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أثر اصالح دعم أسعار الطاقة على قطاعات االقتصاد املصري

1

د .محمد محمد راض2
املعهد العايل لإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكفر الشيخ
يهدف البحث إل معرفة أنواع الصدمات التي ميكن أن ترتتب عل تصحيح أو تحرير اسعار الطاقة ف مصـر ،وما هي األثار
املرتتبة عل هذا التصحيح ف اسعار الطاقة عل مستوي الرفاهية االقتصادية للقطاع العائيل ،وقطاع العامل الخارجي ،وأثر
هذا التصحيح عل تخصيص املوارد االستثامرية ف قطاع االنتاج ،وكذلك أثره عل القطاع الحكومي ،وكام تهدف دراسة أيضا
إل تحديد آثار تصحيح أسعار الطاقة عل أداء االقتصاد الكيل ف مصـر .وتوصلت الدراسة إل أن انخفاض أسعار الطاقة ف
مص عل مر السني واعتامد الحكومة بشكل كبري عل استرياد عدة أنواع من أشكال الطاقة املختلفة إل وجود تكلفة
باهظة سواء عل الحكومة أو دافعي الرضائب ،كام أن أسعار الطاقة املنخفضة يشجع عيل االستهالك املفرط للطاقة مام
يزيد من رسعة استنزافها .وف هذا الصدد تم تصميم منوذج التوازن العام العشوايئ الدينامييك ( )DSGEبناء عل األسس
النظرية للمدرسة الكينزية الجديدة ووفقا لواقع االقتصاد املصي.
الكلامت املفتاحية :الصدمات ،تصحيح أسعار الطاقة ،قطاعات االقتصاد ،منوذج ()DSGE
1

تعد مص من الدول العربية التي تعاين من نقص انتاج الطاقة أو فقر الطاقة وخاصة االحفورية حيث أن
الطاقة املتاحة لالنتاج أقل من الطلب عل منتجات الطاقة (الكهرباء ،الغاز والبرتول) ،وهناك فجوة كبرية
بي ما ينتج ويستهلك من الوقود محليا لتغطية احتياجات السوق ،حيث بلغ استهالك مص الشهري من
املواد البرتولية نحو  6.5مليون طن شهريا مبا يعادل  78مليون طن سنويا ،منها أربعة ماليي طن انتاج
محيل والباقي يتم استريادة من الخارج بتكلفة تصل إل حوايل  690مليون دوالر(محمود.)2017 ،
وقد تبنت مص اشكاال مختلفة من برامج الدعم السلعي ومنها دعم املنتجات البرتولية والكهرباء والغاز
لتحقيق عدد من األهداف االقتصادية واإلجتامعية والسياسية .فقد استهدفت هذه الربامج توفري منتجات
الطاقة لرشائح واسعة من املستهلكي باسعار مقبولة ،وحامية محدودي الدخل ،وتقليل معدالت الفقر،
وتخفيض مستويات التفاوت ف توزيع الدخل ،والحد من الضغوط التضخمية ،ودعم قطاع الصناعة
املحلية .ولكن الدعم مل يحقق األهداف التي أنشئ من أجلها ،مام ترتب عل ذلك رضورة تخفيض الدعم
 1تم تقديم البحث ف  ،2020/2/14وتم قبوله للنرش ف .2020/4/7
 2مدرس االقتصاد باملعهد العايل لإلدارة وتكنولوجيا املعلومات بكفر الشيخ ()mradi75@gmail.com
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املقدم للطاقة (أحمد ،عبدالوهاب .)2014 ،ميكن تعريف دعم الطاقة وفقا ملنهج "الفجوة السعرية" عل
أنه عبارة عن الفرق بي مستويات االسعار املحلية للطاقة ومستويات بعض االسعار املرجعية مثل االسعار
العاملية للطاقة أو سعر اسرتداد تكلفة االنتاج (.)Koplow & Doug, 2009
وللدعم صورتان– دعم املنتجي و دعم املستهلكي – دعم املنتجي يحدث عندما يبيع موردو الطاقة
منتجاتهم باسعار أعل من مستوى سعر مرجعي معي .أما دعم املستهلكي فيحدث عندما تكون االسعار
املدفوعة من قبل املستهلكي أقل من سعر مرجعي معي ف العادة يكون السعر العاملي بالنسبة
للمنتجات البرتولية والغاز أما بالنسبة للكهرباء وهي ليست سلعة تجارية عل املستوى الدويل فيكون
سعرها املرجعي هو سعر اسرتداد تكلفة االنتاج مبا فيها عائد راس املال (اسامعيل وعبداملنعم.)2014 ،
وميكن تعريف دعم منتجات الطاقة بصورة أخرى بالنسبة ملنتجاتها التي يتم تبادلها دوليا
(مثل البنزين)عل أنها عبارة عن الفرق بي السعر املحيل ملنتجات الطاقة وتكلفة الفرصة البديلة .وتكلفة
الفرصة البديلة تعني أفضل سعر بديل ميكن أن تباع به هذه املنتجات ،وكذلك هو عبارة عن السعر
الدويل بنظام FOB1
مضافا اليها تكاليف التوزيع املحلية .أما بالنسبة للسلع غري املتبادلة دوليا مثل الكهرباء فيتم تقدير الدعم
املقدم لها عن طريق التكلفة الحدية طويلة األجل االنتاج مضافا اليها رضيبة اضافية مقابل اآلثار
الخارجية السلبية مثل التلوث واالإختناقات املرورية.)Krane & Monaldi, 2017(.وميكن تعريف دعم
الطاقة وفق ) (OECDو) (IEAعل أنه عبارة عن أي عمل تقوم به الحكومة يؤدي إل زيادة اسعار
موردو منتجات الطاقة أو تخفيض تكاليف انتاج هذه املنتجات أو تخفيض اسعار املستهلكي ملنتجات
الطاقة).(Hedaia, et al, 2016
يتضمن دعم املستهلكي كال من الدعم قبل الرضيبة وهو عبارة عن الفرق بي السعر العاملي وسعر
املستهلك النهايئ ،والدعم بعد الرضيبه (يسمى الدعم الضـريبي) اذا كانت الضـرائب أقل من مستوى
كفائتها ،مام يتطلب خضوع منتجات الطاقة لرضائب استهالك اضافية ورضائب تصحيحية تعكس ما ينتج
عن اسخدام الطاقة من أثار خارجية سلبية عل البيئة (.)Clements, et al, 2013
ينترش دعم الطاقة ف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا ،مبا يعادل نصف دعم الطاقة ف العامل
(صعب .) 2014 ،وهذا الدعم ميثل اعانة للفقراء اال أن منفعة الدعم تعود بالنفع األكرب عل األغنياء.
والدعم يكون له أثر سلبي ف املوازنة العامة عل الصحة والتعليم والبنية االساسية ،وف الغالب يشجع هذا
الدعم عل استخدام الصناعات كثيفة رأس املال عل حساب الصناعات كثيفة العمل ويزيد من استهالك
الطاقة الذي يؤثر بدورة عل البيئة واملتاح من موارد الطاقة لألجيال القادمة أي أن الدعم ال يوفر العدالة
بي األجيال.
ووفق تقديرات خرباء صندوق النقد الدويل عام  2011تكلف دعم الطاقة قبل الرضيبة ( قيمة االستهالك
بالسعر العاملي– قيمة االستهالك بالسعر املحيل) حوايل 237مليار دوالر امرييك وهذه القيمة تعادل %8.6
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من الناتج املحيل االجاميل للمنطقة أو  %22من االيرادات الحكومية للمنطقة ومتثل ايضا  %48من دعم
الطاقة العاملي (صعب.)2014 ،
تحتل مص املرتبة الرابعة من حيث الدعم املمنوح للطاقة كنسبة من الناتج املحيل وميثل تقريبا  %6من
الناتج ف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا بعد كال من ايران والعراق والجزائر.
وبالنسبة للمنافع التي تعود عل الفئات املستفيدة من دعم الطاقة ف مص وفق تقديرات خرباء صندوق
النقد الدويل استنادا عل مسوح األرس املعدة لعامي  2009 ،2008حيث كانت أكرث فئات املجتمع استفادة
من دعم الطاقة ( )%20الخمس األغنى يحصل عل  %71من دعم الطاقة واقل الفئات استفادة ()%20
الخمس األدىن ويحصل عل  %1من دعم الطاقة وباقي الرشائح الثالث الباقية مجتمعة تحصل عل %28
من دعم الطاقة )دعم الطاقة ف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا – دروس مستفادة لالصالح مارس
.)2014
جدول :1بعض مؤرشات االقتصاد الكيل املصي لسنوات مختارة
2002
5.4

2005
5.3

السنوات
معدل منو الناتج%
نصيب الفرد من الدخل بالدوالر
6430.1 7446.4
7341.2
5916.3 3745.79
2462.79
بالسعر الجاري
9.9
11.2
19.5
10.2
6.2
3.2
معدل التضخم
5.5
11.9
10.1
8.1
9.6
5.81
عجز املوازنة العامة
96.8
84.8
80.5
76.1
98.7
87.1
الدين العام كنسبة من الناتج
رصيد الحســاب الجــاري كنســبة
-11.8
-11.3
-12.4
-11.5
-10.0
-8.7
من الناتج االجاميل
-15307 -14472
-17210
24251
-21119
-12461
الصادرات من الطاقة مكافئ
25942
21852
13487
12680
6905
3084
الواردات من الطاقة مكافئ
اســتخدام الطاقــة لكــل النــاتج
املحــــيل اإلجــــاميل  1000دوالر
82.4
90.74
87.5
100.07
85.89
أمرييك (كجم مكافئ نفــط لكــل
فــرد) (باألســعار الثابتــة للــدوالر
األمرييك ف عام .)2011
نسبة عدد الفقـراء  1.9دوالر ف
1.4
2.3
3
4.4
2
اليــوم بتعــادل القــوة الش ــرائية
( %من السكان)
201894.04 217068.1 202715.4 167207.9 127193.6
انبعاث ثاين اكسيد الكربون
املصدر :البنك الدويل ،صندوق النقد العريب ،الوكالة الدولية للطاقة.
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من الجدول السابق الذي يوضح بعض املؤرشات االقتصادية ف بعض السنوات لالقتصاد املصي .فنجد أن
معدل منو الناتج كان قبل ثورة يناير  2011كان يرتاوح بي  %5.1ف عام  2010و 5.4عام  2002وانخفض
إل  %2.2عام  2012وبدأ ف الزيادة مرة أخرى عام  2015ووصل إل  .%3.48ونفس الحال ينطبق عل
متوسط نصيب الفرد من الدخل بالدوالر االمرييك باالسعار الجارية فنجد أنه ارتفع من  2462.79دوالر ف
عام  2002ووصل إل أعل قيمة سنة  2014وبلغ  7446.37دوالر ثم انخفض بعدها إل  6430.07دوالر
سنة  .2015ووصل معدل التضخم اعل معدالتة ف عام  2012وكان  19.5بعدما كان  3.2عام 2002
ووصل معدل التضخم إل  9.9عام  .2015وبالنسبة لعجز املوازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج املحيل
االجاميل فقد تجاوز حد االمان والذي يبلغ  %3من الناتج حسث بلغ اعل مستوياتة ف  2014وكان
 %11.9من الناتج وانخفض ال  %5.5من الناتج ف  2015وكان عجز املوازنة ف حالة زيادة من  2002ال
 2012فارتفع من  %5.81إل  %10.1من الناتج .وبلغ الدين العام كنسبة من الناتج املحيل االجاميل
معدالت كبرية جدا خالل الفرتة االخرية حيث وصل إل أعل معدل له ف  2005وكانت نسبتة  % 98.7من
الناتج وكان أقل مستوى له ف عام  2010وبلغ  %76.1من الناتج ،وبدأ ف االرتفاع مرة أخرى إل أن وصل
 % 96.8ف عام  .2015ورصيد الحساب الجاري دامئا يعاين من حالة عجز وكان أعل معدالت العجز عام
 2012بعد ثورة يناير  2011وكان مقدار العجز  %12.4من الناتج وانخفض إل  %11.3عام  2014وارتفع
مرة أخرى إل  % 11.8من حجم الناتج ف عام  .2015وبالنسبة لصادرات الطاقة فنجدها تأخذ قيم سالبة
ألنها للرشيك األجنبي وتقوم الحكومة برشائها من الرشيك األجنبي وبالتايل تأخذ قيم سالبة وبالتايل تضاف
للواردات وبالتايل فإن ميزان الطاقة ف عام  2002بلغ  15545مكافئ وحدة طاقة وفق بيانات الوكالة
الدولية للطاقة ،ومازال هذا امليزان ف ارتفاع إل أن وصل  41249وحدة مكافئ طاقة عام  .2015وعل
الرغم من هذا االرتفاع ف ميزان الطاقة اال أننا نجد أن استخدام الطاقة لكل الناتجاملحيل اإلجاميل 1000
دوالر أمرييك (كجم مكافئ نفط لكل فرد) (باألسعار الثابتة للدوالر األمرييك ف عام )2011قد إنخفض كام
يظهرة الجدول السابق والسبب ف هذا االنخفاض زيادة عدد السكان .وبالنسبة النبعاث ثاين اكسيد
الكربون وما له من اثار سلبية عل البيئة وكذلك عل املوازنة العامة من خالل االنفاق العام والخاص
بوزارة البيئة والتي يكون معظم انفاقها موجة للمحافظة عل البيئة فنجد أن أعل مستوى له كان بعد
ثورة يناير  2011وكانت قيمتة  217068.07ف عام  2012ف حي كانت قيمتة  127193.6عام .2002
جدول  :2بعض مؤرشات دعم الطاقة ف مص
السنوات
نسبة دعم الطاقة للناتج

08/09

13/12 12/11 11/10

14/13

15/14

6.02

6.97

7.92

5.31

5.02

5.77

نســـبة دعـــم الطاقـــة لالنفـــاق
الحكومي
املصدر :محسوبة من بيانات الحساب الختامي والكتاب االحصايئ السنوي للجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء
16.73

19.31 18.68 19.79

16.92

13.3

وبالنسبة للدعم املوجة للطاقة فهو ميثل نسبة كبرية ف املوازنة العامة ملص ،فال تقل نسبتة عن  %5من
الناتج وال عن  %17.5ف املتوسط كنسبة من االنفاق االجاميل ف املوازنة العامة خالل العرشة سنوات
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السابقة .فكان أعل مستويات دعم الطاقة كنسبة من الناتج سنة  2014/2013وكانت نسبتة  %7.92من
الناتج وكانت نسبته لالنفاق االجاميل ف نفس العام  %16.92من االنفاق ،وهذا يدل عل ارتفاع مساهمة
االنفاق الحكومي بالنسبة للناتج ف هذه السنة .وأدىن مستوى للدعم كنسبة للناتج فكان سنة
 2011/2010حيث كان  %5.02من الناتج وهو ميثل  %19.79من االنفاق الكيل وهذا يدل عل انخفاض
مساهمة االنفاق الكيل ف الناتج املحيل االجاميل .وعاود الدعم االنخفاض بعد سنة  2014حيث وصل إل
 %5.31من الناتج وهو يعادل  %13.3من جملة االنفاق الحكومي ف .2015/2014
ولكن الدعم ف مص مل يحقق األهداف التي أنشئ من أجلها ومل يصل إل مستحقية ،وادت سياسة الدعم
املتبعة إل سوء تخصيص املوارد االقتصادية نتيجة لتشوة االسعار وعدم توافر الحوافز السليمة لكل من
املنتجي واملستهلكي مام ترتب عليه إنخفاض الكفاءة االقتصادية وكذلك وجد أن مقدار الدعم الضمني
(ايرادات عامة ضائعة التظهر بشكل رصيح ف املوازنة العامة) يفوق الدعم الظاهر بكثري حيث كان حجم
الدعم الضمني  22مليار بينام حجم الدعم الظاهر  18مليار عام (2005/2004حلمي .)2005 ،لذلك كان
البد من اصالح منظومة دعم الطاقة أو تحرير اسعار الطاقة ولكن هذا التحرير يعترب من الصدمات التي
يتعرض لها االقتصاد القومي ،وما يرتتب عليه من أثار ايجابية أو سلبية عل متغريات وقطاعات االقتصاد
القومي .وفيام ييل توضيح لبعض الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد القومي ويتبعها القطاعات التي
ستتأثر بهذه الصدمات.
هى تعديل ف السياسات الخاطئة املتبعة إل سياسات أفضل ،وهي مجموعة إجراءات ناتجة عن إجامع
واشنطن ( )Williamson, 2009وهي عرشة بنود أساسية تتضمن(:سياسة رصف تؤدي إل منو الصادرات،
تحرير السياسات املالية،الرتشيد املايل ،اإلصالح الرضيبي ،تحرير التجارة ،تشجيع االستثامر األجنبي ،تخفيض
املشاريعالعامة ،إعادة تكييف القواني ،مراقبة النفقات العامة ،ضامن حقوق امللكية ،أو هي عبارة عن
حدث ميكن أن يؤدي إل تدهور ف الرفاهية ،والتي ميكن أن تؤثر عل األفراد( املرض ،املوت) ،املجتمع،
املنطقة أو حتى األمة ككل مثل (الكوارث الطبيعية ،أزمات االقتصاد الكيل) .أو هي عبارة عن حدث
مفاجئ خارج عن سيطرة السلطات التي لها تأثري كبري عل االقتصاد (.)nekarada & ramey, 2013
ويري الباحث أن الصدمة عبارة عن أحداث مفاجئة وغري متوقعة وال ميكن التنبؤ بها تؤثر عل قطاعات
االقتصاد القومي وخاصة عل مستوى الرفاهية ف القطاع العائيل.
ميكن تصنيف الصدمات االقتصادية كام ييل:
 الصدمات الخارجية وهي التي تحدث بسبب األحداث الخارجية التي الميكن السيطرة عليها ويكون لهاأثار قوية عل مستوى املتغريات والقطاعات ف االقتصاد القومي .ومن أمثلتها (التضخم املستورد ،تغري
عوائد الصادرات ،تغري رشوط التجارة الدولية ،تغري معدل التبادل الدويل ،تغري ظروف ورشوط و تكاليف
اإلقرتاض الخارجي ،تغري اسعار السلع املتاجر فيها دوليا مثل اسعار البرتول ،االضطرابات ف اسواق املال
الدولية)......
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 الصدمات الداخلية وهي التي تحدث بسبب األحداث النابعة من داخل االقتصاد القومي مثل حدوثتغري مفاجئ ف اتجاة السياسة االقتصادية املتبعه ف الدولة أو تغري النظام السيايس أو قيام الثورات.
 صدمات املخرجات أوالصدمة االستهالكية وهي التي تحدد األثر الذي ميكن قياسة باإلنحراف ف إتجاهالناتج أو حصيلة الصادرات أو اإلنحراف ف اإلتجاة العام لالستهالك).)varangis, et al., 2004
 صدمات املدخالت وهي التي تحدد مصدر االضطرابات ف االقتصاد مثل رشوط التجارة أو الكوارثالطبيعية .ميكن أن تنتقل صدمة املدخالت إل صدمة مخرجات من خالل آلية تعتمد بشكل اسايس عل
هيكل االقتصاد ،البيئة السياسية و جودة املؤسسات .وف بعض الدول يتم انتقال صدمة املدخالت إل
صدمة مخرجات أو صدمة استهالك ولكن مع تخفيف بسيط ف حدتها .ولكن ف البلدان منخفضة
الدخل تكون صدمات املدخالت واملخرجات واالستهالك مرتابطة لعدم قدرت هذه الدول عل امتصاص
هذه الصدمات لعدم امتالكها أدوات فعالة قادرة عل استيعابها ).)varangis et al., 2004
 صدمات الطلب الكيل وهي عبارة عن تغري ف أحد مكونات الطلب الكيل مام يؤثر عل واحد أو أكرثمن مكونات الطلب الكيل(مركز معلومات دعم اتخاذ القرار )2004 ،ومن أمثلة هذه الصدمات
(اإلنكامش االقتصادي مع الرشيك التجاري الرئيسـي ،زيادة غري متوقعة ف الضـرائب أو إزالة املزايا
االجتامعية للسكان ،األزمات املالية التي تسبب إنخفاض االقرتاض واالئتامن املصف ،زيادة غري متوقعة
ف معدالت البطالة) وميكن أن تحدث صدمات الطلب الكيل السلبية أثارا مضاعفة أو تأثريا سلبيا عل
مستوى االنفاق االستثامري ).)investopedia dictionary
 صدمات العرض الكيل وهي عبارة عن تغري مفاجئ ف أحد مكونات دالة العرض الكيل(مركز معلوماتدعم اتخاذ القرار ،)2004 ،وتؤثر صدمات العرض الكيل عل حجم الناتج أو العرض ف االجل القصري،
وميكن أن يكون لها تأثري عل االنتاجية ف األجل الطويل .ومن أمثلة هذه الصدمات (ارتفاع حاد ف
اسعار الطاقة ،االضطرابات والنزاعات السياسية ،الكوارث الطبيعية ،تقدم مفاجئ أو غري متوقع ف
تكنولوجيا االنتاج)).)Investopedia dictionary
 صدمات السياسة االقتصادية:ـ صدمات السياسة املالية ( (mount ford & uhlig, 2009هي عبارة عن تغريات مفاجئة ف ادوات
السياسة املالية والتي تؤثر عل املتغريات املالية لالقتصاد الكيل .وميكن أن تكون التغريات ف االدوات
كام ييل (تغري ف مزيج الرضائب ،الديون من أجل متويل انفاق حكومي معي ،تغري مستوى االنفاق
ملستوى معي من الديون) ،تنقسم صدمات السياسة املالية إل (صدمات االيرادات الحكومية أو
الرضائب ،صدمات النفقات الحكومية أو الدعم).
ـ صدمة السياسة النقدية وهي عبارة عن ابتكارات مالية ،متثل عنصا خارجيا للسياسة النقدية وال
ميكن أن تستجيب املتغريات االقتصادية الكلية املختلفة لهذه الصدمات ،وقد يكون للمكونات
الداخلية للصدمات النقدية أهمية اكرب من املكون الخارجي ،ومن الصعب تحديد املصدر األصيل
للصدمات التي يتعرض لها االقتصاد والتي تستجيب لها السياسة النقدية ،والتغريات الداخلية تكون
أكرث صعوبة ف تفسري الصدمات النها تجمع بي تأثري الصدمة األصيل والتأثري الناتج من رد الفعل
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السيايس( .)Arcongelis & Giorgio, 2001ومن أدوات السياسة النقدية التي ميكن أن تحدث
صدمات نقدية عند تغريها ( عرض النقود ،سعر الفائدة ،سعر الصف مثل تحرير اسعار الصـرف،
توجية اإلئتامن ،الطلب عل األرصدة النقدية من قبل البنك املركزي) (الغالبي ومطوق.)2013 ،
ـ صدمات املنتجات (نسبة هامش الربح)  markup shocksوهي عبارة عن االرتفاع النسبي السعار
املنتجات عن التكلفة الحدية لها .حيث تؤدي صدمات الطلب الكيل املواتية (االيجابية) إل زيادة االنتاج
والتكلفة الحدية ،ألن االسعار الميكن أن تتكيف عل الفور مع اإلنخفاض ف االسعار النسبية ،والصدمات
التكنولوجية املواتية (اإليجابية) تعمل عل تخفيض التكلفة الحدية وزيادة الناتج وذلك ألن االسعار
الميكن أن تتكيف عل الفور مع االسعار النسبية أو الرمزية ( ،)nekarada & ramey, 2013وف حالة
وجود قوة ف سوق املنتجات وسوق العمل يتضمن ذلك أن (السعر النسبي أعل من التكلفة الحدية،
األجور النسبية أعل من ايراد الناتج الحدي).
ـ صدمات السلع ( commodity shocksوهي السلع األولية مثل األلومنيوم ،القطن ،الشاي ،النب) واسعار
السلع األولية تكون أكرث تقلبا وأكرث عرضة للصدمات من اسعار السلع املصنعة اآلخرى والقابلة للتبادل
دوليا ).)varangis et al., 2004
ـ الصدمات االنتاجية وهي التي تؤثر مبارشة ف االنتاج وهي متثل أهم صدمات الجانب الحقيقي وأهم
العوامل التي تؤدي لتغري االنتاجية وخاصة االنتاجية الكلية لعنارص االنتاج هي التقدم التكنولوجي
متمثال ف االبتكارات واالخرتاعات ،واكتشاف مصادر جديدة للمواد الخام أو تغري مصادر التوريد وكذلك
ارتفاع االسعار العاملية للمدخالت املستوردة من السلع الوسيطة واملواد الخام مثل البرتول (السيد
وحسي.)2015 ،
صدمات الطلب الكيل يكون سببها صدمة السياسات االقتصادية بينام صدمة العرض الكيل متثل صدمات
حقيقية مثل الصدمات االنتاجية (السيد وحسي .)2015 ،ومن أهم الصدمات التي تؤدي إل حدوث
صدمات الدورات التجارية هي صدمات االستثامر والتي تعترب اضطرابات ف التحول من االستثامر إل راس
املال االنتاجي (.)nekarada & ramey, 2013
يعد القطاع العائيل مصدر النشاط والنمو االقتصادي ف أي دولة من دول العامل سواء الدول املتقدمة أو
النامية .حيث أنه مصدر االستهالك الذي يعد املحرك االسايس للطلب الكيل ،ومصدر للضـرائب سواء
املبارشة أو غري املبارشة ،وكذلك يعترب مصدر لالستثامر املحيل عن طريق املدخرات املحلية .واالسعار يكون
لها أثر كبري جدا عل القطاع العائيل ،حيث كان من ضمن أهداف دعم الطاقة الحد من الضغوط
التضخمية التي تلتهم ميزانية األرس وخاصة الفقرية منها فنجد أن النسبة األكرب من الرقم القيايس العام
السعار املستهلكي (حضـر ف مصـر) ف معدل التضخم .فنجد أن الطعام واملرشوبات متثل ،%39.92
واملسكن واملياة والكهرباء والغاز والوقود متثل  ،%18.37والنقل واملواصالت متثل  ،%5.68ومتثل هذه
املفردات الثالثة نسبة  %63.97من حساب معدل التضخم .تعتمد املكونات السابقة عل الطاقة بنسبة
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كبرية وعند تصحيح اسعار الطاقة والكهرباء فسيؤثر هذا القرار عل معدل التضخم ف مص(البنك املركزي
املصي.)2016/2015 ،
تحرير اسعار الطاقة ميثل صدمة بالنسبة للقطاع العائيل تؤدي إل ):(Tiongson et al., 2009

 يؤدي ارتفاع اسعار الطاقة إل إنخفاض الدخل الحقيقي أو التقديري واملخصص لإلنفاق بعد دفع فواتريالطاقة.
 يؤدي تغري اسعار الطاقة إل خلق حالة من عدم التأكد بشأن املسار املستقبيل السعار الطاقة مام يؤديإل تأجيل املستهلكي رشاء السلع االستهالكية املعمرة.
 عندما تكون قرارات الرشاء قابلة للتغيري أو االنعكاس ،قد يكون للتغريات ف عدم اليقي أوعدم التأكدتأثري عل جميع أشكال االستهالك ،بحيث يزيد املستهلكون من مدخراتهم االحرتازية نتيجة إلرتفاع
اسعار الطاقة.
 استهالك السلع املعمرة ميثل سلعة مكملة بالنسبة الستهالك الطاقة ،مام قد يودي إل انخفاض الطلبعل هذه السلع.
 الشكل التايل يوضح كيفية انتقال صدمات االقتصاد الكيل للقطاع العائيل وتأثريها عل رفاهيتهالدخل والتوظف
(سوق العمل)

صدمات االقتصاد
الكيل

االسعار النسبية
(سوق املنتجات)

رفاهية القطاع
العائيل

امكانية االقرتاض
(سوق املال)
شكل  :1انتقال صدمات االقتصاد الكيل
املصدر)(tiongson, et al., 2009بتصف

صدمات اسعار السلع االولية تنتقل من خالل معدل التضخم معربا عنة بالرقم القيايس السعار املستهلك
حيث يرتفع هذا املعدل بنسبة  % 1.87ف  12شهر ف املتوسط نتيجة ارتفاع اسعار السلع األولية بنسبة
 % 10سنويا .ولكن ف السنوات التالية يكون التأثري منخفضا .أي أن تأثري اسعار السلع األولية عل الرقم
القيايس السعار املستهلك أو معدل التضخم يكون مؤقتا ).(sekine & tsuruga, 2016
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قطاع األعامل مبعناه الواسع الذي يضم قطاع الصناعة والنعدين واإلنشاء وغريها من األنشطة االنتاجية
األخرى هو مصدر النمو ف االقتصاد القومي عل مستوى العامل ،حيث أنه املسئول عن توفري فرص العمل
وهو املحدد لحجم الناتج ف الدولة وطلبة عل االستثامر هو محرك لنشاط القطاع العائيل .وقطاع األعامل
يتأثري بأي صدمات تتعرض لها اسعار الطاقة سواء بااليجاب أو بالسلب .وتحرير اسعار الطاقة يعد صدمة
بالنسبة لقطاع االنتاج .فنجد أن قطاع االنشاءات يعتمد بشكل كبري عل منتجات الطاقة وصناعة
البرتوكيامويات .وكذلك قطاع الصناعة يعتمد بشكل كبري عل الطاقة والكهرباء.وعند تلقي قطاع الطاقة
دعم سيؤدي النخفاض االرباح أو تحمل املنتجي خسائر مبارشة ،مام يصعب عل املؤسسات اململوكة
للدولة التوسع ف انتاج الطاقة ،ويثني القطاع الخاص عن االستثامر ف قطاع الطاقة ،وينتج عن ذلك عجز
حاد ف انتاج الطاقة مبا يؤدي إل حدوث نقاط اختناق تعوق النشاط االقتصادي والنمو(كلمينتس
وأخرون .)2013 ،ولتخفيض هذه األثار السلبية يجب اصالح دعم قطاع الطاقة فيؤدي إل ارتفاع اسعارها،
حيث أن زيادة اسعار الطاقة يؤثر بشكل كبري عل تكاليف املنتجي من غري منتجي الطاقة وإنخفاض
الدخل الحقيقي للقطاع العائيل وما له من أثر سلبي عل مشرتياتة من قطاع األعامل ،وتحويل الدخل
لصالح منتجي الطاقة مام قد يؤدي إل زيادة االستثامرات املوجهة للطاقة فيؤثر سلبا عل الصناعات
األخرى.وعل الرغم من أن اصالح دعم الطاقة سيؤدي إل زيادة اسعار الطاقة وتكلفة االنتاج لقطاع
األعامل ف األجل القصري ،اال أنه ف األجل الطويل سوف يعاد توزيع املوارد لألنشطة األكرث كفاءة وأقل
استخداما للطاقة وراس املال(.كلمينتس وأخرون .)2013 ،واذا تأكدت الرشكات والقطاع العائيل من أن
الزيادة ف اسعار الطاقة ستستمر سيشرتوا معدات جديدة اكرث كفاءة ف استهالك الطاقة .وقد تقوم
الرشكت باحالل العاملة محل راس املال ولكن عل فرتات زمنية طويلة نتيجة لالرتفاع الكبري ف اسعار
الطاقة  .قد تؤدي الزيادة الكبرية واملستمرة ف السعر الحقيقي للطاقة إل تقليل القيمة االقتصادية للكثري
من املخزون الحايل لراس املال .مام يرتتب عليه فقدان القدرة التنافسية لقطاع االنتاج عل املستوى
الخارجي(.)stuberc, 2001
ميزان املدفوعات يعكس صورة االقتصاد املحيل للدولة ،فعند ارتفاع اسعار الطاقة ترتفع تكلفة االنتاج
املحيل وكذلك ترتفع تكلفة النقل ،مام يرتتب عليه ارتفاع اسعار السلع املحلية واالسعار النسبية للصادرات
مقارنتا باالسعار النسبية للواردات ،فتنخفض كمية الصادرات وترتفع الواردات فيزيد عجز ميزان
املدفوعات املصي ،ويتوقف مقدار الزيادة أو االنخفاض ف العجز عل املرونة السعرية للطلب عل
الصادرات والواردات املحلية ،وكالهام قليل املرونة مام يزيد من عجز امليزان التجاري املصـري ،وميكن
أن يزيد عجز امليزان التجاري بسبب موجة التضخم الناتجة من زيادة اسعار الطاقة ،فتنخفض
رشوط التجارة الدولية ( ،)terms of tradeوينتج عن ذلك انخفاض قيمة العملة املحلية أو بعبارة أخرى
زيادة سعر الصف ،و حيث نجد أن مص تستورد ما يقرب من  %75من االستهالك املحيل منها 25942
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الف طن مكافئ برتول واردات من الخارج و 15307الف طن مكافئ برتول مشرتاة من الشـريك
األجنبي لالنتاج املحيل من حجم االستهالك املحيل البالغ  55250طن مكافئ برتول ف عام 2015
( .)I E A Reports, 2016ومام زاد من التأثري السلبي الرتفاع اسعار الطاقة عل امليزان التجاري ف مصـر
انخفاض حجم االحتياطيات املصية الالزمة لسد قيمة الواردات من الطاقة ،حيث انخفض حجم
االحتياطيات من  33,5مليار دوالر  2010ال  17.1مليار دوالر ف  2014وحينها كان سعر الصف الجمريك
 5,60جنيه لكل دوالر (البنك املركزي املصي) .تغري اسعار الطاقة يؤدي إل تغري رشوط التجارة الدولية
حيث يحدث اعادة لتوزيع الدخل لصالح منتجي ومصدري منتجات الطاقة عل حساب مستوردي
ومستخدمي منتجات الطاقة (.)stuberg, 2001
يعطي منح الدعم لقطاع الطاقة الحافز عل تهريب منتجاتها واالتجار غري املرشوع بهذه املنتجات مام
يؤدي إل زيادة التكاليف عل املوازنة العامة للدولة (كلمينتس وأخرون )2013 ،مام يعطي دافع للحكومة
لتحرير أو اصالح دعم الطاقة ،وعندما تقوم الحكومة بتحرير اسعار الطاقة فينخفض حجم الدعم املمنوح
للطاقة وبالتايل تنخفض مدفوعات الحكومة للدعم ،مام قد يرتتب عليه انخفاض عجز املوازنة العامة
للدولة .ولكن ارتفاع اسعار الطاقة الناتج من تحرير اسعارها ينتج عنه زيادة ف حجم املشرتيات الحكومية
من الطاقة وتكاليف االنتاج وخاصة أن الحكومة املصـرية مازالت ف مرحلة انشاء البنية االساسية التي
تحتاج ال استهالك كميات كبرية من الطاقة ،وكذلك ارتفاع تكاليف االنتاج بالنسبة لقطاع األعامل أو
االستثامر يؤدي ال انخفاض ارباح هذا القطاع فينتج عنها انخفاض مدفوعاته من الرضائب أو بعبارة أخرى
انخفاض متحصالت الحكومة من الرضائب فيزيد عجز املوازنة العامة للدولة ،ومقدار االنخفاض أو الزيادة
ف العجز الحكومي يتوقف عل مقدار التوفري ف الدعم مع االخذ ف االعتبار ارتفاع تكلفة الحصول عل
الطاقة بسبب ارتفاع سعر الصف ،فنجد أن حجم الدعم ف املوازنة العامة ارتفع من ()198.569.404.086
جنيه عام  2015/2014ايل ( )201.023.962.871جنيه عام ( 2016/2015الحساب الختامي للموازنة ,يولية
 ،)2017ومرونة الطلب عل الطاقة ،وكذلك تؤدي صدمات صدمات اسعار الطاقة ال انخفاض الطلب عل
السلع االستهالكية املعمرة وبالتايل انخفاض أو انكامش انتاج هذه السلع (.)Dhawan & Jeske, 2008
مام يرتتب عليه انخفاض مدفوعات رضائب هذه الصناعة.
2

يؤدي دعم الطاقة إل إنخفاض النمو من خالل عدد من القنوات ،فأثار الدعم عل النمو تتجاوز تأثرية
السلبي عل أرصدة املالية العامة والدين العام( )kumar & woo, 2016وميكن أن يؤدي الدعم إل تثبيط
االستثامر ف قطاع الطاقة ،ومزاحمة مجاالت االنفاق العام ذات األولوية التي من شأنها أن تعزز النمو
االقتصادي ،وخلق حوافز للتهريب ،وميكن عل املدى البعيد أن يحد من القدرة التنافسية للقطاع االنتاجي
الخاص( كلينتس وأخرون ،)2013 ,ونظرا الن دعم الطاقة ف مص مل يؤت النتائج التي أنشئ من أجلها،
فرتتب عل ذلك حدوث اختالالت كبرية ف املوازنة العامة للدولة ،وتشوة ف االسعار وعدم توافر الحوافز
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السليمة لكال من املنتجي واملستهلكي مام ترتب علية عدم تخصيص املوارد مام نتج عن ذلك من رضورة
تصحيح اسعار الطاقة ف مص وما لهذا التصحيح من أثار سواء عل قطاعات أو متغريات االقتصاد القومي.
وهذا التصحيح أو التحرير السعار الطاقة ميثل صدمة مركبة يتعرض لها االقتصاد املصي ،حيث ميكن
النظر إل هذه الصدمة عل أنها صدمة سياسة مالية سواء صدمة نفقات أو ايرادات عامة ،وف نفس
الوقت متثل صدمة مدخالت ،وصدمة داخلية ،وصدمة سلعية  .commodity shockوهذه الصدمات
يرتتب عليها أثار سواء سلبية أو أيجابية عل مستوى الرفاهية االقتصادية ف القطاع العائيل ،وتخصيص
املوارد ف قطاع االنتاج ،وغريها من األثار األخرى عل باقي قطاعات االقتصاد القومي ،وبالتايل ميكن صياغة
مشكلة البحث هذا التساؤل :إل أي مدى يؤدي تصحيح اسعار الطاقة إل األثار املرجوة منه عل قطاعات
االقتصاد القومي.
يهدف البحث إل معرفة أنواع الصدمات التي ميكن أن ترتتب عل تصحيح أو تحرير اسعار الطاقة ف
مص ،وما هي األثار املرتتبة عل هذا التصحيح ف اسعار الطاقة عل مستوي الرفاهية االقتصادية للقطاع
العائيل ،ووضع امليزان التجاري ممثال لقطاع العامل الخارجي ،وأثر هذا التصحيح عل تخصيص املوارد
االستثامرية ف قطاع االنتاج ،وكذلك أثره عل املوازنة العامة للدولة ممثلة للقطاع الحكومي.
ميكن تحقيق هدف البحث من خالل اختبار الفروض التالية:
 من املتوقع أن تصحيح اسعار الطاقة ميثل صدمة داخلية عكسية تؤدي إل حدوث أثار سلبية علمستوى الرفاهية االقتصادية ف القطاع العائيل.
 من املتوقع أن تصحيح اسعار الطاقة ميثل صدمة سلعية تؤدي إل إعادة تخصيص املوارد النادرة ف قطاعاالنتاج لصالح قطاع الطاقة.
 من املتوقع أن تصحيح اسعار الطاقة ميثل صدمة سياسة مالية تؤدي إل حدوث أثار إيجابية عل املوازنةالعامة للدولة ف مص.
 من املتوقع أن تصحيح اسعار الطاقة ف ظل االصالح االقتصادي يؤثر ايجابا عل امليزان التجاري املصي.والختبار مدى صحة فروض البحث يتم تقسيم الدراسة إل سبعة أجزاء يتناول الجزء األول مقدمة البحث
مبا فيها من الصدمات االقتصادية والقطاعات العاملة ف االقتصاد القومي والتي تتأثر بتغري أسعار الطاقة،
والثاين يتناول مشكلة البحث والفروض والهدف ،بينام يتناول الجزء الثالث الدراسات السابقة والفجوة
البحثية ،والجزء الرابع يتناول الدراسة التطبيقية ،ويتناول الجزء الخامس منهج البحث ،والجزء السادس
يتم فيه تقدير النموذج ف االقتصاد املصي ،ويتناول الجزء اآلخري خالصة البحث والتوصيات.
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يتم دراسة بعض الصدمات الناتجة عن تصحيح اسعار الطاقة واملتمثلة ف صدمات السياسة املالية fiscal
 ،policy shockوصدمة اسعار املواد األولية  ،commodity shockوصدمة املنتجات ،markup shock
والصدمات االنتاجية  ،productive shockوصدمة السياسة النقدية(سعر الصـرف وسعر الفائدة)
 ،monetary shockوتوضيح أثار هذه الصدمات عل قطاعات االقتصاد القومي األربعة(العائيل ،االنتاجي،
الحكومي ،العامل الخارجي).
3

تناولت العديد من الدراسات واألبحاث دعم الطاقة واصالحه مع اختالف تركيز كل بحث عل محور معي
للدراسة بإختالف الهدف من اعداد البحث .فمن هذه األبحاث من إهتم بقياس حجم الدعم املقدم
لقطاع الطاقة أو ألسعار الطاقة ،ومنهم من تجاوز ذلك إل دراسة أثر إصالح دعم قطاع الطاقة
عل بعض املتغريات االقتصادية أو بعض قطاعات االقتصاد ،وسوف نعرض فيام ييل لبعض الدراسات التي
ركزت عل مجال إهتامم البحث الحايل ،ومنها :دراسات (،)Esmaeeli, et al., 2006( ،)kpodar, 2006
(،)Aimer, 2017( ،)Valadkhani, 2014( ،)Gelan, 2018( ،)Moradkhani, et al., 2010
)،)Hang & tu, 2007( ،)fotane, et al., 2009( ،)Pershin, et al., 2016( ،(Olufem, 2015
))Ping li, 2017( ،)Chatri & Othman, 2014( ،)Dartanto, 2013( ،(Dhawan & jeske, 2008
فدراسة ( (kpodar, 2006استخدمت هذه الدراسة منوذج املدخالت واملخرجات ف جمهورية مايل لعام
 1998بدال من عام  2000لعدم اتاحة جداول املدخالت واملخرجات لعام  2000وكذلك لعدم وجود فروق
جوهرية بي جداول العامي ،واستخدمت الدراسة كذلك بحث العينة للقطاع العائيل ف مايل لعام
 .2001/2000وذلك الكتشاف تأثري ارتفاع اسعار املنتجات البرتولية عل القطاع العائيل .وتوصلت الدراسة
ال أن زيادة اسعار البرتول بنسبة  %34تؤدي ال زيادة االنفاق العائيل بنسبة  %1.67ف املتوسط ،وتم
تحديد األثر غري املبارش الرتفاع اسعار البرتول عل السلع والخدمات اآلخرى من خالل روابط املدخالت
واملخرجات مع قطاع البرتول وكانت النسبة متثل  %50من التأثري الكيل .يستهلك االغنياء النسبة األكرب من
املنتجات البرتولية وبالتايل يحصلوا عل املكاسب االعل من االعانات ومن التحكم االجباري ف اسعار
الكهرباء عن الفقراء .ف األجل القصري يكون الرتفاع اسعار البرتول أثر كبري عل القطاع العائيل والرشكات
عن األجل الطويل الذي يكون فيه امكانية تعديل الطلب عل البرتول من خالل املرونة السعرية والتي تم
تقديرها من خالل ( )Gately & Huntington, 2001مبقدار(  .)0.25ارتفاع اسعار البرتول يكون اكرث
رضرا عل الفقراء من األغنياء ف األجل القصري لذلك البد من تطبيق برامج الضامن االجتامعي لحامية
الفقراء من أثار ارتفاع اسعار املنتجات البرتولية الناتج من اصالح دعم الطاقة ف مايل.
أما دراسة ( (Esmaeeli, et al., 2006فتبحث الدراسة تطوير منوذج يظهر أثر تغري اسعار الكهرباء عل
استهالك القطاع العائيل من الكهرباء ف ايران .واستخدمت الدراسة منوذج دينامييك لتحليل هيكل
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استهالك القطاع العائيل من الكهرباء وتم استخدام بيانات بداية من  1996ومقارنة املستويات الحالية
والسيناريوهات وفق النموذج املقرتح بداية من  ،2002ويقوم النموذج املقرتح عل أساس تقسيم القطاع
العائيل ال ثالث مجموعات حسب مستويات الدخل املنخفض واملتوسط واملرتفع ،وبعد ذلك يتم وضع
منوذج لكل مجموعة من أسفل ألعل حسب األحامل ف الطلب وتكون بدون متييز يسمى (Fuzzy
) .approachوذلك ألن الكهرباء من السلع صعبة ومكلفة جدا ف التخزين .وهذا النموذج يساعد عل
ادارة األحامل ف جانب الطلب ف اوقات الذروة واوقات غري الذروة .ألن الطلب عل الكهرباء ف اوقات
الذروة يزيد مبعدالت كبرية بسبب الدعم املقدم السعار الكهرباء ف ايران ،حيث أن أهم العوامل املؤثرة ف
استهالك الكهرباء للقطاع العائيل (االسعار ،الدخل ،العوامل الثقافية والطقس) ،وتوصلت الدراسة ال أن
النموذج املقرتح وفق منهج ) )Fuzzy approachيساعد ف تأثري اسعار الكهرباء عل حجم استهالك
الكهرباء ف القطاع العائيل وسيناريوهات تأثري توجية الدعم عل منط االستهالك العادة تشكيلة عن طريق
تحويل ساعات الذروة أو تخفيض حجم االستهالك الكيل للكهرباء ف القطاع العائيل.
وعن دراسة ( (Hang & tu, 2007فتبحث الدراسة أثر تحرير اسعار الطاقة عل كثافة االستخدام الكيل
للطاقة ف الصي ،واستخدمت سلسلة زمنية من عام  1985ال عام  2004لتقدير املرونة السعرية ودالة
كب -دوجالس لتحديد كثافة استخدام الطاقة للفرتة الزمنية السابقة .وتوصلت الدراسة ال أن ارتفاع
اسعار الطاقة يؤدي ال ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة وزيادة حجم املعروض منها وانخفاض كثافة
استخدام الطاقة ف الصي ولكنها ستضيف اعباء اضافية عل األرس الفقرية وذلك بسبب الفجوة الكبرية بي
األغنياء والفقراء كام يشري معامل جيني (اكرب من )0.4ف الصي ،وهذا ميثل تحديا كبريا عل الحكومة
الصينية للقضاء عل فقر الوقود نظرا للحساسية الكبرية ألسعار الطاقة ،وبالتايل البد من الرفع التدريجي
السعار الطاقة .ولكن هناك بعض القيود عل صانعي السياسة ف الصي نظرا للمفاضلة بي النمو
االقتصادي واالستقرار االجتامعي وتأمي عرض الطاقة والكفاءة ف استخدامها وبالنسبة لدراسة (Dhawan
) & jeske, 2008فتقوم بتقديم منوذج للتمييز بي االستثامرف السلع االستهالكية املعمرة والسلع
الرأساملية ،وكذلك التمييز بي استخدام القطاع العائيل وقطاع االنتاج (الرشكات) للطاقة .لتقييم أهمية أو
تأثري صدمات اسعار الطاقة عل تقلب حجم االنتاج .وتبي نتائج املحاكاة لهذا االقتصاد أن نسبة بسيطة
من تقلبات الناتج ترجع إل صدمات اسعار الطاقة وهذا مييزها عن استهالك القطاع العائيل من الطاقة
وتخفيض االستثامر ف السلع املعمرة .وتبي الدراسة ايضا أن ارتفاع اسعار الطاقة يتم امتصاصة عن طريق
تخفيض االستثامر ف السلع املعمرة اكرب من السلع الرأساملية .وبالتايل فإن السبب الرئيسـي ف تقلبات
االنتاج يرجع إل صدمات االنتاجية الكلية الكلية (.)TFP
وعن دراسة ( )fotane, et al., 2009فاستخدمت منوذج املدخالت واملخرجات وبحث العينة للقطاع
العائيل لجمهورية جنوب افريقيا لعام  .2005ملعرفة أثر ارتفاع اسعار البرتول ومنتجات البرتول عل
املستوى االقتصادي الكيل واملتوسط والجزيئ .وتوصلت الدراسة ال أن نتائج اسعار البرتول ومنتجاته يؤدي
ال انخفاض حجم الناتج املحيل االجاميل وتدهور الحساب الجاريلجنوب افريقيا .أما بالنسبة للتأثري عل
مستوى القطاعات فكانت اكرث قطاعات الصناعة تاثرا بارتفاع اسعار البرتول ومنتجاتة هي القطاعات
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كثيفة الطاقة مثل اللدائن األولية وصناعة الدهانات وخدمات النقل حيث كان لها تأثري سلبي .وبالنسبة
لألثر عل القطاع العائيل ف جنوب افريقيا فانها أدت ال ارتفاع تكاليف املعيشة وكانت اكرث فئات السكان
تأثرا بهذه االرتفاعات ف تكاليف املعيشة هم الخمس األفقر والسكان ذوي البشـرة السوداء وخاصة ف
املناطق الريفية ،بينام كان تأثري ارتفاع تكاليف النقل أكرث أثرا سلبيا عل الخمس األغنى.
أما دراسة ( (Moradkhani, et al., 2010فقد استخدمت منوذج املدخالت واملخرجات input- output
لتحليل تأثري ارتفاع اسعار الطاقة عل اسعار السلع االخرى بالنسبة للقطاع العائيل ،واستخدمت الدراسة
بيانات االقتصاد املاليزي لعام  2000من خالل منوذج ( )I Oاملغلق .وتوصات الدراسة ال ان مضاعفة
اسعار الطاقة تؤدي ال ارتفاع اسعار خدمات النقل مبعدل  ،%13ومبتوسط  %22بالنسبة للسلع الصناعية
حيث يستهلك القطاعي معا ما يقرب من  %80من استهالك الطاقة ف ماليزيا ،بينام يتاثر قطاع الزراعة
مبعدل  %8وصناعة الزيوت والربوتينات تتاثر مبعدل  ،%11.4ف حي يزيد انفاق القطاع العائيل عل املياة
والكهرباء والغاز مبعدل  ،%3.5وهذا التاثري ال يكون متساو عل جميع طبقات السكان ف ماليزيا حيث
وجد ان الخمس االدىن من السكان يتاثر مبعدل  %4.5بينام الخمس االعل يتاثر مبعدل  %3فقط ،وعل
العكس من ذلك يكون تاثر هذه الطبقات من السكان بخدمات النقل نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة.
وعن دراسة ( (Dartanto, 2013فقامت الدراسة بتناول ثالث نقاط رئيسية ( العالقة بي دعم الطاقة
والتوازن املايل ف اندونسيا – أثر إزالة دعم الطاقة عل معدالت الفقر ف اندونسيا – كيفية استخدام
سياسات اعادة توزيع الدخل ف حامية الفئات منخفضة الدخل من األثار السلبية الناجمة عن إزالة دعم
الطاقة ف اندونسيا) ،وتناولت الفرتة الزمنية من  2000إل  2012م .واستخدمت كذلك منوذج  CGEعل
املستوى الكيل والقطاعي وتم تطبيق عدة سيناريوهات كنموذج محاكاة ملعرفة تأثري تخفيض دعم الوقود
عل معدالت الفقر ،وتوصلت للنتائج التالية .تخفيض اعانات الوقود يؤدي إل انخفاض العجز املايل مام
يعطي فرصة لتحقيق النمو االقتصادي والذي يعترب رشط أسايس للحد من الفقر ف اندونسيا .تحويل
الدعم من الطاقة إل اعادة توزيع الدخل لصالح األرس الفقرية وهذا يساعد عل النمو االقتصادي وخفض
معدالت الفقر أكرث من خفضها عن طريق دعم الوقود ف اندونسيا.
أما عن دراسة ( (Chatri & Othman, 2014هذه الدراسة تهدف إل اختبار أو دراسة تأثري تخفيض
دعم الطاقة عل قطاع الكهرباء بشكل خاص حيث أنه مل يتم تناول هذه النقطة ف أي دراسة ف ماليزيا.
واستخدمت الدراسة منوذج CGEعل املستوى القطاعي واستخدمت عدة سيناريوهات من خالل
استخدام بيانات جداول املدخالت واملخرجات لالقتصاد املاليزي لعام  2005وذلك من خالل قسم االحصاء
عام  2010وهذة البيانات تحتوي عل  120صناعة وسلعة.
فقد توصلت إل النتائج التالية :حيث تم تطبيق منوذج  CGEعل صناعة الكهرباء لتحليل وكشف االثار
االقتصادية الكلية واالثار قصرية األجل عل املستوى القطاعي الناتجة عن تخفيض دعم الغاز الطبيعي،
وتم استخدام سناريوهي ،األول وهو إزالة الدعم مع عدم اعادة توزيع هذا الدعم ،أما الثاين فهو إزالة
الدعم مع اعادة توزيع أموال الدعم .وكانت النتائج سلبية عل متغريات االقتصاد الكيل مثل الناتج املحيل

186

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

االجاميل والتوظف وزيادة معدل التضخم .حيث يعتمد توليد الكهرباء عل الغاز املدعوم ،ومن نتائج
خفض الدعم للغاز هو انخفاض الكمية املستخرجة من الغاز الطبيعي وانخفاض الكمية املعروضة من
الكهرباء .وييل ذلك انخفاض الطلب عل الغاز الطبيعي من قطاع الكهرباء ،وبالتايل إنخفاض الطلب عل
الكهرباء من قبل القطاعات األخرى والطلب النهايئ عل الكهرباء .ومن ناحية أخرى يتم توليد الكهرباء
عن طريق الفحم وبالبرتول والطاقة املتجددة بسبب أثر االحالل .ولكن النتائج تختلف عندما يتم تخفيض
دعم الغاز وتحويلة إل دعم الطاقة املتجددة ،وف ظل هذا السيناريو يزيد حجم الناتج املحيل االجاميل
املاليزي زيادة بسيطة ،وزيادة كبرية ف توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة ،وبالتايل من غري املفضل
تخفيض أو إزالة الدعم عن الغاز الطبيعي دون تحويلة إل دعم الطاقة املتجددة من أجل التنمية
املستدامة والحفاظ عل البيئة ف ماليزيا.
وعن دراسة (( Valadkhani, 2014فاستخدمت الدراسة منوذج مدخالت ومخرجات بديل ()I O
باستخدام االسعار ،وتم تقسيم االقتصاد االسرتايل إل  114قطاع منها  4قطاعات للطاقة ،منها اثنان للطاقة
االولية واالخران للكهرباء والغاز ،و 110قطاع آخرى لغري الطاقة ف سنة ( .)2010 /2009ووجدت هذه
الدراسة أن زيادة اسعار الطاقة سوف تؤدي لزيادة تكاليف االنتاج ،وتخفيض كثافة العمل ف قطاع
الصناعات التحويلية مثل صناعة الزجاج والصناعات الكميائية األساسية ،وكذلك صناعة النقل مثل الطرق
واملياة ،والصناعات الزراعية مثل الصيد والغابات ،وكانت هي القطاعات األكرث تأثرا من غريها بارتفاع
اسعار الطاقة .وكانت صناعة الخدمات مثل الخدمات املصفية والتامي أقل القطاعات تأثرا بارتفاع اسعار
الطاقة ،وتوصلت إل أن تأثري ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز تكون أقل من تأثري مصادر الطاقة األولية عل
القطاعات األخرى.
وبالنسبة لدراسة ( (Olufemi, 2015فتقوم الدراسة بتحليل العالقة بي استهالك الكهرباء ومنو قطاع
الصناعة ف نيجرييا ،باستخدام بيانات سلسلة زمنية من عام  1980ال  .2012واستخدمت الدراسة منوذج
التكامل املشرتك لتقدير العالقة ف االجل الطويل واسلوب تصحيح االخطاء لتقدير نفس العالقة ف االجل
القصري .توصلت الدراسة ال وجود عالقة طردية ومعنوية ف األجل الطويل بي منو الصناعة وكال من
استهالك الكهرباء وانتاج الكهرباء والعاملة وسعر الصف ووجود عالقة عكسية مع مدخالت راس املال.
وتويص الدراسة بأن تتخذ الحكومة اسلوب مقنع الصالح انتاج وعرض الكهرباء من أجل منو قطاع الصناعة
واستخدام سياسة الخصخصة لقطاع الكهرباء لتوفري فرص العمل للحد من ارتفاع معدالت البطالة ف
نيجرييا.
وعن دراسة ( (Zaman, et al., 2015فتبحث هذه الدراسة اهم العوامل املحددة الستهالك الكهرباء
والعالقة بي هذه العوامل وحجم استهالك الكهرباء ف باكستان ،واستخدمت اسلوب التكامل املشرتك
لبيانات سلسلة زمنية من عام  1972ال عام  2012لالقتصاد الباكستاين .واكتشفت الدراسة أن أهم
العوامل املحددة الستهالك الكهرباء هي اسعار الكهرباء وقصور عرض الكهرباء واعداد املستهلكي .وتم
استخدام اختبار السببية لتحديد العالقة بي استهالك الكهرباء والعوامل املحددة لها .واظهرت الدراسة أن
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هناك تكامل مشرتك بي استهالك الكهرباء والنمو االقتصادي ،وأن اعداد املستهلكي له أثر ايجايب عل
حجم استهالك الكهرباء بينام اسعار الكهرباء وقصور عرض الكهرباء لهام تأثري سلبي عل حجم استهالك
الكهرباء ف باكستان ،ويوجد اتجاة للعالقة السببية الثنائية بي كال من استهالك الكهرباء والنمو االقتصادي
وعدد مستهليك الكهرباء ويستثنى من ذلك اسعار الكهرباء حيث يتم تحديدها خارجيا .ومن خالل دراسة
املرونة ف االجلي القصري والطويل وعالقة السببية املتعددة بي املتغريات ،هناك حاجة ملراجعة سياسة
تسعري الكهرباء ف باكستان وايجاد مصادر بديلة لتوليد الكهرباء بتكلفة منخفضة.
وبالنسبة لدراسة ( (Olufem, 2015فتقوم الدراسة بتحليل العالقة بي استهالك الكهرباء ومنو قطاع
الصناعة ف نيجرييا ،واستخدمت الدراسة منوذج التكامل املشرتك وتصحيح الخطأ لتقدير النموذج ف األجل
الطويل واألجل القصري عل التوايل باستخدام بيانات سلسلة زمنية من عام  1980ال عام  .2012وتوصلت
الدراسة ال وجود عالقة طردية ومعنوية ف األجل الطويل بي منو الصناعة وكال من استهالك وانتاج
الكهرباء وسعر الصف ،ووجود عالقة عكسية مع مدخالت رأس املال .وتويص الدراسة بأن تتخذ الحكومة
اسلوب مقنع الصالح انتاج وعرض الكهرباء من أجل منو قطاع الصناعة واستخدام سياسة الخصخصة
لقطاع الكهرباء لتوفري فرص عمل للحد من ارتفاع معدالت البطالة ف نيجرييا.
وتناولت دراسة ( (Pershin, et al., 2016تحديد تأثري اسعار البرتول عل اسعار رصف عمالت ثالث دول
افريقية ( بتسوانا ,كينيا وتنزانيا) باستخدام منوذج ( )VARمن خالل سلسلة زمنية يومية ألسعار الصف
واسعار الفائدة البنكية من  2003 /12/1ال  .2014 /7/2وتم تقسيم هذه الفرتة ال فرتتي فرعيتي .ف
الفرتة األول كان ألسعار البرتول أثر سلبي عل اسعار الفائدة ف كينيا وف الفرتة الثانية كانت العالقة بي
االثني طردية ،وف تنزانيا كان تأثري اسعار البرتول عل اسعار الفائدة وف الفرتة الثانية كانت اسعار البرتول
غري مؤثرة عل اسعار الفائدة .وبالنسبة السعار الصف فكان تأثري اسعار البرتول عل سعر الصف ايجابيا
ف كال من تنزانيا وبوتسوانا ف مقابل الدوالر االمرييك عل عكس سعر الصـرف ف كينيا مقابل الدوالر
االمرييك ف الفرتة األول .اما ف الفرتة الثانية كان تأثري اسعار البرتول ايجايب عل سعر  Pulaف بتسوانا ،وف
كينيا كان التأثري ايجايب طفيف عل  ،Shillingوبالنسبة لسعر رصف تنزانيا  Shillingفكانت غري محددة.
وعن دراسة (( Ping li, 2017فتناولت التأثري املتبادل بي قفزات اسعار البرتول واسعار الصف.
استخدمت الدراسة منوذج  MCMCف تحليل بيانات عن اسعار خام برنت االسبوعية من  1يناير 1999
إل  4ديسمرب  2015وهي بيانات ( )EIAوكذلك اسعار الصف لنفس الفرتة وكانت كام ييل (USD/
) ruble .CAD, USD/ JPY, EUR/ USD, USD/ RUB and Canadian dollar/ Russianوتوصلت
الدراسة إل وجود عالقة ودليل قوي بي اسعار الصف واسعار البرتول.
و دراسة ( (Aimer, 2017فبحثت تأثري تقلب اسعار البرتول عل قطاعات االقتصاد الليبي باستخدام
التكامل املشرتك لتحديد العالقة طويلة األجل لبيانات سنوية لالقتصاد الليبي من عام  1968وحتى عام
 . 2012واستخدمت الدراسة منوذج تصحيح الخطأ الكتشاف العالقة ف األجل القصري .وتوصلت الدراسة ال
وجود عالقة طويلة األجل بي تقلب اسعار البرتول وقطاعات الزراعة ،الصناعة ،االنشاءات والنقل .وكذلك
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خلصت الدراسة ال أن زيادة اسعار البرتول ال يكون لها تأثري معنوي عل قطاع الصناعات التحويلية عل
املستوى الكيل .واألكرث من ذلك أن العالقة عكسية بي تقلب اسعار البرتول وكال من قطاع الزراعة
والصناعة التحويلية.
أما دراسة ( (Gelan, 2018استخدمت الدراسة منوذج التوازن العام  CGEملعرفة السيناريوهات املتوقعة
ألثر تخفيض الدعم املقدم للكهرباء عل مخرجات االقتصاد الكويتي وكذلك تأثري هذا التخفيض عل
التلوث البيئ .واستخدمت الدراسة منوذج التوازن العام من خالل مصفوفة املحاسبة االجتامعية والتي سنة
 2010كسنة أساس للدراسة .وكانت النتائج كام ييل :السيناريو األول عند تخفيض دعم الكهرباء بنسبة
 %30ترتب عليه أثر سلبي وهو انخفاض حجم الناتج مبعدل  %.5وانخفاض مستوى رفاهية املستهلك
مبعدل  ،% 0.8وهناك أثر ايجايب يتمثل ف انخفاض انبعاثات ثاين اكسيد الكربون ف الهواء .السيناريو الثاين
يتمثل ف منح مدفوعات تحويلية ف صورة نقدية مصاحبة لتخفيض الدعم لتعويض خسائر رفاهية
املستهلكي ويتم تخصيص هذه التحويالت وفق انفاق املستهلكي عل الكهرباء خالل سنة االساس ()2010
وأشارت النتائج إل أن التحويالت النقدية سوف تعمل عل تخفيض األثار السلبية فكانت  %0.4عل
الناتج و %0.1عل مستوى الرفاهية.
الفجوة البحثية :تناولت الدراسات السابقة اصالح دعم الطاقة ف بعض الدول املتقدمة وبعض الدول
العربية ومل يتم تناول أثر اصالح دعم الطاقة وأثرة عل قطاعات االقتصاد القومي ف االقتصاد املصي وهو
ما سيتم دراستة ف البحث الحايل ،وكذلك مل يتم تناول اصالح دعم الطاقة من خالل منوذج دينامييك وهو
ما سيتم دراستة ف البحث الحايل.
4

يستند النموذج ف هذا البحث عيل النموذج املطور ل ( )Medina & Soto, 2007والذي
يعتمد عيل النموذج الرئيسـي ل ( (Smets and Wouters, 2007 ،2003و()Altig, et al., 2003
و( )Woodford, 2003واالعتامد عل بيانات البنك الدويل ،صندوق النقد العريب ،الوكالة الدولية للطاقة.
ميكن تقسيم الدراسات التي تناولت تأثري أسعار الطاقة عيل املتغريات االقتصادية والتي استخدمت مناذج
التوازن العام الديناميكية العشوائية ( )DSGEإل مجموعتي :املجموعة األول تشمل الدراسات التي
تتناول الطاقة بشكل غري مبارش من خالل رأس املال؛ وتستند هذه املجموعة من الدراسات إل أعامل
 ،)2000( Finnوفيها تكون كمية الطاقة متناسبة مع (مخزون رأس املال وتعتمد عل كمية وكثافة
استخدام رأس املال) ،وف هذه الحالة يتم تحديد كمية الطاقة املستخدمة حسب مقدار رأس املال
املستخدم ف عملية اإلنتاج .مام يدل عل درجة عالية من تكامل  complementaryالطاقة ورأس املال.
وستزيد التكلفة املرتفعة للطاقة من التكلفة النهائية لخدمات رأس املال بالتايل تخفيض عرض خدمات
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رأس املال ورفع أسعار الفائدة .ف دراسات مثل  Bugarinوغريها (،Cormilitiseina (2339) ،)2331
) Lydwis ،Sanchez (23393و ( )23391( Floodتم استخدام هذا القالب)،
تشمل املجموعة الثانية تلك الدراسات التي تستخدم الطاقة كمدخل مبارش ف عملية اإلنتاج،
أو دالة املنفعة ،أو قيود ميزانية الدولة ،أو سلوك البنك املركزي ،مثل ))Medina & Soto
و() (Bodenstein et al., (Blanchard & Galiو ( )Dhawan & Jeskeو ()Milani
من خالل مراجعة األدبيات االقتصادية ف تقييم آثار إصالح أسعار الطاقة والدعم املمنوح لها  ،فهناك طرق
مختلفة لتقييم هذا التصحيح .هذه الطرق تختلف فيام بينها وبدرجات متفاوتة من حيث شمول التحليل،
والدقة االقتصادية ،وتعقيد النموذج وحجم البيانات والحسابات املطلوبة ،وكل طريقة مناسبة ملعالجة
مشكلة معينة .والطرق األكرث استخداما لتحليل نتائج تصحيح األسعار ف الطاقة هي:
 تحليل التوازن الجزيئ Partial equilibrium analysis التحليل التوازن الجزيئ املوسع Extended partial equilibrium analysis جداول املدخالت – املخرجات Input-output modelling تحليل التوازن العام General equilibrium analysisأظهرت مراجعة كل من هذه الطرق ومقارنتها أن تحليل التوازن العام سيكون الطريقة األكرث شموال
لدراسة املوضوع .حيث يعترب تحليل التوازن العام طريقة كاملة ومعقدة للغاية لدراسة تأثري تعديل سعر
سلعة ما عرب جميع قطاعات االقتصاد .إن مناذج االقتصاد الكيل ،ومناذج االنحدار الذايت ( ،)VARوأمناط
التوازن العام القابلة للحساب ( ،)CGEومناذج التوازن العام العشوايئ الدينامييك هي من بي معادالت
النامذج العامة التي تشكل جزءا من تحليل التوازن العام .ويعترب اختبار( )DSGEمن األساليب األكرث
شموال.
ومثلت النامذج الكينزية الجديد املورد الرئييس التي استمد منها بعد ذلك منوذج التوازن العام العشوايئ
الدينامييك  DSGEبنائه .تبي أن التغريات النقدية متارس بعض التأثري عل تقلبات االنتاج عندما يواجه
واضعي السعر درجة معينة من التكامل االسرتاتيجي لتغريات األسعار .وبشكل أكرث دقة ،فإن التكامل
االسرتاتيجي للتغريات ف سعر املنشأة "يعني أن الحركات الصعودية ف مستوى السعر ملنشأة يجرب املنشآت
األخرى عيل رفع أسعارها أيضا .باإلضافة إيل أن هناك استمرار آلثار الصدمة النقدية ألنها تقيد عمل
تعديل كامل لألسعار من قبل املنشآت األخري بعد الصدمة .فاملنشآت تأخذ ف االعتبار سلوك املنافسي
وبالتايل تتبع تعديل بطيء لألسعار مام يجعل آثار الصدمات أكرث ثباتا .ولفهم البناء األسايس لنامذج
التوازن العام العشوائية الديناميكية ومعرفة القنوات التي تؤثر من خالله السياسة النقدية عل التقلب ف
الناتج فإننا سنعتمد عل دراسة ) )Sbordone, et al., 2010و)(Schmidt and Wieland, 2012
حيث يتم تقسيم االقتصاد لثالث جوانب رئيسية :الطلب ،العرض ،والسياسة النقدية كام يتضح بالشكل
التايل.
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شكل  :2تقسيم جوانب االقتصاد الثالث
املصدر :من اعدادالباحث

ومن الشكل السابق ( )2يتضح أن جانب الطلب يوضح أن الناتج الحقيقي  Yيعتمد عل التوقعات عن
الناتج وسعر الفائدة الحقيقي  .i-πeكام يتبي وجود عالقة عكسية بي معدل الفائدة الحقيقي والناتج
(ارتفاع االدخار وانخفاض االستهالك والرتاكم الرأساميل) .عالوة عيل ذلك يعمل ارتفاع مستوي التوقع عن
الناتج إيل زيادة النشاط الحقيقي الحايل لالقتصاد .وهو ما يجسد جوهر منوذج التوقعات الرشيدة حيث
تتأثر القرارات أكرث بالتوقعات املستقبلية عن السلوك ف الفرتات السابقة.
كام يوضح السهم املنتقل من صدمات الطلب إيل صدمات العرض إيل أن الناتج الفعيل سيحدد معدل
التضخم .وف الواقع فإن الناتج والتضخم املتوقعان هام اللذان يؤثران عيل معدل التضخم الحايل .وتبي
معادلة التضخم كيف أن املستوي العام لألسعار يتأثر بجانب الطلب ف االقتصاد .فارتفاع الطلب الكيل
يتطلب أن تنتج املنشآت أكرث وهو ما يعمل عيل زيادة الطلب عيل عوامل اإلنتاج وعوائدها ،وهو ما
يخلق ضغوطا تضخمية.
ويظهر ف منوذج  DSGEأن السياسة النقدية تتأثر بجانب الطلب ف االقتصاد .ويتضح من خالل دالة سعر
الفائدة أن البنوك املركزية تؤسس سياساتها النقدية عيل قاعدة تايلور  Taylor ruleحيث أنه يقلل
انحراف معدل التضخم الفعيل عن املعدل املستهدف جنبا إل جنب مع استقرار الطلب الكيل .فمن خالل
سعر الفائدة تستطيع البنوك املركزية التأثري عيل الناتج املتوقع والتضخم املتوقع ،وبذلك تكتمل السلسلة
ف النموذج.
فالتوقعات بشأن معدل التضخم ف املستقبل والناتج تلعب دورا رئيسيا ف منوذج  .DSGEوهذا يؤكد
بشكل غري مبارش عل سلوك لتطلع املنشآت لقرارات تحديد االنتاج وأسعار العوامل .وعل نفس املنوال،
وتهدف إجراءات سياسة البنك املركزي ف التأثري عل التضخم املتوقع والنشاط الحقيقي .ومن خالل قناة
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التوقعات التي من خاللها يتحكم البنك املركزي ف النشاط الحقيقي الفعيل .ويري ()Blanchard, 2016
بعد تقديم مميزات وعيوب منوذج  DSGEأنه منوذج قابل للتطور وسيكون هو محور االقتصاد الكيل ف
املستقبل.
يستند النموذج ف هذا البحث عيل النموذج املطور ل ( )Medina & Soto, 2007والذي يعتمد عيل
النموذج الرئيسـي ل ( (Smets and Wouters, 2007 ،2003و( )Altig et al., 2003و (Woodford,
( .2003ومن الخصائص الرئيسية للنموذج جمود األجور واألسعار .والتي يتم تعديلها بشكل غري منتظم
عل النحو األمثل ،ويتم تعديلها جزئيا للتضخم ف الفرتات السابقة .إن إدخال جمود األجور جنبا إل جنب
مع جمود األسعار أمر مهم جدا ف النموذج ،ليس فقط ألنه يزيد من واقعية النموذج ،ولكن ألنه يتضمن
مقايضة أقوى بي التضخم وتقلبات اإلنتاج .ويستهلك القطاع العائيل السلع املنتجة محليا ،والسلع
املستوردة (األجنبية) ،والطاقة .وجميع األنواع الثالثة املختلفة للسلع هي بدائل ناقصة ف سلة االستهالك.
وتباع السلع املحلية جزئيا ف الداخل ويتم تصديرها جزئيا إل الخارج .أما السلع التي تنتج من أجل
الطلب الخارجي فإنها تتعرض للصدمات العشوائية.
تقوم األرس(القطاع العائيل) بعرض خدمات العمل وتتلقى تعويضات (األجور) ف املقابل .وكل أرسة لديها
سلطة احتكارية عل نوع خدمة العمل التي تقدمها .وعالوة عل ذلك ،فإن األرس هي املالكة للرشكات
التي تنتج السلع املحلية ،وبالتايل فهي تحصل عل الدخل املقابل االيجارات االحتكارية التي تولدها هذه
الرشكات.
تنتج الرشكات املحلية أصنافا متباينة من السلع املحلية .ومن أجل التبسيط ،نفرتض أن العاملة والطاقة
هي املدخالت املتغرية الوحيدة املستخدمة ف اإلنتاج .متتلك هذه الرشكات قوة احتكارية عل مجموعة
متنوعة من السلع التي تنتجها .نفرتض أن اإلنتاجية تخضع لصدمات عشوائية وتنمو مبعدل مستقر .وتم
تصميم السياسة النقدية عل أساس قاعدة تايلور والتي تتضمن قصور سعر الفائدة .وعل وجه الخصوص،
يتفاعل سعر الفائدة مع التضخم ومنو الناتج املحيل اإلجاميل وقيمته املبطأة .وأخريا ،نفرتض أيضا أنه ف
الحالة الثابتة ،يتم تحديد معدل التضخم خارجيا من قبل السلطة النقدية (معدل التضخم املستهدف).
وهو ما يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تعتمد عل عاملي اثني هام الناتج االقتصادي (الناتج املحيل
اإلجاميل) ومعدل التضخم (أو معدل التضخم املتوقع ف املستقبل) .إن حجم الدراسات التي متت عل
االقتصاد املصي التي تعتمد عل مناذج التوازن العام ال ميكن مقارنتها بحجم الدراسات التي متت عل
الدول األجنبية ،وباإلضافة إل ذلك ،ف الدراسات السابقة ،كان عدد غري قليل منها يعتمد عل كثافة
الطاقة .أحد االضافات ف الدراسة الحالية هو االعتامد عل استهالك الطاقة ف سلة املستهلك بدال من
كثافة الطاقة ،وكذلك النظر للطاقة عيل أنها أحد مدخالت عملية اإلنتاج.
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 القطاع العائيلوفقا ل ( ،)Medina & Soto, 2007يتم تقسيم القطاع العائيل إيل مجموعتي :املجموعة األويل وهي التي
تتبع املنهج الريكاردي  ،Ricardianوهي مجموعة األرس التي تستطيع اتخاذ قرارات االستهالك واالدخار
عن طريق تعظيم دالة املنفعة .أما املجموعة الثانية وهي املجموعة غري الريكاردية non-Ricardian
وهي املجموعة التي تستهلك دخلها املتاح .وهي مجموعة ال متتلك عقارات أو منشآت ،ويتم استهالك
جميع الدخول املتحصلة (األجور بعد استبعاد رضائب الدخل).
وفقا ملراجعة الدراسات املختلفة ،يفرتض أن القيمة الحالية للمنفعة لألرسة ( )jالتي تتبع املنهج الريكاردي
كالتايل:
()1
حيث تشري )𝑗( 𝑡𝐶 لالستهالك الخاص 𝑙 (𝑗) 𝑡 ،قت الراحة (الفراغ) و )𝑗( 𝑡𝑀 الرصــيد مــن النقــود ف
الفرتة σ𝐿 ،ξ𝑀 ،ξ𝐿 ،ξ𝐶 ،و  μهي عل التوايل صدمات تفضيالت االستهالك ،صدمة عـرض العمــل،
صدمة الطلب عل النقود ،مرونة عرض العمل لألجر الحقيقي ،مرونة االحتفــاظ بــالنقود .كــام أن عــادات
االستهالك أيضا يتم متثيلها من خالل املعلمة ( ℎجميع الصدمات تتبع منوذج االنحــدار الــذايت مــن الرتبــة
األويل .)first order autoregressive
ومن أجل دراسة تأثري تصحيح أسعار الطاقة عل جانب الطلب ف االقتصاد ،يفرتض أن سلة السلع للقطاع
العائيل تشمل الطاقة ( )CEtوغري الطاقة  ،(CNE,t)jوالتي تعترب مبثابة مؤرش عيل ثبــات مرونــة االحــالل
.(CES) constant elasticity of substitution
()2
متثل املعلمة 𝐶𝜔 مرونة االحالل التبادلية عــرب الــزمن  intertemporal elasticity of substitutionبــي
الطاقة والسلع غري املتعلقة بالطاقة ف سلة االستهالك العائيل التي تنتهج املنهج الريكاردي ،كام متثل 𝐶α
حصة السلع غري املتعلقة بالطاقة .ومن خالل تعظيم املعادلة ( )2السابقة ،يتم الحصول عل دالة الطلــب
كالتايل:
()3
حيث تشري 𝐶𝑃 𝑃𝑁𝐸 ،𝑃𝐸 ،إيل مؤرش أسعار املستهلك ،سعر الطاقة ،وأسعار السلع األخــرى بخــالف
الطاقة عيل الرتتيب .ويكون الطلب عل الطاقة والسلع غري املتعلقة بالطاقة كام ييل:
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()4
من ناحية أخرى  ،من املفرتض أن يتم توفري السلع األخرى بخالف الطاقة من السوق الداخلية (𝐻𝐶) (أو
من السوق الخارجية) )𝐹𝐶).
()5

وباملثل ،فإن دالة الطلب عل الطاقة ستكون مامثلة للسلع األخرى حيث يتكون الطلب عليها من الطلــب
املحيل والطلب والخارجي.
()6
حيث تشري 𝑃𝐻 ،و𝐹𝑃 إيل مؤرش األسعار الداخيل والخارجي عل التوايل.

 رصيد رأس املال واالستثامريتم تفسري قانون حركة ( )law of motionرأس املال املادي 𝑡𝐾 للقطاع العائيل عل النحو التايل:
حيث تشري  δإيل معدل االستهالك S ).( ،دالة تكلفة تعديل االستثامر و  ξهي مقلوب االستثامر.
()7
وبطريقة مامثلة لالستهالك ،فإن إجاميل االستثامر هو عبــارة عــن إجــاميل االســتثامر املحــيل واألجنبــي مــع
مرونة إحالل ثابتة بينهام.
()8
تشري املعلمة  ηإيل مرونة االحالل بي االستثامر املحيل واألجنبي ،واملعلمة  γتشري إيل حصة السلع املحلية
من االستثامر .وباملثل ،سيكون الطلب عل السلع الرأساملية من قبل الرشكات املحلية واألجنبية عل النحو
التايل:
()9
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حيث 𝐼𝑃 هو مؤرش عل سعر االستثامر.
 االختيار بي االستهالك واالدخار ف األرس التي تنتهج األسلوب الريكارديبعد أن تحدد األرسة الرتكيب األمثل للبضائع ،يجب عليها أن تختــار الكميــات املــثل لالســتهالك ،والعمــل،
ورصيد رأس املال الحقيقي لتحقيق أقىص منفعة ممكنة .ويكون قيد ميزانية األرسة باألسعار الفعلية عــل
النحو التايل:
()10
وتشري املعلمة 𝑡𝐼 لالستثامر 𝑏𝑡 ،سندات املشاركة 𝑟𝑑 ،Participating bonds 1سعر الفائدة االسمية
عيل سندات املشاركة 𝑇𝑅𝑡 ،التحــويالت 𝑇𝑡 ،إجــاميل الرضــائب املدفوعــة π𝑐 ،معـدل التضــخم كمــؤرش
ألسعار املستهلك 𝑤𝑡 ،األجر االسمية 𝑅𝑘,𝑡 ،معدل العائد عيل رأس املال الحقيقــي 𝑍𝑡 ،معــدل تشــغيل
رأس املال و )𝑡𝑍(  ψهو تكلفة رأس املال التشغييل .ومع متييز القيود عــيل القطــاع العــائيل تكــون دالــة
الجرانج كالتايل:

()11
ولــذلك ،فــإن رشوط الدرجــة األول  First order conditionأو الشــرط األســايس لتعظــيم منفعــة األرسة
ستكون عل النحو التايل:
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
 1نوع من السندات يعطي الحق للمستثمر باإلضافة ايل الفوائد الدورية ،لجزء من أرباح املنشاة.
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 قطاع األعاملوفقا للنموذج املستخدم فإن هناك ثالثة أنواع من املنشآت التي يتضمنها النموذج وهي :املنشآت املنتجــة
للسلع الوسيطة (منشآت داخلية أو محلية) ،ومنشآت التصدير ،ومنشآت جلب الواردات.

 -املنشآت املحلية

تنتج تلك الرشكات السلع الوسيطة القابلة للتجارة باستخدام مدخالت العمل ورأس املال والطاقــة .وتقــوم
هذه الرشكات ببيع منتجاتها لعدد كبري من العمالء والذين يقومون بتسويقها داخل وخارج السوق .وفقــا
لذلك ،سيكون الطلب عل السلع املحلية واألجنبية عل النحو التايل:
)𝐻𝑧(  𝑃𝐻,سعر السلعة 𝐻𝑧 ف السوق املحيل ،بينام ميثل )𝐻𝑧( 𝑃*𝐻,السعر ف الســوق الخــارجي
مقوما بالعمالت األجنبية.
()19

()20
وتكون دالة اإلنتاج للمنشأة عل النحو التايل:
)𝐻𝑧(  ،𝑉𝐻,توليفة بي العمل ورأس املال ف اإلنتاج (القيمة املضافة) و )𝐻𝑧( 𝐸 هو مقدار اســتخدام
الطاقــة كمــدخل وســيط α 𝐻 .هــو وزن مــدخالت العمــل ورأس املــال ف اإلنتــاج ،و 𝐻 ωهــي درجــة
االستبدال بي الطاقة ومدخالت اإلنتاج األخرى .كام تظهر  AH,tصــدمة اإلنتاجيــة لكــل الرشــكات ،ويتبــع
الجمع بي العمل ورأس املال دالة كوب دوجالس .Cobb Douglas
()21
حيث املعلمة 𝐻 ηهي حصة العمل ف اإلنتاج و 𝑡𝑇 متثل العملية العشوائية إلنتاجية العمل .وفقا لسعر
( ،)Calvo1983فإن نسبة صغرية فقط من الرشكات تكون قادرة عل تعديل األسعار عل النحو األمثل بناء
عل تعظيم األرباح (ف كل فرتة) .بينام تقوم الرشكات األخرى بتعديل أسعارها وفقا لقاعدة بسيطة تستند
إل التضخم السابق والتضخم املستهدف .لذلك ،يتم الحصول عل سعر األمثل للمنشأة عن طريق تعظــيم
الدالة رقم ( )12وهو ما يظهر ف العالقة التالية رقم (:)22
()22
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هذا التعظيم سيكون هو نفسه للمنتجات التي يتم بيعها ف الداخل وأيضــا ف الســوق الخارجيــة .وأخــريا،
استنادا إل هيكل التسعري هذا ،يتم الحصول عل املسار األمثل للتضخم باستخدام منحنى فيليبس الكينزي
الجديد .new Phillips Keynesian curve
ف عالقة لوغاريتمية ،فإن التضخم الحايل يعتمد عيل التضخم ف الفرتات املاضية .وأن التضــخم املتوقــع ف
الفرتة القادمة يعتمد عل التكلفة النهائية 𝑡 .𝑀𝐶𝐻,حيث أن التكلفة النهائية إلنتــاج الســلعة 𝐻𝑧 هــي
عل النحو التايل:
()23

 املنشآت املستوردةتقوم املنشآت باسترياد السلع الرأســاملية (𝑚𝐼) واملــواد االســتهالكية (𝑚𝐶) بالســعر العــاملي ويبيعونهــا
باألسعار الداخلية .كام تستخدم رشكات االسترياد تعظيم كــالفو  Calvoلزيــادة أرباحهــا ف نهايــة املطــاف،
وسعر السلع املستوردة االستهالكية والرأساملية عل النحو التايل.
()24
()25

 منشآت التصديرتقوم منشآت التصدير ببيع السلع املحلية ببيعها بأسعار أجنبية ف األسواق األجنبية .هذه املجموعــة مــن
املنشآت ليس لها قوة احتكارية حيث يتحدد الســعر مــن الســوق أو أنهــا مســتلمة للســعر .ولــذلك ،فــإن
التكلفة الحدية ستكون مساوية للسعر (سوق املنافسة الكامل) ،وأخريا ،يــتم الحصــول عــل الطلــب عــل
السلع االستهالكية ورأس املال املصدر الحصول عليه عل النحو التايل.
()26
()27
حيث 𝑥𝐶 و 𝑥𝐼 و *𝐶 و *𝐼 ،𝑃 * ،هي عل التوايل الطلب الخــارجي عــل الســلع املحليــة االســتهالكية،
والطلب الخارجي عل السلع املحلية االستثامرية ،واالستهالك األجنبي ،واالستثامر األجنبي ،ومؤرش األسعار
الخارجي.
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 الحكومة والبنك املركزيتتميز السياسة النقديــة تســتجيب كــردود أفعــال بســيطة لســعر الفائــدة الحقيقــي .وف ظــل املواصــفات
األساسية للنموذج ،نفرتض أن البنــك املركــزي يســتجيب النحرافــات تضــخم مــؤرش أســعار املســتهلك عــن
التضخم املستهدف ،وانحراف معدل منو اإلنتاج عن االتجاه العام .ف األدب االقتصادي للكينــزيي الجديــد،
()28
تعترب الحكومة والبنك املركزي منفصلي .لكن ف االقتصــاد املصــري ،ونظـرا لعــدم كفايــة اســتقالل البنــك
املركزي ،فإن الفصل بي هذين الجزأين ال يتامىش مع الواقع .وفقا لذلك ،يتم النظــر إيل ميزانيــة الحكومــة
عل النحو التايل:
وتوضح املعلامت 𝑡𝑔 و 𝑡𝑟𝑡 و 𝑡𝑟𝑜 و 𝑡𝑇 و 𝑔𝐶𝐷 عل التوايل :النفقات الحكومية  ،واملــدفوعات
التحويلية  ،واإليرادات الرضيبية ،وااليرادات األخري (وجميعها تتبع منوذج االنحدار الذايت من الرتبة األويل
 ،)first order autoregressiveوصاف دين القطاع العام إل البنك املركزي .وتكون امليزانية للبنك املركــزي
كام ييل:
()29
تم تحويل االحتياطيــات األجنبيــة (𝑡𝑅𝐹) إل عملــة محليــة باســتخدام ســعر الصــف (𝑡𝑋𝐸) األجنبــي
وبالتايل فإن االحتياطيات من العمالت األجنبية دالة ف تغري سعر الصــف و الصــادرات (𝑡𝑋) ،والــواردات
(𝑡𝑀) والواردات النفطية ومشتقاته (𝑡𝑂).
()30

 توازن سوق السلعومبا أن النموذج املصمم هو منوذج متوازن ،فإن جميع األسواق (أسواق السلع والخدمات ،وســوق العمــل،
وسوق املال  ،وسوق السندات) يجب أن تكون متوازنة ومستقرة .ويتحقق تــوازن ســوق الســلع النهــايئ ف
وقت يكون فيه إجاميل العرض (اإلنتاج) مساويا إلجاميل الطلب.
()31
يؤدي حل النموذج املصمم إل نظام معادالت تفاضلية غري خطية ،يصعب للغاية حلها تحليليا .إحدى
الطرق للحد من التعقيدات الحسابية هي اللوغاريتامت الخطية  .logarithms linearizationوهو ما
يعني تحويل املعادلة التفاضلية غري الخطية إل انحراف خطي عن القيم اللوغاريتمية ف الوضع املستقر
طويل األجل .وبالتايل فإن منوذج  DSGEسيصبح منوذج  ،SVARلذا فإن الهدف هو الحصول عل معادلة
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تفاضلية خطية بدال من املعادلة التفاضلية غري الخطية ،والتي تستخدم أساليب مختلفة مثل Sims,
Ohlig, Blanchard-Kahn.
للعثور عل استجابات ديناميكية للنموذج ،يجب أوال تحديد املعلامت .وبشكل أسايس ،هناك طريقتان
لتحديد قيم أو مدي املعلامت :تقدير املعلامت باستخدام عدد من الطرق املختلفة مثل اللحظات املعممة
( ،) GMMواالحتامل األقىص ،أو طريقة املعايرة والتي تحاول العثور عل القيم املناسبة بتفسري الدراسات
والحقائق  DSGEلجعل النموذج متوافقا مع مسار النمو ف املدى الطويل ومع مالحظات االقتصاد
الجزيئ .ومن خالل الدراسات واملعلومات املتاحة عن االقتصاد املصي خالل الفرتة  2017 – 1995يتم
عرض قيم بعض املعلامت الرئيسية للنموذج ف الجدول .3
جدول :3قيم بعض املعلامت الرئيسية للنموذج
املعلمة
𝑦𝑔
̅𝜋
NX/Y
Β
𝐶𝛼
𝐶𝛾
𝐼𝛾
Χ
Δ
𝐻𝛼
𝐻𝜂
𝐷𝐻𝜀
𝑜𝜌
𝑔𝜌

الوصف

املدي

النمو ف الناتج املحيل اإلجاميل ف الحالة املستقرة 0.19
0.20
التضخم ف الحالة املستقرة
0.46
صاف الصادرات إل الناتج املحيل اإلجاميل
0.9745
معامل الخصم
0.959
حصة السلع غري الطاقة من سلة السلع
0.58
حصة السلع املحلية ف سلة السلع
0.754
حصة االستثامر ف السلع املحلية
0.49
حصة الحكومة من عائدات النفط
0.139
معدل لالستهالك
حصة رأس املال والعاملة ف الناتج املحيل اإلجاميل 0.95
0.538
حصة العمل ف إنتاج السلع املحلية
4.33
معدل االستبدال بي السلع املحلية
0.45
معامل لرشح صدمة الطاقة
0.65
معامل لرشح صدمة االنفاق الحكومي

ف الواقع ،مبا أن النمط يتم حله لوغاريتميا خطيا حول قيم الحالة الثابتة ،يجب أن يتم مقارنة
اإلحصائيات املنتجة مع هذا النموذج بالبيانات الحقيقية وال ميكن استخدامها ملقارنة بيانات العامل الخام.
للقيام بذلك ،يجب عليك استخدام بيانات فك الرتشيح أو التصفية .يتم استخدام االستهالك عندما يكون
للمتغريات جذر واحد ،ألنه ال ميكن تعريف عزم الدوران الثاين من أجل هذه .نظرا ألن النمط والبيانات
لهام العديد من اآلثار ،فإنهام يركزان فقط عل مكوناتهام الدورية.
يتم استخدام الرتشيح لفصل هذه الدورات ف البيانات .للحصول عل الجزء الدوري من السلسلة ،تم أخذ
اللوغاريثم الطبيعي أوال من البيانات ،ثم تم استخراج املكون الدوري املتغري باستخدام مرشح –Hodrick
 Prescottلدراسة إحصاءات العامل الحقيقي ف هذه الدراسة ،نستخدم البيانات املوسمية املوسمية تم
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استخدامه .ويبي الجدول  2خصائص متغريات البيانات الفعلية واملحاكاة .ثم ،باستخدام االختبارات
اإلحصائية  Zو  Fو  ،Tتتم مقارنة قيم الجدول . 3نتائج االختبارات معروضة ف الجدول .4
جدول  :4مقارنة قيم جدول . :3نتائج االختبارات
البيانات الفعلية وبيانات املحاكاة للمتغريات
االنحراف املعياري
املتوسط
املتغري
فعيل محاكاة فعيل محاكاة
الناتج املحيل اإلجاميل 0.683 0.721 0.88 0.95
0.542 0.609 0.62 0.75
االستهالك العائيل
0.513
0.8
1.32 1.89
االستثامر
0.268 0.357 1.35 1.63
رأس املال
0.154
0.1
1.14 1.21
معدل التضخم
0.242 0.265 0.56
0.6
االنفاق الحكومي
0.341
0.4
1.56 1.47
إيرادات الطاقة

االنحراف املعياري النسبي ()RSD
محاكاة
فعيل
1
1
0.792
0.844
0.76
1.1
0.4
0.49
0.188
0.23
0.37
0.35
0.55
0.5

االرتباط الذايت من الرتبة األويل
محاكاة
فعيل
0.9462
0.982
0.9803
0.992
0.23
0.576
0.9984
0.891
0.972
0.994
0.989
0.9522
0.982
0.993

جدول  :5االختبارات اإلحصائية ملقارنة خصائص املتغريات
الجدول :االختبارات اإلحصائية ملقارنة خصائص املتغريات
الناتج
املحيل
االجاميل

االستهالك
الخاص

االستثامر

رصيد
رأس املال

معدل
التضخم

االنفاق
الحكومي

إيرادات
الطاقة

االختبار االحصايئ

0.14

0.34

1.19

1.28

0.54

0.21

0.39

القيمة الحرجة

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

االختبار االحصايئ

1.11

1.26

2.43

1.7

0.41

1.19

1.37

القيمة الحرجة

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

االختبار االحصايئ

1.14

2.1

1.5

1.61

1.06

1.1

القيمة الحرجة

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

1.84

االختبار االحصايئ

0.3

0.12

2.6

1.81

1.32

0.83

0.09

القيمة الحرجة

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

1.96

املتغري
اختبـــار التســـاوي بـــي
املتوسطات
اختبـــار التســـاوي بـــي
االنحرافات املعيارية
RELATIVE
STANDARD
DEVIATION
The autocorrelation
Equivalence

يتبي من مقارنة قيم االختبار اإلحصايئ والقيمة الحرجة ف الجدول ( )4أعاله أن قيم االختبارات اإلحصائية
أصغر من القيمة الحرجة عند مستوي ثقة  ٪95لجميع املتغريات (باستثناء االستثامر) ،وبالتايل فإنه ال
توجد فروق بي قيم املتغريات الفعلية والناتجة من عملية املحاكاة عند مستوى ثقة يبلغ  .٪95ولذلك،
ميكن استنتاج أن النموذج ميتاز بالقوة والدقة.
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 دوال االستجابة Impulse response functionsبعد حل النموذج واالعتامد عل منوذج املحاكاة ف القسم السابق ،ميكن تقييم الصدمات املختلفة
للنموذج ،مبا ف ذلك صدمة أسعار الطاقة كهدف لهذه لدراسة .أوال ،متت دراسة تأثري صدمة أسعار الطاقة
عل متغريات االقتصاد الكيل مثل اإلنتاج والتضخم واالستهالك الخاص واالستثامر ،ثم آثار الصدمات عل
أسعار الطاقة وسعر السلع املستوردة.

 تأثري صدمة أسعار الطاقةيوضح الشكل ( )3تأثري صدمة يعادل حجمها انحراف معياري واحد ف السعر الحقيقي للطاقة عيل فجــوة
اإلنتاج.

شكل  :3تأثري صدمة تصحيح أسعار الطاقة عل اإلنتاج

يالحظ من الشكل ( )3أن صدمة تعادل االنحراف املعياري واحد ف سعر الطاقة ميكن أن متثل  ٪0.6من
اإلنتاج ف نفس الفرتة وبعد ذلك بفرتتي يؤدي هذا إل انخفاض قدره  .٪0.2وتظهر النتائج أن زيادة أسعار
الطاقة لها تأثري سلبي عل اإلنتاج وحتى بعد  20فرتة ،مل يتم تحييد تأثري هذا األثر .وهذه النتيجة مهمة
للغاية حيث يؤدي تصحيح أسعار الطاقة ،باإلضافة إل تأثريها التضخمي عل الطلب ،إيل تأثري تضخمي
إضاف نتيجة انخفاض حجم االنتاج .ويبي شكل ( )4تأثري تصحيح أسعار الطاقة الرسمية عل معدل
التضخم.

شكل  :4أثر صدمة تصحيح سعر للطاقة عل التضخم
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ويظهر الشكل ( ،)4وكام كان متوقعا ،هناك تأثريا إيجابيا لتصحيح أسعار الطاقة عل التضخم ،وهو ما
يؤدي الرتفاع مستويات التضخم .ولذلك ،فإن النتائج تظهر أن تصحيح أسعار الطاقة وحدها ميكن أن
يؤدي إل انخفاض ف اإلنتاج (ركود) وزيادة ف التضخم ف نفس الوقت.
ويبي الشكالن ( )5و( )6أثر تصحيح أسعار الطاقة عيل كل من استهالك القطاع الخاص واالستثامر.

شكل : 5تأثري صدمة أسعار الطاقة عل االستهالك الخاص

شكل : 6تأثري صدمة أسعار الطاقة عل االستثامر الخاص

ويظهر من هذه األشكال البيانية ،أن لصدمات الطاقة تأثري كبري عل كل من االستهالك واالستثامر .مبعني
أن زيادة ف االنحراف املعياري ف أسعار الطاقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي إل خفض ما يقرب من ٪3
و ٪2ف استهالك القطاع العائيل واالستثامر .ومن املالحظات الهامة أنه تم تحييد تأثري تلك الصدمة ف
أسعار الطاقة عل االستثامر بعد  20فرتة ،لكن هذا األثر مل يتم تحييده بالنسبة لالستهالك الخاص ومل يعد
االستهالك إل مستواه السابق حتى بعد مرور  20فرتة ،وكان للصدمة تأثري دائم عليه.
ومن النتائج التي توصل إليها النموذج هو تأثري صدمة أسعار البرتول عل متغريات االقتصاد الكيل .ومن
الواضح أن ارتفاع أسعار البرتول يؤثر سلبا عل كل من اإلنتاج واالستثامر واالستهالك الخاص ،بينام يزيد
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من معدالت التضخم .فارتفاع أسعار النفط تضغط جانب الطلب ،بسبب االنخفاض ف صاف االحتياطيات
للبنك املركزي (انخفاض القاعدة النقدية) وانخفاض اإليرادات الحكومية والنفقات (مام يؤدي إل انخفاض
النمو االقتصادي .وقد تم تحييد تأثري صدمة البرتول عل االستثامر بعد  20فرتة ،ولكن تأثريها عل
االستهالك هو أثر مستمر (بسبب تكوين عادات املستهلك).
5

أدى انخفاض أسعار الطاقة ف مص عل مر السني واعتامد الحكومة بشكل كبري عل استرياد عدة أنواع
من أشكال الطاقة املختلفة إل وجود تكلفة باهظة سواء عل الحكومة أو دافعي الرضائب .كام أن أسعار
الطاقة املنخفضة يشجع عيل االستهالك املفرط للطاقة مام يزيد من رسعة استنزافها .وكان الهدف من هذه
الدراسة هو دراسة آثار تصحيح أسعار الطاقة عل أداء االقتصاد الكيل ف مص .وف هذا الصدد تم تصميم
منوذج التوازن العام العشوايئ الدينامييك ( )DSGEبناء عل األسس النظرية للمدرسة الكينزية الجديدة
ووفقا لواقع االقتصاد املصي .وبالتايل فإن تصحيح أسعار الطاقة ميثل صدمات اقتصادية تتعرض لها
قطاعات االقتصاد القومي.
وتظهر النتائج أن زيادة أسعار الطاقة لها تأثري سلبي عل اإلنتاج وحتى بعد  20فرتة .وهذه النتيجة مهمة
للغاية حيث يؤدي تصحيح أسعار الطاقة ،باإلضافة إل تأثريها التضخمي عل الطلب ،إيل تأثري تضخمي
إضاف نتيجة انخفاض حجم االنتاج.
هناك تأثريا إيجابيا لتصحيح أسعار الطاقة عل التضخم ،وهو ما يؤدي الرتفاع مستويات التضخم .ولذلك،
فإن النتائج تظهر أن تصحيح أسعار الطاقة وحدها ميكن أن يؤدي إل انخفاض ف اإلنتاج (ركود) وزيادة ف
التضخم ف نفس الوقت.
صدمات الطاقة تأثريها كبري عل كل من االستهالك واالستثامر .مبعني أن زيادة ف االنحراف املعياري ف
أسعار الطاقة مبقدار وحدة واحدة يؤدي إل خفض ما يقرب من  ٪3و ٪2ف استهالك القطاع العائيل
واالستثامر .ومن املالحظات الهامة أنه تم تحييد تأثري تلك الصدمة ف أسعار الطاقة عل االستثامر بعد 20
فرتة ،لكن هذا األثر مل يتم تحييده بالنسبة لالستهالك الخاص ومل يعد االستهالك إل مستواه السابق حتى
بعد مرور  20فرتة ،وكان للصدمة تأثري دائم عليه .ولكن تأثريها عل االستهالك هو أثر مستمر (بسبب
تكوين عادات املستهلك).
وبالنسبة لتأثري صدمة أسعار البرتول عل متغريات االقتصاد الكيل .ومن الواضح أن ارتفاع أسعار البرتول
يؤثر سلبا عل كل من اإلنتاج واالستثامر واالستهالك الخاص ،بينام يزيد من معدالت التضخم .فارتفاع
أسعار النفط تضغط جانب الطلب ،بسبب االنخفاض ف صاف االحتياطيات للبنك املركزي (انخفاض
القاعدة النقدية) وانخفاض اإليرادات الحكومية والنفقات (مام يؤدي إل انخفاض النمو االقتصادي).
والنتائج التي توصلت إليها الدراسة تتفق مع بعض الدراسات ف أن تخفيض دعم أسعار الطاقة له تأثري
سلبي عل كل من اإلنتاج واالستثامر واالستهالك الخاص وإرتفاع مع معدل التضخم ،ولكنها تختلف عن
الدراسات السابقة ف التأثري عل صاف اإلحتياطيات لدى البنك املركزي واإليرادات والنفقات الحكومية
وكذلك ف تأثريها السلبي عل معدل النمو االقتصادي.
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شكل  :7أثر صدمة أسعار البرتول عيل اإلنتاج والتضخم واالستثامر واالستهالك
6

يجب عل الحكومة إلغاء الدعم املقدم لقطاع الطاقة حتى يتثني للقطاعات االقتصادية املختلفة االنتاج
بكفاءة من خالل دخول القطاع الخاص لإلنتاج ف قطاع الطاقة ومنافسة القطاع الحكومي ،وكذلك للحد
من اإلرساف ف استهالك منتجات الطاقة ف القطاعات املختلفة وخاصة القطاع العائيل.
والعمل عل تحفيز معدل النمو االقتصادي الذي ميكن أن ينخفض بسبب تصحيح دعم أسعار الطاقة،
وميكن للدراسات املستقبلية مناقشة موضوع الرضائب التصحيحية التي ميكن أن تفرض عل استهالك
منتجات الطاقة وتحديد مقدار الرضيبة التصحيحية بناءا عل حجم االستهالك ف القطاع العائيل ،وتحديد
مقدار اإلعفاء الرضيبي الذي ميكن أن يحصل عليه منتجي الطاقة وخاصة الطاقة غري األحفورية.
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Abstract
The research aims to know the types of shocks that can result from
correcting or liberalizing energy prices in Egypt, and what are the
effects of this correction on energy prices at the level of economic
welfare of the family sector and the outside world sector, and the effect
of this correction on the allocation of investment resources in the
production sector And its effect on the government sector, as a study
also aims to determine the effects of energy price correction on the
overall economic performance in Egypt.The study concluded that the
low energy prices in Egypt over the years and the government's heavy
dependence on importing several types of different forms of energy
have a high cost, whether on the government or taxpayers, and that low
energy prices encourage excessive energy consumption which
increases the speed of their depletion. In this regard, the DSGE model
was designed based on the theoretical foundations of the New
Keynesian School and according to the reality of the Egyptian economy.
Keywords: shocks, correction of energy prices, sectors of the economy,
model (DSGE)
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