�ض �أهمية هذه العالقة تدريجيا مع بقية الدول .وت�أخذ اجتاها
معاك�سا مع كل من ال�سعودية و�إيطاليا وكوريا اجلنوبية واململكة املتحدة والواليات املتحدة أالمريكية .وهذا
يعني �أن هناك نوعا من تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر والدول النامية املت�شابهة يف م�ستوى الدخل،
أالمر الذي ال يتحقق بني كل من م�صر والدول املتقدمة �أو املرتفعة الدخل.
()22
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ولغر�ض �إجراء االختبارات إالح�صائية الالزمة لقيا�س �أثر كثافة التجارة على تزامن الدورات
االقت�صادية ،فقد مت تق�سيم الفرتة (� )2008-1970إىل �أربع فرتات-1990( ،)1989-1980( ،)1979-1970( ،
 .)2008-2000( ،)1999وبناء عليه ،فقد مت تقدير معامالت االرتباط يف الفرتات الزمنية الفرعية .وقد جاءت
نتائج التقدير كما هي مبينة يف اجلدول رقم (.)3
جدول رقم( :)3متو�سطات معامالت ارتباط الدورات االقت�صادية بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني

الدولة
الواليات املتحدة أالمريكية
اململكة املتحدة
ايطاليا
أ�ملانيا
الهند
اليابان
كوريا اجلنوبية
ال�صني
ال�سعودية
ا إلمارات
امل�صدر�ُ :أعد بوا�سطة الباحثة ،اعتمادا علي بيانات:

1979-1970
0.2130.5770.1970.3470.398
0.2150.0190.534
0.7540.143

1989-1980
0.3020.0280.6790.7200.233
0.5410.002
0.006
0.6720.470-

1999-1990
0.783
0.549
0.260
0.074
0.380
0.3250.6500.5740.4200.310-

2008-2000
0.137
0.1010.0460.539
0ر939
0.828
0.499
0.920
0.567
0.782

-United Nations, National Accounts Main Aggregates Database.

يالحظ من اجلدول ال�سابق ارتفاع معامل االرتباط بني الدورات االقت�صادية بني م�صر
والدول املنتمية لكتلة الدول ا آل�سيوية غري العربية والدول العربية يف الفرتة أالخرية املمتدة من
عام � 2000إىل عام  ،2008وذلك مقابل تراجع درجة االرتباط مع أ�هم ال�شركاء أالوربيني،
�إيطاليا واململكة املتحدة ،وكذلك الواليات املتحدة أالمريكية.
ح�ساب كثافة التجارة البينية

يو�ضح اجلدول رقم ( ،)4نتائج ح�ساب م�ؤ�شر كثافة التجارة البينية بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني،
امل�ؤ�شر الثالث رقم ( ،)3فت�شري أالرقام الواردة فيه �إىل ارتفاع كثافة التجارة بني م�صر و�إيطاليا ،يليها �أملانيا
والهند والواليات املتحدة أالمريكية .وقد �أظهر امل�ؤ�شر حت�سن متو�سط كثافة التجارة بني م�صر وال�سعودية
خالل الفرتة  ،2008-2000وانخفا�ضه ن�سبيا مع اململكة املتحدة ،يف حني �سجل م�ؤ�شر متو�سط كثافة التجارة
�إنخفا�ضا مع كل من إالمارات وال�صني يف الفرتات أالربع.
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جدول رقم( :)4نتائج ح�ساب م�ؤ�شر كثافة التجارة بني م�صر
و�أهم �شركائها التجاريني
الدولة
الواليات املتحدة أالمريكية
اململكة املتحدة
ايطاليا
�أملانيا
الهند
اليابان
كوريا اجلنوبية
ال�صني
ال�سعودية
إالمارات
امل�صدر� :أُعد بوا�سطة الباحثة اعتمادا على:

1979-1970

1989-1980

1999-1990

2008-2000

0.149
0.145
0.309
0.152
0.349
0.061
0.024
0.110
0.057
0.003

0.222
0.140
0.576
0.243
0.165
0.113
0.116
0.077
0.186
0.041

0.215
0.135
0.543
0.244
0.164
0.112
0.116
0.074
0.192
0.043

0.198
0.126
0.494
0.228
0.155
0.113
0.111
0.067
0.202
0.035

-IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, Various Editions

ت�شري نتائج تقدير معامالت ارتباط كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية بني
م�صر و أ�هم �شركائها التجاريني خالل الفرتة ( ،)2008-1970الواردة يف اجلدول رقم (� ،)5إىل وجود
عالقة ارتباط قوية ن�سبيا بني م�صر وال�سعودية ،حيث بلغت قيمة املعامل  ،%55.9يليها اململكة
املتحدة والواليات املتحدة أالمريكية والهند ،بقيمة  %24- ،%35.3 ،%42.2-على الرتتيب .غري أ�ن
هذه العالقة تكون طردية يف حالة كل من ال�سعودية والواليات املتحدة ،وعك�سية مع كل من اململكة
املتحدة والهند.
جدول رقم( :)5معامالت ارتباط كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية
بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني خالل الفرتة ( )2008-1970لكل دولة على حده
الواليات
املتحدة
0.353

اململكة
املتحدة
-0.422

�إيطاليا

�أملانيا

الهند

اليابان

-0.112

0.165

-0.240

0.162

كوريا
اجلنوبية
-0.073

ال�صني

ال�سعودية

إالمارات

0.150

0.559

-0.063

امل�صدر� :أُعد بوا�سطة الباحثة.

 .4ح�ساب م ؤ��شر التخ�ص�ص القطاعي

تدل نتائج ح�ساب م�ؤ�شر التخ�ص�ص القطاعي واملو�ضحة يف اجلدول رقم (� )6إىل اقرتاب قيمة امل�ؤ�شر
من ال�صفر ،أالمر الذي ي�شري �إىل ارتفاع درجة الت�شابه بني هياكل القطاعات إالنتاجية مل�صر و�أهم �شركائها
التجاريني ،خا�صة ال�صني واململكة املتحدة ،حيث �سجل امل�ؤ�شر  0.026لكل منهما على حدة.
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جدول رقم ( :)6نتائج ح�ساب م�ؤ�شر التخ�ص�ص القطاعي بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني
الدولة
الواليات املتحدة أالمريكية
0.112
اململكة املتحدة
0.087
�إيطاليا
0.126
�أملانيا
0.053
الهند
0.113
اليابان
0.066
كوريا اجلنوبية
0.112
ال�صني
0.155
ال�سعودية
0.157
إالمارات
امل�صدر�ُ :أعد بوا�سطة الباحثة ،اعتمادا علي بيانات:

1979-1970

1989-1980

1999-1990

2008-2000

0.100

0.090

0.079

0.075

0.089

0.079

0.092

0.083

0.071

0.066

0.104

0.092

0.084

0.064

0.055

0.047

0.097

0.082

0.078

0.062

0.062

0.073

0.089

0.079

0.092

0.109

0.103

0.094

0.110

0.098

0.078

-United Nations, National Accounts Main Aggregates Database.

 .4نتائج تقدير النموذج القيا�سي

مت تقدير معادلة االنحدار املدمج با�ستخدام� ،أوال :طريقة املربعات ال�صغرى املعممة :احلد الثابت
امل�شرتك ،أالثر الثابت با�ستخدام أالوزان الرتجيحية ملفردات املقطع العر�ضي ،أالثر الع�شوائي .ثانيا:
با�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى على مرحلتني إلدخال املتغريات امل�ساعدة .ولقد جاءت نتائج التقدير
القيا�سي يف اجلدول املو�ضح باملالحق إالح�صائية.
ت�شري نتائج التقدير القيا�سي با�ستخدام طريقة احلد الثابت امل�شرتك �إىل أ�ن القوة
التف�سريية للمتغريات امل�ستقلة ت�شكل  %57من املتغري التابع ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد
( .R (0.569وتدل �إ�شارة املعلمات املقدرة على وجود عالقة عك�سية بني متغري كثافة التجارة البينية
وتزامن الدورات االقت�صادية من ناحية ،والتخ�ص�ص القطاعي وتزامن الدورات االقت�صادية من
ناحية أ�خرى .وي�شري انخفا�ض قيمة معلمة متغري كثافة التجارة ،التي ت�ساوي � ،0.19إىل انخفا�ض
أ�هميته االقت�صادية يف الت أ�ثري على تزامن الدورات االقت�صادية .وهي نتيجة تتفق مع التحليل
النظري ال�سابق ،حيث يوجد نوع من الت�شابه يف هياكل القطاعات ا إلنتاجية بني م�صر و أ�هم
�شركائها التجاريني .هذا ف�ضال عن خلو النتائج املقدرة من م�شكلة االرتباط الت�سل�سلي بني
البواقي ،كما أ��شارت لذلك قيمة دوربن وات�سن  Durbin Watsonالبالغة .2.2
()23

2

يقدر النموذج ،وفقا للطريقة ال�سابقة ،حدا ثابتا م�شرتكا لكافة مفردات العينة ،وبالتايل
تتجاهل هذه الطريقة اختالف خ�صائ�ص كل مفردة عن أالخرى .لذلك يتعني �إعادة تقدير
النموذج مع أالخذ يف االعتبار �إختالف هذه اخل�صائ�ص ،وهو ما ميكن حتقيقه با�ستخدام طريقة
أالثر الثابت أ
والثر الع�شوائي.
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ت�شري النتائج املقدرة با�ستخدام طريقة أالثر الثابت �إىل ارتفاع القوة التف�سريية للمتغريات
التابعة يف تف�سري املتغري امل�ستقل( ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد  ،)%84وجاءت أ�ي�ضا �إ�شارة املعلمات
�سالبة ،مبا يتفق والنتيجة ال�سابقة.
وللمفا�ضلة بني نتائج التقدير القيا�سي با�ستخدام طريقة احلد الثابت امل�شرتك وطريقة
أالثر الثابت ،فقد مت �إجراء �إختبار ولد  ،Wald Testحيث تتمثل فر�ضية العدم يف أ�ن جميع احلدود
الثابتة مت�ساوية (متجان�سة) ،وي أ�خذ ال�صيغة ،H0: c(1)=c(2)=-----------c(n( :والفر�ضية البديلة
هى اختالف احلد الثابت بني مفردات املقطع العر�ضي .وجاءت نتائج االختبار كما يلي:
�إح�صائية F.

كاي تربيع

F-statistic

=

43.91314

Chi-square

=

43.91314

وحيث �أن قيمة  Fاملح�سوبة �أكرب من قيمة  Fاجلدولية ،ترف�ض فر�ضية العدم وتقبل الفر�ضية البديلة،
�أي �أن طريقة أالثر الثابت هي أالكرث قبو ًال ،نظراً الختالف احلد الثابت بني مفردات املقطع العر�ضي.
تظهر النتائج املقدرة وفقا لطريقة أالثر الع�شوائي ،انخفا�ض القوة التف�سريية للمتغريات
امل�ستقلة( ،حيث بلغت قيمة معامل التحديد  ،)%22وانخفا�ض املعنوية ا إلح�صائية ملتغري كثافة
التجارة ،يف حني ترتفع معنوية متغري التخ�ص�ص القطاعي يف الت أ�ثري على تزامن الدورات
االقت�صادية .وت أ�خذ قيمة املعلمات �إ�شارة �سالبة.
وقد مت �إجراء �إختبار هو�سمان  Hausmanلتحديد مدى �إمكانية االعتماد على النتائج
املقدرة وفقا لطريقة أالثر الع�شوائي .فحيث أ�ن النتائج املقدرة وفقا أ
للثر الثابت تتميز عادة ب أ�نها
مت�سقة ،ف�إن هدف االختبار هو بيان ما �إذا كانت النتائج املقدرة بطريقة أالثر الع�شوائي تت�سق
مع نتائج أالثر الثابت .وبالتايل ف�إن فر�ضية العدم تعني عدم وجود فروق بني مقدرات املربعات
ال�صغرى املعممة يف طريقة أالثر الع�شوائي ومقدرات املربعات ال�صغرى ذات املتغريات ال�صورية
يف طريقة أالثر الثابت ،والفر�ضية البديلة هى وجود فروق Asteriou( ،و  )Hall 2007و أ��شارت
نتائج االختبار ،من خالل الرجوع لقيم  p-valuesالتي �سجلت بالن�سبة ملعلمة متغري كثافة التجارة
 0.4151وبالن�سبة ملعلمة متغري التخ�ص�ص القطاعي � ،0.1680إىل وجود فروق بني املقدرات يف
منوذج أالثر الثابت واملقدرات يف منوذج أالثر الع�شوائي ،وبالتايل قبول فر�ضية العدم ،التي تفيد
بعدم ات�ساق النتائج املقدرة وفقا لطريقة أالثر الع�شوائي.
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كما أ�فادت نتائج التقدير القيا�سي با�ستخدام املتغريات امل�ساعدة امل�ستمدة من منوذج
اجلاذبية -ال�سابق بيانها -باالعتماد على طريقة املربعات ال�صغرى ذات املرحلتني ،بعدم وجود
معنوية �إح�صائية لكل من كثافة التجارة والتخ�ص�ص القطاعي ،وهو ما ي�شري �إىل �ضعف العالقة
بني الروابط التجارية (بني ال�صناعات أ�و داخلها) وتزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و أ�هم
�شركائها التجاريني.
 .5اخلامتة والتو�صيات

تناولت الورقة العالقة بني كثافة التجارة البينية وتزامن الدورات االقت�صادية .وقامت على فر�ضية �أ�سا�سية
تقول بوجود �أثر موجب لكثافة التجارة على تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني.
وحاولت الورقة ،من خالل أالجزاء التي ت�ضمنتها� ،إلقاء ال�ضوء على أالدبيات االقت�صادية التي
تناولت العالقة حمل الدرا�سة ،وات�ضح منها عدم وجود اتفاق بني االقت�صاديني يف ما يتعلق بطبيعة العالقة
بني كثافة التجارة البينية وتزامن الدورات االقت�صادية ،حيث تختلف باختالف نطاق التطبيق.
اعتمدت الورقة يف التحقق من مدى �صحة الفر�ضية على منوذج قيا�سي با�ستخدام دالة
انحدار متعدد مدمج ،خالل الفرتة ( ،)2008-1970ومتثل النطاق املكاين للتطبيق يف أ�هم ال�شركاء
التجاريني مل�صر ،الذين مت حتديدهم بنا ًء على نتائج ح�ساب م ؤ��شر كثافة التجارة البينية جلميع
ال�شركاء التجاريني مل�صر .وقد مت قيا�س التزامن يف الدورات االقت�صادية ،من خالل تقدير
معامالت االرتباط بني املكونات الدورية للناجت املحلي ا إلجمايل احلقيقي مل�صر و�شركائها ،بعد
�إخ�ضاعها الختبار جذر الوحدة ،للت أ�كد من �سكونها .ومت ح�ساب م ؤ��شرات كثافة التجارة البينية،
والتخ�ص�ص القطاعي ،وفقا ملا ورد يف الدرا�سات ال�سابقة .ولغر�ض �إجراء االختبارات ا إلح�صائية
الالزمة لقيا�س أ�ثر كثافة التجارة على تزامن الدورات االقت�صادية ،فقد مت تق�سيم الفرتة (-1970
� )2008إىل أ�ربع فرتات .)2008-2000( ،)1999-1990( ،)1989-1980( ،)1979-1970( ،وقد أ�و�ضحت
معامالت االرتباط بني الدورات االقت�صادية زيادة درجة التزامن بني م�صر والدول غري العربية
املنتمية للكتلة ا آل�سيوية (الهند وال�صني) رغم تراجع م ؤ��شر كثافة التجارة البينية معها .و أ��شار
م ؤ��شر التخ�ص�ص القطاعي �إىل وجود درجة عالية من الت�شابه االقت�صادي بني م�صر و أ�هم
ال�شركاء التجاريني.
كذلك فقد مت ا�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى املعممة يف تقدير نتائج النموذج القيا�سي ،ولكن
ملا قد يعيب نتائج هذه الطريقة من عدم ات�ساق ،فقد مت ا�ستخدام متغريات م�ساعدة م�ستمدة من منوذج
اجلاذبية ،من خالل تطبيق طريقة املربعات ال�صغرى على مرحلتني ،لتعرب عن املتغريات اخلارجية املف�سرة
ملتغري كثافة التجارة البينية.
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كما �أظهرت نتائج التقدير القيا�سي ملعادلة االنحدار املدمج با�ستخدام املتغريات امل�ساعدة عدم
املعنوية إالح�صائية للمتغريات حمل الدرا�سة .وهو ما ميكن تف�سريه ب�أن النمط ال�سائد للتجارة بني م�صر
و�شركائها التجاريني هو منط التجارة بني ال�صناعات Inter –Industry Trade ،والذي يرتبط بعالقة عك�سية
مع تزامن الدورات االقت�صادية .هذا على الرغم حدوث ت�شابه يف الهياكل االقت�صادية املح�سوبة بالفرق بني
ن�صيب كل قطاع من �إجمايل القيمة امل�ضافة يف م�صر والدولة �شريكها التجاري ،الذي ال ي�صاحبه بال�ضرورة
ت�شابه يف هياكل التجارة اخلارجية .وعليه ترف�ض فر�ضية البحث ،التي تقوم على وجود ت�أثري طردي لكثافة
التجارة على تزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر و�أهم �شركائها التجاريني.
ي�ستخل�ص مما �سبق �أن التزامن بني الدورات االقت�صادية بني م�صر و�شركائها التجاريني ال يعود �إىل
كثافة التجارة البينية ،ولكن لعوامل �أخرى ،تو�صي الورقة مبزيد من البحوث لتحديدها .وهو ما يلفت انتباه
�صانعي ال�سيا�سة �إىل �ضرورة �إعادة �صياغة �سيا�سات التجارة اخلارجية مل�صر على نحو ميكنها من اال�ستجابة
للزيادة يف الطلب اخلارجي ،امل�صاحب حلالة التو�سع والرواج االقت�صادي يف الدول ال�شركاء التجاريني ،أالمر
الذي ي�سمح بانتقال هذه احلالة �إىل م�صر ،هذا من ناحية .ومن ناحية �أخرى ،تدعيم القدرة على امت�صا�ص
ال�صدمات اخلارجية غري املرغوب فيها ،جتنبا ألن تلحق مب�صر �آثار عدوى أالزمات االقت�صادية العاملية .كما
تربز �أهمية الروابط االقت�صادية العاملية أالخرى ،ويف مقدمتها الروابط املالية ،التى ت�شهد منواً يف �أهميتها
وت�أثريها.
الهوام�ش
( )1ترجمة لـ Inter-Industry Trade
( )2ترجمة لـ Inter-Industry Trade
( )3ترجمة لـ Pooled Data
( )4ترجمة لـ Leading Economic Indicators
( )5ترجمة لـ Coincident Economic Indicators
( )6ترجمة لـ Lagging Economic Indicators
( )7ترجمة لـ Hi -Tech Industries
( )8ترجمة لـ Low-Tech Industries
( )9ترجمة لـ Instrumental Variables
( )10ترجمة لـ The Gravity Model
( )11ترجمة لـ (Generalized Least Squares (GS
( )12ترجمة لـ Endogenously determined variables
( )13ترجمة لـ (Two Stages Least Squares (TSLS
( )14مت احل�صول على هذا البيان من قاعدة بيانات وزارة الزراعة أالمريكية.
( )15لقد مت االعتماد يف احل�صول على النتائج وتقدير النموذج القيا�سي على الربنامج االح�صائي .Eviews6
( )16ترجمة لـ Cyclical Components
( )17ترجمة لـ Stationary Time Series
( )18ترجمة لـUnit Root Test
( )19يحتوى اختبار جذر الوحدة على عدة اختبارات ل�سكون ال�سل�سلة الزمنية (�أو الفرق أالول �أو الثاين لها) ،هى :
Augmented Dickey-Fuller (ADF), GLS transformed Dickey-Fuller (DFGLS), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski, et.
.)al. (KPSS), Elliot, Richardson and Stock (ERS) Point Optimal, and Ng & Perron (NP
( )20مت ح�ساب م�ؤ�شر التخ�ص�ص القطاعي يف قطاعات :الزراعة وال�صيد والغابات ،التعدين واال�ستخراج ،الت�صنيع ،الت�شييد ،جتارة اجلملة والتجزئة
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) عند �أخذ الفرق أالول لبيانات املكونات الدورية لدولتي ال�سعودية إ21(
. احلرجة عند جميع م�ستويات املعنويةτ وهي �أكرب من قيمة
 يف حني ت�صنف. والهند منخف�ضة الدخل،  �ضمن الدول متو�سطة الدخل،2005  وفقا لتقرير التنمية الب�شرية لعام،) ت�صنف كل من م�صر وال�صني22(
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مالحق �إح�صائية
ملحق رقم ()1

نتائج اختبار جذر الوحدة

املكون الدوري للناجت املحلي إالجمايل احلقيقي

ال�سال�سل الزمنية للناجت املحلي إالجمايل احلقيقي

املتغري

الدولة

 τاملح�سوبة

م�صر
�إيطاليا
�أملانيا
الهند***
الواليات املتحدة أالمريكية
ال�سعودية
اململكة املتحدة
اليابان
كوريا اجلنوبية
ال�صني
إالمارات
م�صر
�إيطاليا
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الهند****
الواليات املتحدة أالمريكية
ال�سعودية
اململكة املتحدة
اليابان
كوريا اجلنوبية
ال�صني
إالمارات

2.559297
1.927851
0.174343
0.143279
1.241856
0.878849
1.028880
1.306344
2.802981
3.261799
1.234552
4.593741
3.949310
4.403485
5.100852
4.638376
2.911912
4.300483
3.680277
4.564703
4.475283
3.587510

Unit Root Test

 τاحلرجة*

1%

5%

�أكرب
�أكرب
�أكرب
�أكرب
�أكرب
�أكرب
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10%
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�أقل
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النتائج
(فر�ضية العدم)
قبول**
قبول
قبول
رف�ض
قبول
قبول
قبول
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قبول عند %5 ،%1
قبول عند %1
قبول
رف�ض **
رف�ض
رف�ض
رف�ض
رف�ض
رف�ض عند%1
رف�ض
رف�ض
رف�ض
رف�ض
رف�ض %5،%1

(*) تبلغ القيمة املطلقة لـ τاحلرجة  2.6092 ،2.9422 ،3.6171عند م�ستوى معنوية  %10 ،%5 ،%1على التوايل.
(**) فر�ضية العدم :احتواء ال�سال�سل الزمنية على جذر الوحدة (غري �ساكنة).
الفر�ضية البديلة :عدم احتواء ال�سال�سل الزمنية على جذر الوحدة ( �ساكنة).
(***) مت �إجراء االختبار باحت�ساب الفرق أالول لبيانات ال�سل�سلة الزمنية للمتغري.
(****) مت �إجراء االختبار باحت�ساب الفرق الثاين للمكونات الدورية للمتغري.
امل�صدر�ُ :أعد بوا�سطة الباحثة اعتمادا على:
- United Nations, National Accounts Main Aggregates Database.
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