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*

يالزم الن�شاط االقت�صادي احلر تغريات م�ستمرة تتمثل يف مراحل من االزدهار واالنكما�ش ت�سمى بالتقلبات
االقت�صادية .ومبا أ�ن االقت�صاد امل�صري قد تبنى �سيا�سة التحرير االقت�صادي املتمثلة يف �إطالق العنان لقوى ال�سوق ،ف�إن
تعر�ضه ملراحل من االزدهار واالنكما�ش أ��صبح و�ضع ًا م�سلم ًا به .وبالتايل أ��صبحت درا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية
يف م�صر أ�مر ًا ميثل أ�همية كبرية ،خا�صة بعد أ�ن بد أ� االقت�صاد يتعر�ض النح�سار يف م�ستوى ن�شاطه ت أ�ثر ًا أ
بالزمة االقت�صادية
العاملية احلالية .وقد تناولت الدرا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية وعالقتها ببع�ض املتغريات االقت�صادية وذلك يف �إطار
النماذج االقت�صادية والدرا�سات التطبيقية التي أ�جريت يف هذا ال� أش�ن .وانتهت بدرا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف
م�صر وفق ًا للمنهجية املتبعة يف هذا املجال .ومن نتائج الدرا�سة أ�ن مت التعرف على املتغريات التي ميكن ل�صانع ال�سيا�سة
االقت�صادية حتفيزها من أ�جل تن�شيط م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف م�صر.

Characteristics of Economic fluctuations in Egypt
Azza Hegazy

Abstract
The free economic activities are associated with continuous changes, these changes are reflected
in different stages of boom and recession, which are known as economic fluctuations. As the economic
liberalization policy to free market power has been adopted since seventies decade, so being exposed to
different stages of boom or recession became an accepted situation. Consequently, studying the characteristics
of economic fluctuations becomes very important, specially after contracting the economic activities due
to existing economic crisis. This study presents the characteristics of economic fluctuations and its relation
with selected economic variables, within the framework of economic models and previously applied studies.
It ended with studying characteristics of economic fluctuations in Egypt. Results identifies the variables that
   economic policy maker can change to accelerate the level of economic activity in Egypt.

* مدر�س بق�سم االقت�صاد والتجارة اخلارجية ،كلية التجارة و�إدارة أالعمال ،جامعة حلوان ،جمهورية م�صر العربية.
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املقدمة
مو�ضوع الدرا�سة
يالزم الن�شاط االقت�صادي تغريات م�ستمرة تتمثل يف مراحل من االزدهار واالنكما�ش ت�سمى
بالتقلبات (الدورات) االقت�صادية .وهي ظاهرة مالزمة للن�شاط االقت�صادي احلر الذي يت�صف بتعدد
أالطراف املتخذة للقرارات االقت�صادية ،وبانح�صار دور الدولة يف النواحي االقت�صادية ،وبالتايل �صعوبة
ال�سيطرة على املتغريات االقت�صادية الكلية .تلك املتغريات التي تكون ُعر�ضه للتقلب نتيجة ل�صدمات العر�ض
أ�و الطلب .وتعترب �سيادة انكما�ش يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي مبثابة بداية التعر�ض ألزمة اقت�صادية.
وقد بد أ� االقت�صاد العاملي يتعر�ض ألزمات اقت�صادية م�صدرها تبنى نظام ال�سوق احلر ،بعد أ�ن كان م�صدر
أالزمات مقت�صر على الظواهر الطبيعية واحلروب والنواحي االجتماعية .وتالحقت أالزمات االقت�صادية يف
ع�صر الر أ��سمالية وكان �آخرها أالزمة التي بد أ�ت يف الواليات املتحدة عام  ،2007و أ�خذت �آثارها تنت�شر عاملي ًا
يف الوقت الراهن .ومثلت أالزمة أالخرية الدافع وراء هذه الدرا�سة ،حيث أ��صبح تعر�ض االقت�صاد امل�صري
لفرتات من االزدهار واالنكما�ش أ�مر ًا م�سلم ًا به نتيجة لتبنى نظام ال�سوق واالنفتاح التجاري على العامل.
أ�همية الدرا�سة
تعترب ت أ�ثري التقلبات االقت�صادية على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،ومن ثم �ضرورة �صياغة
ال�سيا�سات االقت�صادية من أ�ولويات �صانع ال�سيا�سة .ومما ال�شك فيه أ�ن �صياغة تلك ال�سيا�سات وو�ضعها حمل
التنفيذ �سوف ي ؤ�دي �إىل زيادة التدخل احلكومي يف احلياة االقت�صادية .ومن هنا تظهر أ�همية الدرا�سة نظر ًا
ألن ال�سيا�سة االقت�صادية املطبقة يف االقت�صاد امل�صري منذ منت�صف ال�سبعينيات تقوم على ت�شجيع القطاع
اخلا�ص واحلد من دور الدولة يف أالن�شطة االقت�صادية .وعلى ذلك تربز أ�همية الدرا�سة يف ا إلجابة على
الت�سا ؤ�الت التالية:
* ما هي خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية وفق ًا أ
للدبيات االقت�صادية.
* ما هي خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري.
* ما دور الدولة يف احلد من التقلبات االقت�صادية التي يتعر�ض لها االقت�صاد امل�صري.
هدف الدرا�سة :يتمثل هدف الدرا�سة فيما يلي
* التعرف على مفهوم التقلبات االقت�صادية وكيفية قيا�سها با إل�ضافة �إىل التعرف على خ�صائ�صها.
* التعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري ،للو�صول �إىل بع�ض النتائج التي تفيد
�صانع ال�سيا�سة االقت�صادية يف �صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية الالزم للخروج من الركود االقت�صادي
الذى يعاين منه االقت�صاد امل�صري منذ عام .2008
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فرتة الدرا�سة
تغطى فرتة الدرا�سة ال�سنوات  .2007-1974وبد أ�ت الدرا�سة بعام  1974لكون هذا العام هو بداية
حتول ال�سيا�سة االقت�صادية يف م�صر .فقد مت تطبيق �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي والتي ا�ستهدفت �إعطاء
احلرية للقطاع اخلا�ص يف ممار�سة أالن�شطة االقت�صادية يف الداخل با إل�ضافة �إىل االنفتاح جتاري ًا على
لل�صالح والتحرير االقت�صادي  ،والذي
اخلارج .ويف أ�وائل الت�سعينيات مت ا إلعالن عن تطبيق برنامج �شامل إ
متثلت أ�حد أ�هدافه يف �إطالق عنان قوي ال�سوق واحلد من دور الدولة يف احلياة االقت�صادية .وعلى ذلك ف�إن
احلرية االقت�صادية ،وحمدودية دور الدولة اقت�صادي ًا هي ال�سيا�سة املتبعة منذ عام � 1974إىل وقتنا الراهن.
أ�جزاء الدرا�سة
تنق�سم الدرا�سة �إىل خم�سة أ�جزاء مبا فيهم املقدمة .ي�شتمل اجلزء الثاين على املنهجية التي مت
تطبيقها يف الدرا�سة ،واملتعلقة بكيفية التعرف على ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية ،وكيفية احل�صول على االجتاه
العام ومنه ا�ستخال�ص اجلزء الدوري املتقلب لل�سال�سل الزمنية اخلا�صة ببع�ض املتغريات االقت�صادية الكلية.
كما تت�ضمن املنهجية أ��سلوب التعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف م�صر .ويتم ذلك من خالل قيا�س
مقدار التذبذب يف املتغري االقت�صادي ومدى ا�ستمراريته  ،Persistanceبا إل�ضافة �إىل حتديد اجتاه حتركه
مقارنة مب�ستوى الن�شاط االقت�صادي والتعرف على املتغريات التي تقود م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .و أ�خري ًا
معرفة اجتاه ال�سببية فيما بني املتغريات االقت�صادية حمل الدرا�سة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
ويت�ضمن اجلزء الثالث تو�صيف ًا نظري ًا لبع�ض النماذج االقت�صادية التي حاولت حتديد املتغريات
امل�سببة للتقلبات االقت�صادية واجتاه حتركها .كما ي�شتمل هذا اجلزء على بع�ض الدرا�سات التطبيقية املهتمة
بدرا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية والتعرف على اتفاق نتائجها مع النماذج االقت�صادية.
ويخت�ص اجلزء الرابع بتطبيق منهجية الدرا�سة للتعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية
وعالقتها ببع�ض املتغريات االقت�صادية الكلية اخلا�صة باالقت�صاد امل�صري .وتتمثل هذه املتغريات يف مكونات
الناجت املحلي االجمايل (ا إلنفاق اال�ستثماري ،ا إلنفاق اال�ستهالكي ،ا إلنفاق احلكومي ،و�صايف ال�صادرات)،
متغريات ا�سمية ( عر�ض النقود ،االئتمان املتاح للقطاع اخلا�ص ،امل�ستوى العام أ
لل�سعار) ،متغريات متعلقة
بعوامل ا إلنتاج (عدد العمال� ،إنتاجية العامل ،أ
والجر احلقيقي) ،ومتغريات خارجية (الناجت املحلي االجمايل
العاملي ،و�سعر الفائدة العاملي).
ويختتم اجلزء اخلام�س الدرا�سة ب�إعطاء �صورة عن ما أ��سفرت عنه النتائج .ومنها مت التعرف على
املتغريات االقت�صادية أالكرث ارتباط ًا مب�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،واجتاه حتركها ومدى ا�ستمراريتها ،Persistance
با إل�ضافة �إىل كونها قائدة أ�و مبط أ�ة مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،مما ي�ساعد �صانع ال�سيا�سة االقت�صادية يف م�صر
على مواجهة أالزمة االقت�صادية التي بد أ� يتعر�ض لها االقت�صاد من جراء موجة الركود العاملي.
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منهجية الدرا�سة
يتطلب درا�سة التقلب االقت�صادي التمييز بني النمو ومعدل تقلبه عرب الزمن .حيث يتمثل النمو
يف االجتاه العام ألي متغري ،أ�ما التقلب فهو انحراف القيم الفعلية امل�شاهدة للمتغري عن اجتاهها العام.

(.)Fiorito,R. and T.Kollintzas, 1994,p237

ويت�صف أالول  -االجتاه العام -بعدم ا�ستقراره  Non- Stationaryنظر ًا لت أ�ثره بالزمن .أ�ما
الثاين فيت�صف باال�ستقرار  .Stationaryومبا أ�ن درا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية ت�ستلزم قيا�س
االرتباط املقطعي  ،Cross- correlationوالذي يتطلب بدوره أ�ن تكون البيانات م�ستقرة  ،فيجب تخلي�ص
بيانات ال�سال�سل الزمنية من اجتاهها العام .ومن ثم يتبقى اجلزء الدوري (املتقلب) الذي يتميز باال�ستقرار
( .)Agenor,P., et.,el, 2000,p254وقبل تق�سيم بيانات ال�سل�سلة الزمنية �إىل اجتاه عام غري م�ستقر وجزء
دوري م�ستقر ( أ�ي ال يت أ�ثر بالزمن) ،يجب أ�و ًال اختبار مدى ا�ستقرار ( أ�و عدم ا�ستقرار) ال�سال�سل الزمنية حمل
الدرا�سة .حيث ُيق�صد بعدم اال�ستقرار هو احتواء ال�سل�سلة الزمنية على اجتاه ع�شوائي .و أ�حد االختبارات التي
ميكن االعتماد عليها يف اختبار مدى وجود جذر الوحدة من عدمه (مبعنى عدم ا�ستقرار الدالة أ�و ا�ستقرارها)
هو اختبار ( . Augmented Dickey-Fuller   (ADFويتمثل فر�ض العدم لهذا االختبار يف وجود جذر
الوحدة مقابل الفر�ض البديل وهو عدم وجود جذر الوحدةStock, J.H. and Mark W., 2007, pp557-( .
.)561

وبتطبيق هذا االختبار على ال�سال�سل الزمنية حمل الدرا�سة ،ات�ضح �إنها غري م�ستقرة ،أ�ي �إنها
تت أ�ثر بالزمن وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول بامللحق .وعلى ذلك ي�ستلزم أالمر معرفة االجتاه العام من
أ�جل ا�ستبعاده من ال�سال�سل الزمنية .وتتعدد أال�ساليب التي ميكن تطبيقها للح�صول على االجتاه العام منها
 Hodrick –Prescott Filter, Band-Pass Filter & Beveridge –Nelson Filterمع العلم أ�ن أ�غلب
نتائج الدرا�سات التطبيقية ال تختلف وفق ًا أ
لل�سلوب املطبق.
ويف درا�ستنا مت تطبيق أ��سلوب ( ،Hodrick and Prescott Filter (HP Filterفهو أ�كرث أال�ساليب
ا�ستخدام ًا يف الدرا�سات املتعلقة بالتقلبات االقت�صادية نظر ًا ل�سهولة تطبيقه .والهدف منه هو تقدير �سال�سل
زمنية تتميز باالن�سيابية  .Smoothed Seriesف�إذا رمزنا لل�سل�سلة الزمنية امل�شاهدة بالرمز } ، {y
وباالجتاه العام لل�سل�سلة الزمنية بالرمز  ، {τ t }Tt=1ف�إن اجلزء الدوري املتقلب يكون  . {yt −τ t }Tt=1ويتم احل�صول
على االجتاه العام من خالل تدنيه االنحرافات حوله وذلك على النحو التاىل:
T
t t =1

()1

T −1

]) − τ t ) + λ ∑ ](τ t +1 − τ t )− (τ t − τ t −1

2

t =2

2

T

∑ (y
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وعلى ذلك ف�إن أ��سلوب ( )HP Filterيقوم على أ��سا�س تدنيه جمموع انحرافات امل�شاهدات  ytعن
اجتاهها  τ tيف اجلزء أالول من املعادلة رقم( .)1أ�ما اجلزء الثاين من املعادلة فهو جمموع مربعات الفروق
الثانية ملكونات االجتاه .وهذا اجلزء يعك�س درجة االن�سياب  .Degree of Smoothnessوميثل  λمعامل
االن�سياب  Smooth Parameterالذي ُيحد من التغريات يف مكون االجتاه .وبالتايل ف�إن معامل االن�سياب
 λيتحكم يف مقدار ان�سيابية االجتاه العام الذي يتم تقديره (.)Blackburn, K. and Morton, O., 1992,p385
وتتوقف قيمة معامل االن�سياب  λعلى نوعية البيانات التي �سوف يتم تقدير االجتاه العام لها .حيث يتم
اختيار القيمة � λ = 100إذا كانت البيانات �سنوية والقيمة � λ = 1600إذا كانت البيانات ربع �سنوية  ،والقيمة
� λ = 144000إذا كانت البيانات �شهرية.
ويف الدرا�سة مت حتديد القيمة  λ = 100نظر ًا ألن البيانات امل�ستخدمة �سنوية .وبتطبيق
أ��سلوب ( )HP Filterعلى بيانات ال�سال�سل الزمنية امل�شاهدة حمل الدرا�سة مت احل�صول على االجتاه العام لكل
�سل�سلة .ومبا أ�ن أ�حد أ�هداف الدرا�سة هو التعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري،
ف�إن احل�صول على اجلزء الدوري املتقلب يعترب خطوة أ��سا�سية يف الدرا�سة .لذلك مت ا�ستخال�ص االجتاه العام
من البيانات للح�صول على اجلزء املتقلب الدوري للمتغريات االقت�صادية املطلوب درا�سة خ�صائ�ص تقلبها.
وعادة ما يتم التعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية من خالل درا�سة مقدار تذبذب
 Volatilityاملتغري االقت�صادي ،ومدى ا�ستمراريته  Persistenceواجتاه حتركه مقارنة مب�ستوى الن�شاط
االقت�صادي وذلك على النحو التايل:
* يقا�س مقدار تذبذب  Volatilityاملتغري االقت�صادي حمل الدرا�سة من خالل ح�ساب االنحراف
املعياري.
* يقا�س مدى ا�ستمرارية  Persistenceاملتغري من خالل تقدير معامل االرتباط الذاتي من الدرجة أالوىل
 .First-Order Autocorrelationفاالرتباط الذاتي ُيقدر ارتباط قيمة املتغري يف الفرتة احلالية
بقيمته يف الفرتة ال�سابقة .ومن ثم يمُ ْكننا من التعرف على مقدار جمود االنحراف الدوري وبالتايل
توقع مدى ا�ستمرارية فرتة الك�ساد أ�و الرواج .ف�إذا كان املتغري حمل الدرا�سة (الناجت املحلي االجمايل
مث ًال) يتمتع مبقدار ا�ستمرارية مرتفع ،ويف نف�س الوقت القيمة امل�شاهدة له يف الفرتة احلالية منخف�ضة،
فهذا يعني أ�ن الك�ساد �سوف ي�ستمر لفرتة زمنية قبل أ�ن تبد أ� مرحلة االنتعا�ش.
* يقا�س اجتاه حترك املتغري حمل الدرا�سة مقارنة مب�ستوى الن�شاط االقت�صادي (والذي مت التعبري عنه
بالناجت املحلي االجمايل) من خالل معامل االرتباط املقطعي .Cross-Correlation Coefficient
ف�إذا كان املتغري يتحرك يف نف�س اجتاه الناجت املحلي االجمايل يكون  ، Procyclicalأ�ما �إذا كان يتحرك
يف عك�س اجتاه الناجت يكون  .Counter-Cyclicalكما ي�ساعد املعامل يف التعرف على كون املتغري حمل
الدرا�سة قائد ًا أ�و مبط ًأ� أ�و يتحرك ب�شكل متزامن مع م�ستوى الن�شاط االقت�صاديBlackburn,K( .
.)and M. Ravn, 1992,P386
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ف�إذا رمزنا للمتغري حمل الدرا�سة بالرمز )  ، (Xوالناجت املحلي االجمايل بالرمز )  ، (Yو�إذا كان
} p( j ), j ∈ {0,±1,±2,..................ت�شري �إىل معامل االرتباط املقطعي بني  Ytو  ) X t ± jف�إن:
* التقلب الدوري للمتغري )  (Xيكون قائدا للتقلب الدوري للمتغري ) � (Yإذا كانت أ�على قيمة مطلقة ملعامل
االرتباط املقطعي  Cross-Correlation Coefficientعند ) . t (− 1,−2,−3,−4ويق�صد ب أ�ن املتغري
قائد ًا ب أ�نه يبلغ نقطة الذروة  Peakقبل الناجت املحلي االجمايل.
* التقلب الدوري للمتغري )  (Xيكون مبط ًأ� للتقلب الدوري للمتغري ) � (Yإذا كانت أ�على قيمة مطلقة ملعامل
االرتباط املقطعي  Cross-Correlation Coefficientعند ) . t (+ 1,+2,+3,+4ويق�صد ب أ�ن املتغري
مبط ًأ� ب أ�نه يبلغ نقطة الذروة  Peakبعد الناجت املحلي االجمايل.
* التقلب الدوري للمتغري )  (Xيكون متزامن للتقلب الدوري للمتغري ) � (Yإذا كانت أ�على قيمة مطلقة
ملعامل االرتباط املقطعي  Cross-Correlation Coefficientعند ) . t (0ويق�صد ب أ�ن املتغري متزامن
ب أ�نه يبلغ نقطة الذروة  Peakمع الناجت املحلي االجمايل.
ومن ناحية أ�خرى يكون التقلب الدوري للمتغري) �Procyclical (Xإذا كانت قيمة)( p(0قيمة معامل
االرتباط املقطعي عند الفرتة الزمنية اجلارية) موجب ًا ،يف حني يكون التقلب الدوري للمتغري ) Counter- (X
� Cyclicalإذا كانت قيمة )� p(0سالبة .با إل�ضافة �إىل ذلك ،يجب درا�سة قوة العالقة بني املتغريين )  (Xو
) � (Yسواء كان اجتاه العالقة  Procyclicalأ�و  Counter-Cyclicalوذلك على النحو التايل(:)1
* 0.3 ≥ |P)0(|>1

يكون االرتباط بني املتغريين )  (Xو )  (Yقوي ًا.

*  0.185 ≥ |P)0(|> 0.3يكون االرتباط بني املتغريين )  (Xو ) � (Yضعيف ًا.
(Fiorito,R. and T.Kollintzas, 1994,p239
)and Agenor, P,et,al 2000,p259

وعلى الرغم من أ�ن معامل االرتباط املقطعي يو�ضح االرتباط فيما بني املتغريات من حيث قوة
االرتباط واجتاه حترك املتغريات �سواء طردي ًا أ�و عك�سي ًا ،با إل�ضافة �إىل حتديد الفرتة الزمنية لبلوغ املتغري
قمته  peakومن ثم حتديد �إذا كان املتغري قائد ًا أ�م مبط ًأ� أ�م حتركه متزامن مع م�ستوى الن�شاط االقت�صادي،
�إال أ�نه ال يحدد اجتاه ال�سببية فيما بني املتغريات االقت�صادية )  (X iمن جهة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي ) (Y
من جهة أ�خرى .ومن أ�جل التعرف على اجتاه ال�سببية بني املتغريات مت تطبيق .Granger- Causality Test
و أ��سا�س هذا االختبار هو أ�نه �إذا كانت )  (Xت�سبب )  ، (Yفهذا يعني أ�ن القيم املا�ضية للمتغري)  (Xحتتوى
على معلومات ت�ساعد على التنب ؤ� بالتغريات يف)  (Yوالعك�س �صحيح يف حالة أ�ن )  (Yت�سبب) Stock,J.H.( .(X
.)and Mark W., 2007,p547
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وبالتايل ف�إن اختبار اجتاه ال�سببية من ) � (Xإىل)  (Yيتم وفق ًا للمعادلة التالية:
()2

n

m

i =1

i =1

Y = α 0 + ∑ α1iYt −1 + ∑ α 2i X t −1 + ε t

أ�ما اختبار اجتاه ال�سببية من ) � (Yإىل )  (Xيتم با�ستخدام املعادلة التالية:
()3

k

h

i =1

i =1

X = α 0 + ∑ α1i X t −1 + ∑ α 2iYt −1 + ε t

وعلى ذلك ف�إن منهجية الدرا�سة ميكن تلخي�صها يف اخلطوات التالية:
* التعرف على ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية للمتغريات حمل الدرا�سة با�ستخدام منوذج
(.Augmented Dickey-Fuller  (ADF
* ا�ستخدام أ��سلوب ( Hodrick and Prescott Filter (HP Filterللح�صول على االجتاه العام لل�سال�سل
الزمنية للمتغريات حمل الدرا�سة.
* ا�ستخال�ص االجتاه العام من البيانات امل�شاهدة للح�صول على اجلزء الدوري املتقلب.
* درا�سـة خ�صائ�ص اجلزء الدوري املتقلب من حيث مقـدار تذبذبه (قيا�س االنحراف املعياري) ،ومـدى
ا�ستمراريته (تطبيق  ،) First- order Autocorrelationواجتاه حتركه وكونه مبط أ� أ�و قائد أ�و متزامن
مع م�ستوى الن�شاط االقت�صادي (ا�ستخدام أ��سلوب .) Cross-Correlation
* ا�ستخدام اختبار ال�سببية  Granger- Causality Testللتعرف على اجتاه ال�سببية بني املتغريات
االقت�صادية حمل الدرا�سة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.

النماذج املف�سرة للتقلبات االقت�صادية و أ�هم الدرا�سات ال�سابقة
تعك�س التقلبات االقت�صادية التقلب يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي �صعود ًا وهبوط ًا حول م�ساره
طويل أالجل .وعامة ما يتم التعبري عن م�ستوى الن�شاط االقت�صادي بالناجت املحلي االجمايل .وعلى ذلك ُيق�صد
بالتقلب االقت�صادي تقلب الناجت املحلي االجمايل حول م�ساره طويل أ
الجل)Du Plessis,S.A.,2000,p3( .
وقد حاولت العديد من النماذج االقت�صادية درا�سة أ��سباب تقلب م�ستوى الن�شاط االقت�صادي واجتاه
تقلبه مقارنة ببع�ض املتغريات االقت�صادية الكلية .كما قام العديد من االقت�صاديني بدرا�سة مظاهر التقلبات
االقت�صادية يف الكثري من الدول .وفيما يلي �سوف يتم تو�ضيح النماذج االقت�صادية أالكرث �شيوع ًا والدرا�سات
التطبيقية يف هذا املجال.
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أ�هم النماذج املف�سرة للتقلبات االقت�صادية
عالقة التقلبات االقت�صادية مبكونات الناجت (الطلب الكلي)
قدم عدد من االقت�صاديني مناذج تو�ضح أ��سباب التقلبات االقت�صادية وعالقتها مبكونات الناجت.
للنفاق اال�ستهالكي فقد أ�و�ضحت مناذج ق�صور اال�ستهالك  Under Consumptionأ�ن تباط ؤ�
فبالن�سبة إ
ا إلنفاق اال�ستهالكي ي ؤ�دي �إىل انخفا�ض الناجت املحلي االجمايل و�سيادة حالة من الك�ساد .وقد أ�رجعت هذه
النماذج ق�صور اال�ستهالك �إىل عدة عوامل منها عدم العدالة يف توزيع الدخول ،وتوجيه أ�غلب الدخول �إىل
الفئات مرتفعة امليل احلدي لالدخار ،با إل�ضافة �إىل تباط ؤ� منو أالجور .ويف هذه احلالة لن يكون ا إلنفاق
اال�ستهالكي كافي ًا ال�ستيعاب ا إلنتاج مما �سوف ينعك�س �سلب ًا على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .وعليه يت�ضح أ�ن
ك ًال من ا إلنفاق اال�ستهالكي وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي يتحركان يف نف�س االجتاه  ، Procyclicalو أ�ن التغري
يف م�ستوى ا إلنفاق اال�ستهالكي ي ؤ�دي �إىل تغري يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
وفيما يتعلق با إلنفاق اال�ستثماري فقد أ�و�ضحت مناذج ا إلفراط يف اال�ستثمار Over-Investment

وجود عالقة موجبة بني فرتات الرواج وفرتات ا إلفراط يف اال�ستثمار .وتربير ذلك ،أ�ن ا إلنفاق اال�ستثماري
خا�صة على ال�سلع الر أ��سمالية يدفع االقت�صاد ككل �إىل مرحلة التو�سع والرواج .وي�ستمر الو�ضع �إىل أ�ن يبد أ�
العائد على اال�ستثمار يف االنخفا�ض نتيجة لزيادة اال�ستثمارات عن حاجة االقت�صاد .وينعك�س ذلك على
كل من أالرباح وفر�ص العمل أ
والجور باالنخفا�ض وبالتايل على م�ستوى الن�شاط االقت�صاديAhuja,( .
)H.L.,2002,pp 249-253

وعلى اجلانب ا آلخر ربط االقت�صادي ( )Shumpeter,J. 1939,p139بني ا إلنفاق اال�ستثماري
للمنظمني على االبتكارات احلديثة والتقلبات االقت�صادية .فالقيام ب�إنفاق ا�ستثماري من أ�جل تطبيق ابتكار
حديث ي ؤ�دي �إىل توليد أ�رباح ًا مما يدفع الكثري إلنتاج نف�س املُنتَج ،ومن ثم زيادة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
وي�ستمر الو�ضع �إىل أ�ن تنخف�ض أ��سعار ا َملُن َتَج اجلديد نتيجة زيادة ا إلنتاج ،وهذا الو�ضع ا�سماه
( .)Shumpeter Autodefelationوينعك�س ذلك �سلب ًا على كل من أ�رباح املنتجني ،وا إلنفاق اال�ستثماري،
و م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .ويالحظ من النماذج ال�سابقة أ�ن ا إلنفاق اال�ستثماري يتحرك يف نف�س اجتاه
 Procyclicalوي ؤ�دي �إىل تغري م�ستوى الن�شاط االقت�صادي (. )2
للنفاق احلكومي فهو أ�حد أ�دوات ال�سيا�سة االقت�صادية الذي ميكن االعتماد عليه يف
وبالن�سبة إ
ؤ
أ
حتفيز م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .فزيادة ا إلنفاق احلكومي ت�دي �إىل زيادة عر�ض العمل ب�سبب �ثر ا إلنفاق
ال�سلبي على ثروة أالفراد .وزيادة عر�ض العمل �سوف ينعك�س على انخفا�ض أالجور النقدية ،وبالتايل زيادة
الت�شغيل وزيادة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .ذلك امل�ستوى الذي يزيد ب�شكل مت�ضاعف وفق ًا لقيمة م�ضاعف
ال�سيا�سة املالية(.)Abel, A. et.al., 1998, pp400-402( .)3
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أ
	�ما فيما يخ�ص �صايف ال�صادرات فيمثل الفرق بني ال�صادرات والواردات .فبالن�سبة للواردات
فهي أ�حد بنود الت�سرب من تيار الدخل املحلي ،لذلك ف�إن زيادة الواردات ت ؤ�دي �إىل انخفا�ض الناجت املحلي
االجمايل( .)Gafar,J., 1995,p1046وعلى الرغم من أالثر ال�سلبي للواردات على الناجت� ،إال أ�ن الواردات
للنتاج لذلك يجب ا�ستغاللها ب�شكل كفء.
هي أ�حد امل�صادر أال�سا�سية لل�سلع الو�سيطة واال�ستثمارية الالزمة إ
وبالن�سبة لل�صادرات فهي أ�حد بنود ا إلنفاق الكلي من خارج الدولة ،وهي تتحدد وفق ًا مل�ستوى الدخل العاملي
( . )Warner,D. & M.Kreinin, 1983,p96فارتفاع الدخل العاملي والذي يعك�س �سيادة رواج اقت�صادي
عاملي �سوف ينعك�س ايجابيا على �صادرات الدول وبالتايل على ناجتها .وفيما يتعلق باجتاه العالقة بني �صايف
ال�صادرات والناجت املحلي االجمايل ،فقد أ�و�ضحت مناذج الدورات احلقيقية Real Business Cycles
أ�ن اجتاه العالقة بينهما  ، Counter-Cyclicalوتربير ذلك أ�ن حدوث �صدمة ايجابية Favorite shock
لالقت�صاد �سوف تنعك�س يف زيادة اال�ستثمار ،و متويله من خالل أال�سواق املالية الدولية .وبالتايل ف�إن �صايف
ال�صادرات �سينخف�ض يف حني �سوف يزيد الناجت.)Fiorito,R. and T.Kollintzas, 1994,p247( .
وفق ًا لنماذج التقلبات االقت�صادية ،يت�ضح أ�ن كل من ا إلنفاق اال�ستهالكي وا إلنفاق اال�ستثماري
وا إلنفاق احلكومي يتحركوا يف نف�س اجتاه م�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،يف حني أ�ن �صايف ال�صادرات تتحرك
يف عك�س اجتاه م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .كما أ�ن تغري هذه املتغريات ي ؤ�دي �إىل تغري م�ستوى الن�شاط
االقت�صادي.
عالقة التقلبات االقت�صادية باملتغريات النقدية
حاولت العديد من النماذج تف�سري التقلبات يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي من خالل التغريات
يف املتغريات النقدية والتي ينتقل أالثر منها �إىل م�ستوى الن�شاط االقت�صادي من خالل قناة ا إلنفاق
اال�ستثماري.
و أ�حد النماذج النقدية ترجع لالقت�صادي ( )Hayek,F.A.V., 1935,pp260-264الذي أ�و�ضح أ�ن
زيادة االئتمان املتاح الراجع �إىل زيادة العر�ض النقدي ي ؤ�دي �إىل انحراف معدل الفائدة ال�سوقي عن معدله
للنفاق اال�ستثماري على ال�سلع ا إلنتاجية
الطبيعي .وينتج عن ذلك زيادة االقرتا�ض وتخ�صي�ص موارد أ�كرث إ
واملعمرة مما ي ؤ�دي �إىل زيادة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي� .إال أ�ن التقيد باالحتياطي القانوين �سوف يحد من
االئتمان املتاح ومن ثم يرتفع معدل الفائدة مما ي ؤ�دي �إىل حدوث أ�ثر عك�سي على ا إلنفاق اال�ستثماري وعلى
م�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
ومن أ��شهر النماذج التي ربطت بني العوامل النقدية وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي جاءت على يد
( )Friedman,M. and Schwartz,A.,1963والتي بنيت أ�عملها على أ�فكار النظرية الكمية للنقود .تلك
النظرية التي أ�و�ضحت كيفية انتقال أالثر من املتغريات النقدية �إىل الناجت يف أالجل الق�صري .وقد ا�ستنتجت
الدرا�سة التي أ�جراها ( )Friedman,M. and Schwartz,A.,1963على الواليات املتحدة خالل الفرتة بني
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 ، 1960-1870أ�ن املعرو�ض النقدي اجته �إىل االنخفا�ض خالل فرتة الك�ساد .وعلى ذلك أ�كدا على وجود عالقة
موجبة بني التغري يف املعرو�ض النقدي وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
ويف حماولة أ�خرى لدرا�سة العالقة بني املتغريات النقدية وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،أ�و�ضح
االقت�صادي ( ،)Lucas,R.E, 1975,p1114يف منوذجه القائم على التوقعات الر�شيدة ،أ�ن زيادة املعرو�ض
النقدي يقود �إىل زيادة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .غري أ�نه علق هذا أالثر على كون ال�سيا�سة النقدية
التو�سعية غري متوقعة (. )Unanticipated
بناء ًا على ما �سبق ،أ�و�ضحت النماذج النقدية أ�ن النقود غري حمايدة ،و أ�نها تتحرك يف نف�س اجتاه
م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .Procyclical
النتاج
عالقة التقلبات االقت�صادية مبتغريات متعلقة بعوامل إ
مدخل العمل ،من العوامل التي حظيت باالهتمام عند درا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية.
فتغري الناجت املحلي االجمايل ،والذي يعك�س تغري م�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،يرتبط بتغري م�ستوى الت�شغيل
وا إلنتاجية .غري أ�ن م�ستوى الت�شغيل الذي يتحدد وفق ًا جلانب العر�ض و جانب الطلب على العمل ،يتوقف بدوره
على أالجر احلقيقي لعن�صر العمل .وعلى ذلك ،ف�إن درا�سة عن�صر العمل وعالقته بالتقلبات االقت�صادية
ي�ستلزم درا�سة كل من م�ستوى الت�شغيل وا إلنتاجية وم�ستوى أالجر احلقيقي.
فبالن�سبة أ
للجر احلقيقي وم�ستوى الت�شغيل ،فقد أ�و�ضحت النماذج االقت�صادية وجود عالقة موجبة
بينهما وبني م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .فبالن�سبة لنماذج الدورات احلقيقية فقد أ�رجعت �سبب ا�ستمرار
التقلبات االقت�صادية الناجتة عن �صدمة عر�ض وانت�شار أ�ثارها على م�ستوى االقت�صاد ككل �إىل ا إلحالل بني
العمل ووقت الفراغ عرب الزمن .فارتفاع أالجور ي ؤ�دي �إىل �إحالل العمل حمل وقت الفراغ ،وبالتايل يزيد م�ستوى
الت�شغيل والناجت )Fiorito,R. and Kollintzas, T. ,1994, p257( .أ�ما ()Friedman, M.,1968,p10
فقد ربط بني أ�خطاء توقع امل�ستوى العام أ
لل�سعار ،وبالتايل أالجر احلقيقي ،وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
ؤ
حيث أ�ن ارتفاع امل�ستوى العام أ
لل�سعار عما هو متوقع من قبل العمال ،ي�دي �إىل زيادة الت�شغيل وحدوث رواج
يف االقت�صاد.
للنتاجية ،فقد أ�و�ضحت مناذج الدورات احلقيقية أ�ن �صدمة ا إلنتاجية املوجبة التي حتدث
وبالن�سبة إ
أ
يف فرتة الرواج ت ؤ�دي �إىل ارتفاع �إنتاجية العمل مما ينعك�س على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي� .ما يف فرتات
الركود ،حيث ينتج �صدمات �سالبة يف ا إلنتاجية ،ينعك�س �سلب ًا على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .أ�ما منوذج
أالجور الكفء  ، Efficiency- Wage Modelوهو أ�حد النماذج الكينزية ،أ�و�ضحت أ�ن ارتفاع أالجر �سوف
ي ؤ�دي �إىل ارتفاع �إنتاجية العمل (.)Gordon,R. 1990, pp204,230
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نتائج أ�هم الدرا�سات التطبيقية
على اجلانب التطبيقي حاولت العديد من الدرا�سات املهتمة بخ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية
درا�سة العالقة بني م�ستوى الن�شاط االقت�صادي من جهة وكل من مكونات الناجت واملتغريات النقدية ومتغريات
مرتبطة بعنا�صر ا إلنتاج من جهة أ�خرى.وفيما يلي نتائج هذه الدرا�سات:
الدرا�سة

Fiorito, R. and T.
Kollintzas, 1994

Agenor,
P.
,
C.McDermott and E.
Prasad, 2000

Backus, D.K. and
P.J.Kehoe, 1992

Black Burn, K. and M.
Ravn, 1992

التوقيت Timing

اجتاه العالقة Direction
املتغري
العينة وفرتة الدرا�سة
 متزامن.�إنفاق ا�ستهالكي وا�ستثماريProcyclicalدول الG7
اختلف نتيجة اختالف ا إلنفاق  -خمتلف( أ�ي مبط أ� أ�و قائد أ�وفرتة الدرا�سة � - -1960إنفاق حكومي
متزامن) وفقا لكل دولة.
الع�سكري بني الدول.
1989
 متزامن. �صايف �صادراتCountercyclicalاختلف فيما بني الدول ،ويف بع�ض  -مبط أ� أ�و قائد وفقا لكل دولة. العر�ض النقديالدول ال يوجد ارتباط.
 مبط أ� م�ستوى الت�شغيل وا إلنتاجيةProcyclicalاختلف فيما بني الدول ويف بع�ض  -خمتلف( أ�ي مبط أ� أ�و قائد أ�و أالجر احلقيقيمتزامن) وفقا لكل دولة.
الدول ال يوجد ارتباط.
 متزامن. م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف بع�ض Procyclical- 12دولة نامية
فرتة الدرا�سة  -1978الدول ال�صناعية.
 Procyclicalفيما عدا دولتني كان  -متزامن. �سعر الفائدة العاملي.1995
.CounterCyc
 Procyclicalويف بع�ض الدول ال  -فرتة ا إلبطاء ق�صرية فيكاد عر�ض النقوديكون متزامن.
يوجد ارتباط.
 متزامن. االئتمان املتاح. اختلف فيما بني الدول خمتلف فيما بني الدول. أالجور. -اختلف فيما بني الدول.

�إنفاق ا�ستهالكي وا�ستثماريع�شر دول �صناعية.
فرتة الدرا�سة قرن � -إنفاق حكومي.
من الزمن ترتاوح بني
 1983-1850وذلك � -صايف �صادرات
وفق ًا للبيانات املتاحة
 عر�ض النقود.لكل دولة.
على
الدرا�سة
االنحراف االرتباط
املتغري
الذاتي
املعياري
بريطانيا.
فرتة الدرا�سة - -1956اال�ستهالك0.81
1.30
1990
اال�ستثمار0.69
6.69
�إنفاق حكومي
0.63
1.50
�صادرات0.32
3.11
 واردات0.63
3.83
 الت�شغيل0.77
1.05
 ا إلنتاجية0.34
1.43
 أالجور0.53
1.66
عر�ض النقود
0.74
3.11

 مل يتم اختبار �إذا كان املتغريProcyclicalاختلف نتيجة اختالف ا إلنفاق مبط ًأ� أ�م قائد ًا أ�م متزامن ًا يفهذه الدرا�سة.
الع�سكري بني الدول.
 Countercyclicalيف أ�غلبالدول ،أ�ما بقية الدول فغري مرتبط.
 االرتباط �ضعيف.ProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclicalProcyclical-

 متزامن. متزامن. متزامن. متزامن. مبط أ� متزامن. متزامن. متزامن. -مبط أ�

* ملحوظةُ :يرجع للدرا�سات املذكورة يف اجلدول والتي متت على عدة دول ملعرفة االنحراف املعياري واالرتباط الذاتي نظر ًا ل�ضيق امل�ساحة هنا.
جممل ما �سبق ،أ�ن أ�غلب نتائج الدرا�سات التطبيقية املهتمة مبظاهر التقلبات االقت�صادية تتفق مع النظرية االقت�صادية ،و�إن اختلفت النتائج فريجع ذلك لبع�ض
أال�سباب اخلا�صة بكل دولة .وهذا ي�ستدعي درا�سة كل دولة على حدة.
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خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري
مت تطبيق �سيا�سة االنفتاح االقت�صادي على االقت�صاد امل�صري عام  ،1974وذلك بعد أ�ن كان القطاع
احلكومي هو امل�سيطر على الن�شاط االقت�صادي ،وبالتايل على تقلبه .وا�ستهدفت �سيا�سة االنفتاح �إعطاء
احلرية للقطاع اخلا�ص �سواء املحلي أ�و العربي أ�و أالجنبي ملمار�سة أالن�شطة االقت�صادية يف الداخل ،با إل�ضافة
لل�صالح
�إىل االنفتاح جتاري ًا على اخلارج .ويف أ�وائل الت�سعينيات مت ا إلعالن عن تطبيق برنامج �شامل إ
والتحرير االقت�صادي  ،والذي متثلت أ�حد أ�هدافه يف �إطالق عنان قوي ال�سوق واحلد من دور الدولة يف احلياة
االقت�صادية .ومنذ بداية حترير الن�شاط االقت�صادي يف م�صر ،أ��صبح تعر�ض م�صر لفرتات من الركود والك�ساد
أ�مر ًا م�سلم ًا به .وعليه يخت�ص هذا اجلزء بدرا�سة خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري.
والتقلب االقت�صادي – كما �سبق ا إل�شارة -هو التقلب يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي �صعود ًا وهبوط ًا .ويتم
قيا�سه من خالل انحراف ال�سل�سلة الزمنية امل�شاهدة عن اجتاهها العام (،)Du Plessis, S., A., 2006,p4
وذلك على النحو التايل:
()4

Ct = Ln(Yt) - Pt

حيث أ�ن:
 :Ctهو اجلزء الدوري املتقلب يف م�ستوى الن�شاط االقت�صادي
أ
( :Ln(Ytالناجت املحلي االجمايل احلقيقي امل�شاهد -والذي يعرب عن م�ستوى الن�شاط االقت�صادي -وقد مت �خذ
اللوغاريتم للناجت وذلك لدرا�سة االنحراف الن�سبي.
أ
 :Ptاالجتاه العام للناجت املحلي االجمايل احلقيقي ،ومت احل�صول عليه من خالل تطبيق ��سلوب .Hp Filter
وبتطبيق أ��سلوب  ،Hp Filterوبتحديد قيمة معامل ان�سياب  λعند  ،100على بيانات الناجت املحلي
االجمايل احلقيقي للفرتة( )٤من  2007-1974مت احل�صول على االجتاه العام كما هو وا�ضح يف ال�شكل رقم
(.)1-4
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�شكل ()1-4

�شكل ()2-4
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وبتخلي�ص ال�سل�سلة الزمنية امل�شاهدة ( Ln(Ytمن اجتاهها العام ( )Detrendedنح�صل على اجلزء
الدوري  Ctاملمثل يف ال�شكل رقم( .)2-4ويعك�س اخلط أالفقي يف ال�شكل رقم( )2-4عدم وجود انحرافات .أ�ما
النقاط أ�على و أ��سفل اخلط فتعك�س وجود انحرافات عن االجتاه العام .مع العلم أ�ن االنحرافات فوق اخلط
تعرب عن فرتات الرواج والتو�سع التي ت ؤ�دي �إىل القمة  ،Peakيف حني أ�ن االنحرافات أ��سفل اخلط فتعرب عن
الركود الذي يقود �إىل القاع .Trough
ويت�ضح من اجلدول رقم ( )1-4أ�ن مقدار تذبذب الناجت املحلي االجمايل ،والذي يتم قيا�سه باالنحراف
املعياري ،يبلغ  .%4.2وب�إجراء  First-order Aurocorrelationيت�ضح أ�ن النتائج معنوية مما يعني متيز
ظاهرة تقلب م�ستوى الن�شاط االقت�صادي باال�ستمرارية  Persistenceوذلك ألن الناجت املحلي االجمايل يف
الفرتة احلالية يت أ�ثر ايجابي ًا بقيمته يف الفرتة ال�سابقة .وميكن تربير ا�ستمرار ظاهرة تقلب الناجت املحلي
االجمايل وفق ًا لكل من أ�ثر الدخل و أ�ثر ا إلحالل .ف أ�ثر الدخل –الناجت عن أ�ي �صدمة ايجابية لالقت�صاد-
يولد احلافز �إىل زيادة اال�ستهالك والعمل أ�قل يف الفرتة احلالية والفرتات امل�ستقبلية .أ�ما أ�ثر ا إلحالل فيولد
احلافز �إىل زيادة اال�ستهالك احلايل وامل�ستقبلي ،با إل�ضافة �إىل زيادة الرغبة يف العمل ب�شكل أ�كرب يف الفرتة
احلالية وب�شكل أ�قل يف الفرتة امل�ستقبلية .وي ؤ�دي كال أالثرين �إىل �ضرورة زيادة اال�ستثمار من أ�جل �إ�ضافة
ر أ��سمال جديد الزم لزيادة ا إلنتاج والتمتع با�ستهالك أ�كرب حايل وم�ستقبلي .وعليه ،ف�إن زيادة اال�ستثمار يولد
ارتباط موجب فيما بني ا إلنتاج احلايل وامل�ستقبلي.)Fiorito,R. and T.Kollintzas, 1994,p241( .
خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية ومكونات الناجت املحلي االجمايل
لدرا�سة خ�صائ�ص التقلب يف مكونات الناجت وعالقتها مب�ستوى الن�شاط االقت�صادي مت أ�خذ
اللوغاريتم لكل من ا إلنفاق اال�ستهالكي احلقيقي ،وا إلنفاق اال�ستثماري احلقيقي ،وا إلنفاق احلكومي احلقيقي.
أ�ما ا إلنفاق على املخزون و�صايف ال�صادرات فقد مت أ�خذهم كن�سبة من الناجت نظر ًا الحتوائهم على قيم �سالبة.
وبتطبيق منهجية الدرا�سة على هذه املتغريات ،مت احل�صول على النتائج املعرو�ضة يف اجلدول رقم (.)1-4
للنفاق اال�ستهالكي ،والذي ميثل حوايل  %72.2من الناجت املحلي االجمايل يف املتو�سط
فبالن�سبة إ
أ
خالل فرتة الدرا�سة ،يت�ضح �ن تذبذبه  Volatilityيبلغ ( %5مقا�س باالنحراف املعياري) وهو ميثل %1.2
للنفاق اال�ستهالكي على االنحراف املعياري للناجت املحلي
من تذبذب الناجت (مت ق�سمة االنحراف املعياري إ
أ
للنفاق اال�ستهالكي ،ات�ضح �ن النتائج معنوية عند
االجمايل) .وب�إجراء  First- Order Autocorrelationإ
 %1مما يعني ا�ستمرار الظاهرة  .Persistenceوبدرا�سة اجتاه حترك ا إلنفاق اال�ستهالكي مقارنة بالناجت
املحلي االجمايل ،ات�ضح أ�ن املتغري  ( Procyclicalأ�ي يتحرك يف نف�س اجتاه الناجت املحلي االجمايل وذلك
نظر ًا ألن القيمة  0.78موجبة عند  ،T=0ويف نف�س الوقت مرتبط ب�شكل كبري مع الناجت وذلك نظر ًا ألن القيمة
 0.78مرتفعة مما تعك�س قوة االرتباط فيما بني ا إلنفاق اال�ستهالكي والناجت) وذلك كما هو وا�ضح من النتائج
عند .T=0
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جدول رقم ()1-4

خ�صائ�ص تقلبات الناجت ومكوناته*

املتغري

**

الناجت املحلي
االجمايل
ا إلنفاق
اال�ستهالك
ا إلنفاق
احلكومي
اال�ستثمار
الثابت
اال�ستثمار يف
املخزون
ا إلنفاق
اال�ستثمار
ا إلجمايل
�صايف
ال�صادرات

االنحراف
املعياري

***

0.04

****first order
Autocorrelation

0.05
)(1.25%
0.05
)(1.25%
0.13
)(3.25%
0.01
)(0.25%

0.55
)(3.91
0.49
)(3.10
0.63
)(4.48
0.42
)(2.86
0.25
)(1.47

T+4

T+3

T+2

T+1

T

T-1

T-2

T-3

T-4

-0.05

0.12

0.20

0.32

0.78

0.54

0.33

0.03

-0.38

-0.28

-0.09

0.02

0.19

0.36

0.23

0.32

0.48

0.45

0.02

0.03

0.28

0.44

0.36

0.08

0.01

0.01

0.09

-0.01

0.04

0.19

0.18

0.34

-0.12

-0.42

-0.35

-0.18

0.14
)(3.5%

0.42
)(3.19

-0.14

-0.14

0.13

0.36

0.34

0.09

0.03

0.04

0.14

0.03
)(0.75

0.29
)(1.7

0.23

0.01

0.06

0.02

-0.17

-0.17

-0.02

0.01

-0.01

* مت التعبري عن كل املتغريات باللوغاريتم ،فيما عدا اال�ستثمار يف املخزون و�صايف ال�صادرات مت أ�خذهم كن�سبة من الناجت املحلي االجمايل .واملتغريات تمُ ثل اجلزء
الدوري الذي مت احل�صول عليه من خالل  ، HP Filterو( )-هي �إ�شارة �سالبة.
** ميثل كل من ا إلنفاق اال�ستهالكي وا إلنفاق اال�ستثماري االجمايل وا إلنفاق احلكومي حوايل  %72.2و %24و %14.7من الناجت املحلي االجمايل وذلك يف املتو�سط
خالل فرتة الدرا�سة .م�صدر البيان  IMFأ�عداد خمتلفة.
*** أالرقام بني القو�سني متثل ناجت ق�سمة االنحراف املعياري لكل متغري على االنحراف املعياري للناجت املحلي ا إلجمايل.
**** أالرقام بني القو�سني يف عمود  first order Autocorrelationتعرب عن (  tاملح�سوبة) .أ�ما ( tاجلدولية) فتبلغ  2.457عند (م�ستوى معنوية  )%1و 1.69عند (م�ستوى
معنوية .)%5

وفيما يتعلق مبا �إذا كان ا إلنفاق اال�ستهالكي متغري ًا قائد ًا أ�م مبط أ� أ�م يتحرك ب�شكل متزامن مع الناجت
املحلي االجمايل يت�ضح من اجلدول رقم ( )1-4أ�ن أ�على قيمة مطلقة لالرتباط املقطعي Cross-Correlation
كانت عند القيمة  .T=0وبالتايل ف�إن ا إلنفاق اال�ستهالكي يتحرك ب�شكل متزامن مع الناجت املحلي االجمايل.
وملعرفة اجتاه ال�سببية فيما بني ا إلنفاق اال�ستهالكي والناجت املحلي االجمايل مت �إجراء Granger-Causality
 ، Testوات�ضح من النتائج يف اجلدول رقم ( )1-5أ�ن الت أ�ثري بينهما متبادل .ومبا أ�ن ا إلنفاق اال�ستهالكي
يتحرك ب�شكل متزامن مع الناجت املحلي االجمايل،ف�إن انتقال أالثر فيما بني املتغريين �سيتم ب�شكل �سريع يف
نف�س الفرتة الزمنية.
للنفاق اال�ستثماري ا إلجمايل ،والذي ميثل  %24من الناجت املحلي االجمايل يف املتو�سط
وبالن�سبة إ
خالل فرتة الدرا�سة ،يت�ضح من اجلدول رقم ( )1-4أ�نه يتذبذب مبقدار  %3.3أ�كرث من تذبذب الناجت .كما
أ�نه يتميز باال�ستمرارية  .Persistenceوبالرجوع للفرتة  T=0يت�ضح أ�ن ا إلنفاق اال�ستثماري يت�صف بكونه
 Procyclicalمع الناجت املحلي االجمايل ،كما أ�نه يتحرك ب�شكل متزامن مع الناجت .وللتعرف على اجتاه
ال�سببية فيما بني ا إلنفاق اال�ستثماري والناجت املحلي االجمايل مت �إجراء  ، Granger Causality Testوات�ضح
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من النتائج أ�ن أالثر ينتقل من ا إلنفاق اال�ستثماري �إىل الناجت .وبتق�سيم ا إلنفاق اال�ستثماري �إىل �إنفاق ثابت
و�إنفاق على املخزون ،ات�ضح أ�ن كالهما يت�صف باال�ستمرارية ،و أ�ن ا إلنفاق الثابت يتحرك ب�شكل متزامن مع
الناجت املحلي االجمايل ،أ�ما ا إلنفاق على املخزون فهو قائد مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي (وفق ًا ملا ورد يف
منهجية الدرا�سة ف�إن املتغري يكون قائد ًا �إذا كانت أ�على قيمة عند .) T-iوميكن تربير ذلك ب أ�ن تقلب حجم
ا إلنتاج مقارنة بحجم املبيعات ي ؤ�دي �إىل التغري يف املخزون مما ينعك�س على ا إلنفاق اال�ستثماري وبالتايل على
الناجت املحلي االجمايل.)Bils,M., and J. Kahn , 2000,p458( .
للنفاق احلكومي ،والذي ميثل  %14.7من الناجت املحلي االجمايل يف املتو�سط خالل
وبالن�سبة إ
أ
أ
فرتة الدرا�سة ،فيت�ضح من اجلدول رقم (� )1-4نه يتذبذب مبقدار  %1.2مقارنة بالناجت املحلي ،كما �نه
 Procyclicalوقائد مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي .وترجع أ�همية ا إلنفاق احلكومي يف كونه أ�داه ميكن االعتماد
عليها لتحفيز الن�شاط االقت�صادي يف حالة تعر�ضه لركود وانخفا�ض الطلب الفعال.
وبالن�سبة ل�صايف التعامل مع العامل اخلارجي ،ف ُيمثل تذبذبه  %0.65من تذبذب الناجت .كما أ�ن
اجتاه حتركه  Countercyclicalو�إن كانت العالقة بينهما �ضعيفة .وهو يتحرك ب�شكل متزامن مع م�ستوى
الن�شاط االقت�صادي.
خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية واملتغريات النقدية

()5

تعترب املتغريات النقدية أ�حد أ�هم املتغريات التي ميكن أ�ن ت ؤ�ثر على م�ستوى الن�شاط االقت�صادي،
وذلك وفق ًا ملا أ�كدت عليه النماذج النقدية .وبدرا�سة العر�ض النقدي  M2وعالقته مب�ستوى الن�شاط
االقت�صادي ،يت�ضح من اجلدول رقم ( )2-4أ�ن تذبذبه ميثل  %1.2متذبذب الناجت املحلي االجمايل ،و أ�نه يتحرك
ب�شكل � .Procyclicalإال أ�ن النتائج تو�ضح انخفا�ض االرتباط بني املتغريين .وبدرا�سة االئتمان املتاح للقطاع
اخلا�ص وعالقته بالناجت املحلي االجمايل ،ات�ضح أ�نه يتذبذب مبقدار  %2.5من تذبذب الناجت .كما أ�نه يتميز
باال�ستمرارية ،وهو متغري قائد ويتحرك ب�شكل  Procyclicalمع الناجت� .إال أ�ن درجة ارتباطه بالناجت �ضعيفة.
للنفاق من جهة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي
واالرتباط ال�ضعيف فيما بني العر�ض النقدي ،واالئتمان املتاح إ
من جهة أ�خرى ال يتفق مع النماذج النقدية التي أ�كدت على قوة االرتباط بينهم .ولكن نتائج الدرا�سة تتفق
مع مناذج الدورات احلقيقية .فعلى الرغم من أ�ن هذه النماذج أ�و�ضحت عدم حياد النقود ،و أ�ن تغري الناجت
يتحرك يف نف�س اجتاه تغري املعرو�ض النقدي� ،إال أ�ن االرتباط بينهما �ضعيف .وعليه ف�إن هذه النماذج ترى
أ�ن املتغريات النقدية ال تلعب دور ًا ملمو�س ًا يف تف�سري تقلب م�ستوى الن�شاط االقت�صاديFiorito,R. and( .
.)T.Kollintzas, 1994,251

وبدرا�سة اجتاه ال�سببية من خالل تطبيق  Granger Causalityات�ضح أ�ن اجتاه ال�سببية فيما بني
عر�ض النقود واالئتمان املتاح للقطاع اخلا�ص من جهة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي غري معنوي.
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جدول رقم ()2-4

خ�صائ�ص تقلب الناجت و املتغريات اال�سمية*
االنحراف
**
املعياري

***first order
Autocorrelation

0.04

0.55
)(3.91

املتغري
الناجت املحلي
االجمايل
العر�ض
M2النقدي

0.06
)(1.2%

االئتمان املتاح
للقطاع اخلا�ص

0.11
)(2.2%

T+4

T+3

T+2

T+1

T

T-1

T-2

T-3

T-4

0.72
)(5.61

0.13

0.23

0.20

0.23

0.13

-0.03

0.10

-0.05

-0.20

0.43
)(2.71

0.35

0.19

0.17

-0.05

0.15

0.26

0.07

0.05

-0.07

* مت التعبري عن املتغريات باللوغاريتم واملتغريات تمُ ثل اجلزء الدوري الذي مت احل�صول عليه من خالل  . HP Filterو( )-هي �إ�شارة �سالبة.
** أالرقام بني القو�سني متثل ناجت ق�سمة االنحراف املعياري لكل متغري على االنحراف املعياري للناجت املحلي ا إلجمايل.
*** أالرقام بني القو�سني يف عمود  first order Autocorrelationتعرب عن (  tاملح�سوبة) .أ�ما ( tاجلدولية) فتبلغ  2.457عند (م�ستوى معنوية  )%1و 1.69عند (م�ستوى
معنوية .)%5

النتاج
خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية ومتغريات متعلقة بعوامل إ
يت�ضح من نتائج اجلدول رقم ( )2-4أ�ن م�ستوى الت�شغيل( ،)6والذي مت التعبري عنه ب�إجمايل عدد
العاملني يف القطاعات االقت�صادية �سواء القطاع العام أ�و اخلا�ص ،أ�قل تقلب ًا من الناجت .وهو ي أ�خذ اجتاه
 Procyclicalوقائد مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،و�إن كانت العالقة �ضعيفة بينهما .غري أ�نه بتطبيق اختبار
 Granger Causalityات�ضح املعنوية ا إلح�صائية فيما بني م�ستوى الت�شغيل وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
للجور احلقيقية أ
وبالن�سبة أ
(الجر النقدي للعاملني يف القطاع العام واخلا�ص /الرقم القيا�سي
أ
لل�سعار) فتتذبذب ب�ضعف مقدار تذبذب الناجت ،كما أ�نها تتميز باال�ستمرارية ،واجتاهها  .Procyclicalكما
تو�ضح النتائج أ�ن أالجور احلقيقية قائدة مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،حيث ت�صل حلدها أالق�صى قبل الناجت
املحلي االجمايل .وبتطبيق اختبار  Granger Causalityات�ضح عدم املعنوية ا إلح�صائية الجتاه ال�سببية من
أالجور احلقيقية �إىل م�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
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جدول رقم
خ�صائ�ص تقلب الناجت واملتغريات املتعلقة بعوامل ا إلنتاج*
()3-4

املتغري
الناجت املحلي
االجمايل
أالجر احلقيقي
م�ستوى الت�شغيل

االنحراف
**
املعياري
0.04
0.08
()2%
0.02
()0.5%
0.04
()1%

***first order
Autocorrelation
0.55
)(3.91
0.73
)(5.71
0.26
)(0.93
0.50
)(3.30

T+1 T+2 T+3 T+4

T

T-4 T-3 T-2 T-1

0.43

0.56

0.40

0.30

-0.27 -0.08 0.07 0.26 0.43

-0.44

-0.21

-0.18

0.17

0.16 0.23 -0.12 0.17

0.20

-0.18

0.06

0.32

0.54

0.01 0.29 0.56 0.97

-0.24

�إنتاجية العمل
* مت التعبري عن املتغريات باللوغاريتم واملتغريات تمُ ثل اجلزء الدوري الذي مت احل�صول عليه من خالل  HP Filterو( )-هي �إ�شارة �سالبة.
** أالرقام بني القو�سني متثل ناجت ق�سمة االنحراف املعياري لكل متغري على االنحراف املعياري للناجت املحلي ا إلجمايل.
*** أ
الرقام بني القو�سني يف عمود  first order Autocorrelationتعرب عن (  tاملح�سوبة) .أ�ما ( tاجلدولية) فتبلغ  2.457عند (م�ستوى معنوية  )%1و1.69
عند (م�ستوى معنوية .)%5

وفيما يتعلق ب�إنتاجية العمل (الناجت املحلي االجمايل احلقيقي /عدد العاملني) ،فيت�ضح أ�نها تتطابق
يف تذبذبها مع الناجت واجتاه حتركها  ،Procyclicalكما أ�نها مرتبطة ب�شكل كبري مع الناجت وتتحرك ب�شكل
متزامن معه .وبتطبيق اختبار  Granger Causalityات�ضح املعنوية ا إلح�صائية فيما بني �إنتاجية العمل
وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي.
خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف م�صر مقارنة باالقت�صاد العاملي
	�إن ارتباط م�ستوى الن�شاط االقت�صادي امل�صري بالدول ال�صناعية والقنوات التي ينتقل من خاللها
ال�صدمات اخلارجية تعترب نقطة جديرة باالهتمام .فبدرا�سة م�ستوى االنفتاح على العامل اخلارجي ،ات�ضح
أ�ن معامل االنفتاح [(�صادرات+واردات) /الناجت املحلي االجمايل] يبلغ حوايل  %54يف املتو�سط خالل فرتة
الدرا�سة .وهذا يدل على أ�ن للتقلبات العاملية ت أ�ثري على االقت�صاد امل�صري من خالل العالقات التجارية.
وللتعرف على عالقة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف م�صر بامل�ستوى اخلارجي ،مت اختيار أ�هم ال�شركاء
التجاريني مل�صر.
فبدرا�سة واردات م�صر(ُ ،)7وجد أ�نها بلغت ما قيمته  13005.5مليون دوالر عام
من االحتاد أالوربي  ،وهو ميثل  %34من واردات م�صر ا إلجمالية يف هذا العام .وبلغت واردات م�صر من
الواليات املتحدة  8262.3مليون دوالر ،وهو ميثل  %22من واردات م�صر ا إلجمالية عام  2007/2006والتي
بلغت  38308.1مليون دوالر .وتتمثل أ�هم الواردات يف البرتول اخلام ومنتجاته ،احلديد وال�صلب ،منتجات
كيماوية،القمح والذرة.

2007/2006
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وبالن�سبة ل�صادرات م�صر فقد بلغت  22017.5مليون دوالر عام  .2007/2006اجته منها ما قيمته
 7440.1مليون دوالر �إىل االحتاد أالوربي بن�سبة  %34من �إجمايل ال�صادرات .واجته ما قيمته  6849.8مليون
دوالر �إىل الواليات املتحدة ،وهو ما ميثل  %31من �إجمايل �صادرات م�صر عام  .2007/2006ويعترب البرتول
اخلام ومنتجاته ،احلديد وال�صلب ،املن�سوجات القطنية ،أالملونيوم ،أ
وال�سمنت املكون أال�سا�سي لل�صادرات.
وعلى ذلك يت�ضح أ�ن كل من الواليات املتحدة واالحتاد أالوربي أ�كرب ال�شركاء التجاريني مل�صر حيث
يزيد ن�صيبهما عن  %50من التعامل التجاري مل�صر .وبالتايل ف�إن ا�ضطراب أالو�ضاع االقت�صادية لهذه لدول،
وتعر�ض م�ستوى ن�شاطها االقت�صادي للركود �سينتقل �إىل م�ستوى الن�شاط االقت�صادي امل�صري من خالل
العالقات التجارية.
ولدرا�سة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف م�صر مقارنة بامل�ستوى اخلارجي ،مت االعتماد على
بيانات  World Development Indicatorsحيث قيمة الناجت املحلي مقومة بالدوالر أ
وبال�سعار الثابتة
( )2000=100جلميع الدول مما ي�سمح باملقارنة .وبتطبيق  HP Filterعلى لوغاريتم الناجت املحلي االجمايل
احلقيقي لدى الدول املذكورة با إل�ضافة �إىل الناجت املحلي العاملي ،وبا�ستخال�ص البيانات من اجتاهها العام،
وح�ساب االنحراف املعياري ،وتطبيق  First –Order Autocorrelationو Cross-correlationمت احل�صول
على النتائج يف اجلدول رقم (.)٤-٤
جدول رقم ()٤-٤
خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري والعاملي*
االنحراف
املعياري

**first order
Autocorrelation
0.49
)(3.45

T+4

T+3

T+2

T+1

T

T-1

T-2

T-3

T-4

الناجت املحلي
االجمايل مل�صر
الناجت املحلي
0.53
0.02
االجمايل لالحتاد
-0.24 -0.14 -0.03 0.06 0.37 0.26 -0.14 -0.34 -0.13
)(4.67
1%
أالوربي
الناجت املحلي
0.57
0.02
االجمايل للواليات
-0.23 -0.12 0.15 0.24 0.40 0.05 -0.15 -0.18 -0.08
)(3.83
1%
املتحدة
* مت التعبري عن متغريات الناجت باللوغاريتم ،فيما عدا أ��سعار الفائدة احلقيقية نظر ًا الحتوائها على قيم �سالبة .واملتغريات تمُ ثل اجلزء الدوري الذي مت
احل�صول عليه من خالل  HP Filterو( )-هي �إ�شارة �سالبة.
** أالرقام بني القو�سني يف عمود  first order Autocorrelationتعرب عن (  tاملح�سوبة) .أ�ما ( tاجلدولية) فتبلغ  2.457عند (م�ستوى معنوية  )%1و 1.69عند (م�ستوى
معنوية .)%5
0.02

يت�ضح من اجلدول رقم ( )4-4أ�ن الناجت املحلي االجمايل يف االقت�صاد امل�صري أ�كرث تقلب ًا من نظريه
لدى ال�شركاء التجاريني ،يف حني أ�ن ا�ستمراريته أ�قل .وبالن�سبة الجتاه التحرك يت�ضح أ�نه  Proyclicalويتحرك
ب�شكل متزامن مع الناجت املحلي االجمايل لكل من الواليات املتحدة واالحتاد أالوربي مما يعك�س �سرعة انتقال
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أالثر .وب�إجراء اختبار ُ Granger Causalityوجد أ�ن اجتاه ال�سببية من م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف
الواليات املتحدة �إىل االقت�صاد امل�صري معنوي ًا يف حني مل يكن معنوي ًا بالن�سبة مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي
اخلا�ص باالحتاد أالوربي .وتتفق نتائج االرتباط ال�سابقة مع درا�سة ( )Agenor,P., et.al,2000,p260التي
أ�و�ضحت أ�ن م�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف الدول النامية أ�كرث تقلب ًا من الدول املتقدمة ،واجتاه التحرك
 ،Proyclicalوانتقال أالثر يتم ب�شكل �سريع من الدول املتقدمة �إىل الدول النامية من خالل العالقات
التجارية .ومن ناحية أ�خرى أ�و�ضحت درا�سة ( )Backus,D. and P.Khoe, 1992,p877أ�ن االرتباط كان
قوي ًا بني التقلبات االقت�صادية يف الع�شر دول �صناعية حمل الدرا�سة (خالل الفرتة  )1983-1860مما انعك�س
على تعر�ض تلك الدول �إىل الك�ساد العظيم.

اخلامتة
يتمثل هدف الدرا�سة يف التعرف على خ�صائ�ص التقلبات االقت�صادية يف االقت�صاد امل�صري خالل
الفرتة  2007-1974وذلك للو�صول �إىل نتائج ت�ساعد �صانع القرار يف �صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية الالزمة
للخروج من الركود االقت�صادي الذي يعاين منه االقت�صاد امل�صري خالل الفرتة الراهنة .ومن أ�جل حتقيق
هدف الدرا�سة مت تطبيق منهجية تتلخ�ص يف درا�سة ا�ستقرار ال�سال�سل الزمنية ،وكيفية احل�صول على االجتاه
العام لل�سال�سل الزمنية ،وا�ستخال�ص اجلزء الدوري املتقلب لل�سال�سل الزمنية ودرا�سة خ�صائ�صه ،با إل�ضافة
�إىل درا�سة اجتاه ال�سببية فيما بني املتغريات االقت�صادية حمل الدرا�سة وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي .وبتطبيق
املنهجية على �سال�سل زمنية خا�صة باالقت�صاد امل�صري مت احل�صول على النتائج التالية:
* �إن ك ًال من ا إلنفاق اال�ستهالكي ،وا إلنفاق اال�ستثماري ،وا إلنفاق احلكومي يتحركوا يف نف�س اجتاه حترك
م�ستوى الن�شاط االقت�صادي الذي مت التعبري عنه بالناجت املحلي االجمايل .أ�ما �صايف ال�صادرات
فيتحرك يف عك�س اجتاه الناجت املحلي االجمايل .وبالن�سبة للمتغريات النقدية ،فقد أ�و�ضحت النتائج
أ�ن املعرو�ض النقدي  M2واالئتمان املتاح للقطاع اخلا�ص يتحركا يف نف�س اجتاه حترك الناجت ،و�إن كان
االرتباط بينهم �ضعيف ًا .وفيما يخ�ص املتغريات املتعلقة با إلنتاج فقد ات�ضح أ�ن كل من أالجر احلقيقي
و�إنتاجية العمل يتحركا يف نف�س اجتاه م�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،واالرتباط بينهم قوي ًا .وفيما يتعلق
بالتعامل مع العامل اخلارجي ،فقد أ�و�ضحت النتائج أ�ن معامل االنفتاح على العامل اخلارجي مرتفع.
ويعك�س هذا االنفتاح �إمكانية انتقال التقلبات االقت�صادية العاملية �إىل االقت�صاد امل�صري .ومبا أ�ن أ�كرث
ال�شركاء التجاريني تعام ًال مع االقت�صاد امل�صري هما الواليات املتحدة واالحتاد أالوربي ،فقد مت درا�سة
ارتباط م�ستوى ن�شاطهم االقت�صادي بامل�ستوى الكائن يف االقت�صاد امل�صري .وقد أ�و�ضحت النتائج
وجود ارتباط بينهم كما أ�نهم يتحركوا يف نف�س االجتاه.
* �إن املتغريات حمل الدرا�سة تتميز باال�ستمرارية  Persistenceمما يدل على أ�ن تعر�ض االقت�صاد ملوجة
من الركود أ�و الرواج �سوف ت�ستمر لفرتة من الزمن .كما أ�و�ضحت الدرا�سة أ�ن املتغريات االقت�صادية حمل
الدرا�سة أ�كرث تقلب ًا من م�ستوى الن�شاط االقت�صادي فيما عدا كل من �صايف ال�صادرات وم�ستوى الت�شغيل.
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	�إن كل من ا إلنفاق اال�ستثماري وا إلنفاق اال�ستهالكي �صايف ال�صادرات و�إنتاجية العمل وم�ستوى
الن�شاط االقت�صادي لدى ال�شركاء التجاريني يتحركوا ب�شكل متزامن مع الناجت املحلي االجمايل ،يف حني
أ�ن ا إلنفاق احلكومي والعر�ض النقدي قائدان مل�ستوى الن�شاط االقت�صادي ،أ�ما عر�ض النقود فمبط أ� مل�ستوى
الن�شاط االقت�صادي.
وفيما يخ�ص اجتاه ال�سببية من املتغريات االقت�صادية حمل الدرا�سة �إىل م�ستوى الن�شاط االقت�صادي
فقد أ�و�ضحت الدرا�سة وجود اجتاه �سببية من ا إلنفاق اال�ستهالكي ،وا إلنفاق اال�ستثماري ،وا إلنفاق احلكومي،
وم�ستوى الت�شغيل ،و�إنتاجية العمل ،وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف الواليات املتحدة �إىل م�ستوى الن�شاط
االقت�صادي.
وميكن تلخي�ص ما تو�صلت �إليه الدرا�سة يف اجلدول التايل:
جدول رقم ()1-5
ملخ�ص لنتائج الدرا�سة
توقيت

اجتاه حتركه مقارنة بالناجت
اال�ستمرارية
مقدار التذبذب
املتغري
وقوة االرتباط
Persistence
Volatility
قوي
واالرتباط
Procyclical
الذاتي
االرتباط
معامل
GDP----C
C----GDP
متزامن
جد ًا
ا إلنفاق اال�ستهالكي (  1.25% )cمقارنة بالناجت معنوي
*)(3.2
***)  (3.8
النفاق اال�ستثماري (  3.5% )Iمقارنة بالناجت معامل
GDP----I
I-----GDP
متزامن
معنوي االرتباط الذاتي  Procyclicalواالرتباط قوي
إ
*)(2.6
***)(2.2
 1.25%مقارنة بالناجت معامل
GDP----G
G----GDP
قائد
معنوي االرتباط الذاتي  Procyclicalواالرتباط قوي
ا إلنفاق احلكومي ()G
*)(3.8
***)(1.9
معامل االرتباط الذاتي Countercyclical
GDP--NX
  NX--GDP
متزامن
واالرتباط �ضعيف
�صايف ال�صادرات ( 0.75% )NXمقارنة بالناجت معنوي
***)(2.3
غري معنوي
 1.2%مقارنة بالناجت معامل االرتباط الذاتي  Procyclicalو االرتباط
GDP--M2
M2--GDP
مبط أ�
عر�ض النقود ()M2
�ضعيف جد ًا
معنوي
غري معنوي
غري معنوي
االئتمان املتاح للقطاع  2.2%مقارنة بالناجت معامل االرتباط الذاتي  Procyclicalو االرتباط
GDP---PC PC---GDP
قائد
�ضعيف جد ًا
معنوي
اخلا�ص()PC
غري معنوي
غري معنوي
الذاتي
االرتباط
معامل
GDP-RW
RW-GDP
قائد
 Procyclicalواالرتباط قوي
أالجر احلقيقي ( 2% )RWمقارنة بالناجت
معنوي
*)(5.3
غري معنوي
معامل
GDP--EM EM--GDP
قائد
االرتباط الذاتي  Procyclicalواالرتباط �ضعيف
م�ستوى الت�شغيل( 5% .0 )EMمقارنة بالناجت غري معنوي
*)(2.89
*)(2.81
معامل االرتباط الذاتي
GDP—LP LP---GDP
 Procyclicalواالرتباط قوي متزامن
 %1مقارنة بالناجت
�إنتاجية العمل()LP
جد ًا
معنوي
** *)(2.4
**)(2.8
معامل
GDP--US
US--GDP
ناجت حملي � إ
متزامن
معنوي االرتباط الذاتي  Procyclicalواالرتباط قوي
جمايل يف  %1مقارنة بالناجت
الواليات املتحدة
غري معنوي
** *)(2.3
معامل
ناجت حملي �إجمايل
GDP--ER
ER--GDP
متزامن
معنوي االرتباط الذاتي  Procyclicalواالرتباط قوي
 %1مقارنة بالناجت
لالحتاد أالوربي
غري معنوي
غري معنوي
ً
أ
النتائج معنوية عند م�ستوى  %10 ،%5 ،%1على التوايل ،مع الخذ يف االعتبار اختالف قيمة  Fاملح�سوبة وفقا لعدد فرتات
يف اختبار Granger Causality
ا إلبطاء.
Timing

(*) )***( ،)**( ،

*Granger Causality
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من النتائج ال�سابقة يت�ضح أ�ن �صانع ال�سيا�سة االقت�صادية يف م�صر ميكنه اخلروج من أالزمة
االقت�صادية التي بد أ� يتعر�ض لها االقت�صاد امل�صري نتيجة العالقات التجارية ،من خالل أ�داتني .أ�ولهما
هو مكونات الناجت املتمثلة يف ا إلنفاق اال�ستهالكي واال�ستثماري واحلكومي .فتلك املكونات ترتبط مب�ستوى
الن�شاط االقت�صادي وتتحرك معه يف نف�س االجتاه وت ؤ�ثر فيه .وبالتايل ف�إن زيادة الطلب املحلي(خا�صة
ا إلنفاق اال�ستهالكي أالكرث ارتباط ًا بالناجت والذي ميثل حوايل  %72من الناجت املحلي االجمايل) وتو�سيع
ال�سوق الداخلي ميكن أ�ن يقلل من أالثر ال�سلبي النخفا�ض ال�صادرات املنظورة وغري املنظورة خا�صة ال�سياحة،
با إل�ضافة �إىل انخفا�ض املوارد ال�سيادية من قناة ال�سوي�س نتيجة انخفا�ض التجارة العاملية ب�سبب الركود
العاملي .وت�ستطيع احلكومة حتفيز الطلب املحلي من خالل �إتباع �سيا�سة مالية تو�سعية متمثلة يف زيادة ا إلنفاق،
با إل�ضافة �إىل ت�شجيع ا إلنفاق اخلا�ص اال�ستهالكي واال�ستثماري من خالل تخفي�ض معدالت ال�ضرائب وتقدمي
االئتمان ب�شروط مي�سرة .وثانيهما هو م�ستوى الت�شغيل و�إنتاجية العمل وهي متغريات مرتبطة با إلنتاج .فكل من
هذين املتغريين مرتبطني مب�ستوى الن�شاط االقت�صادي وي ؤ�ثران فيه ويتحركان معه يف نف�س االجتاه .وبالتايل
ف�إن زيادة م�ستوى الت�شغيل ورفع �إنتاجية العامل �سوف تنعك�س يف زيادة م�ستوى الن�شاط االقت�صادي .وعلى
�صانع ال�سيا�سة االقت�صادية أ�ن يختار أالداة املنا�سبة للخروج من الركود االقت�صادي وفق ًا ل�سرعة اال�ستجابة
أ
للداة امل�ستخدمة والتكاليف املرتبطة با�ستخدام هذه أالداة.

الهوام�ش

( )1مت حتديد النقطة احلا�سمة  Cut –off Pointلالرتباط القوي وال�ضعيف على النحو التايل:

					
		

و

()Agenor,P. et al. 2000, p259

(� )2إن اجتاه العالقة بني مكونات الناجت والناجت املحلي االجمايل ال ت�سري يف اجتاه واحد بل أ�ن العالقة بينهما
تبادلية .فعلى الرغم من أ�ن زيادة ا إلنفاق اال�ستهالكي وزيادة النفاق اال�ستثماري ي ؤ�ديان �إىل زيادة الناجت
املحلي االجمايل ،ف�إن زيادة الناجت املحلي االجمايل ت ؤ�دي �إىل زيادة ا إلنفاق اال�ستهالكي وفق ًا لقيمة امليل
احلدي لال�ستهالك ،وزيادة ا إلنفاق اال�ستثماري وفق ًا لقيمة املعجل .,P.A.1939), (Samuelson.غري أ�ن ما
نهتم به يف درا�ستنا هو تو�ضيح اجتاه ال�سببية من مكونات الناجت �إىل الناجت املحلي االجمايل.
( )3للتعرف على مكونات م�ضاعف ال�سيا�سة املالية و أ�ثره ُيرجع �إىل (.)Gordon,R.,1990,pp81-83
( )4م�صدر بيانات الناجت املحلي االجمايل ومكوناته ،والرقم القيا�سي أ
لل�سعار هو International Financial
.Statistics

( )5م�صدر بيانات املتغريات النقدية هو .International Financial Statistics

( )6م�صدر بيانات عدد العاملني ،أ
والجور النقدية هو وثيقة مرجعية عن أ�هم متغريات االقت�صاد امل�صري عن
الفرتة من � 1960/59إىل عام  ، 2000/99وزارة التخطيط  ،وتقارير متابعة اخلطة اخلما�سية (-2003/2002
 ،)2007/2006وزارة التخطيط.
( )7م�صدر البيانات الن�شرة االقت�صادية ،البنك املركزي امل�صري2008/2007 ،
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اختبار جذر الوحدة ()ADF
املتغري

( Logالناجت املحلي االجمايل)
املكون الدوري للناجت
( Logاال�ستهالك)
املكون الدوري لال�ستهالك
( Logاال�ستثمار)
املكون الدوري لال�ستثمار
( Logا إلنفاق احلكومي)
للنفاق احلكومي
املكون الدوري إ
�صايف ال�صادرات /ناجت حملي �إجمايل
املكون الدوري ل�صايف
ال�صادرات /ناجت حملي �إجمايل
( Logعر�ض النقود )M2
املكون الدوري لM2
( Logاالئتمان املتاح)
املكون الدوري لالئتمان املتاح
 Logأ
(الجر احلقيقي)
املكون الدوري أ
للجر احلقيقي
�( Logإنتاجية العمل)
املكون الدوري إلنتاجية العمل

 τاملح�سوبة

 τاجلدولية
م�ستوى معنوية %1

م�ستوى معنوية %5

م�ستوى معنوية %10

-1.682969

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-3.155334

-3.646342

-2.954021

-2.615817

0.632380

-3.711457

-2.981038

-2.629906

-2.651837

-3.679322

-2.967767

-2.622989

-1.534472

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-4.367101

-3.646342

-2.954021

-2.615817

0.173796

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-2.627121

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-1.823495

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-4.604619

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-2.961986

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-2.908242

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-2.744944

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-3.564236

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-1.398851

-3.653730

-2.957110

-2.617434

-3.216682

-3.670170

-2.963972

-2.621007

-2.124828

-3.646342

-2.954021

-2.615817

-3.304467

-3.646342

-2.954021

-2.615817

* ملحوظة :يت�ضح من اجلدول أ�ن بيانات عر�ض النقود واالئتمان املتاح م�ستقرة عرب الزمن.

