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 على معدل التضخم يف مصر تأثري اإلنفاق احلكومي

(2016 -1994خالل الفرتة )
1 

 هيبةإبراهيم د. إلهام 
 املعهد العايل للحاسبات واملعلومات وتكنولوجيا اإلدارة

 جمهورية مرص العربية –طنطا 

والناتج املحيل اإلجاميل، واملعروض النقدي مبعناه الواسع،  تخترب الدراسة التأثري طويل وقصري األجل لكل من اإلنفاق الحكومي،

فتاح التجاري عىل املتغري التابع وهو معدل التضخم يف مرص، باستخدام منوذج االنحدار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة واالن

ARDLة طويلة األجل بني متغريات (. أظهرت نتائج التقدير أن هناك عالق2016 -1994وية تغطي الفرتة )، وسلسلة زمنية سن

الناتج املحيل اإلجاميل، واإلنفاق الحكومي عىل معدل التضخم، وتأثري إيجايب لكل من النموذج، وأن هناك تأثري سلبي لكل من 

دل التضخم يف األجل الطويل والقصري. أوضحت النتائج أيضا أن املعروض النقدي مبعناه الواسع واالنفتاح التجاري عىل مع

اإلنفاق االستثامري العام للقطاعات اإلنتاجية م يف مرص ناتج عن جانب العرض، ومن ثًم فإنه يجب العمل عىل توجيه التضخ

يل، وضبط التوسع النقدي مبا املختلفة، وترشيد اإلنفاق العام االستهاليك، واالهتامم باملشاريع الصغرية لتغطية السوق املح

ملال البرشي والبنية التحتية جاميل، وتنمية إنتاجية عوامل اإلنتاج بزيادة االستثامر يف رأس ايتالءم مع معدل منو الناتج املحيل اإل 

 والتقنية.

الذايت للفجوات الزمنية املوزعة االنحدارمنوذج  - اإلنفاق الحكومي - معدل التضخمالكلامت املفتاحية
 

1
الكلية يف معظم دول العامل، ففي خالل فرتة  تصاديةقاال إن السيطرة عىل التضخم متثل أهم أهداف السياسة 

األسعار  ارتفاعالتضخم ال ترتفع األسعار واألجور بشكل تناسبي مام يؤثر سلباً عىل توزيع الدخول، وأيضاً فإن 

تشوه يف األسعار. إجامالً ميكن  إىلالقطاعات األخرى، ويؤدي أيضا التضخم  إىليف أحد القطاعات قد ينتقل 

                                                             
  . 14/4/2019ل البحث للنرش يف ، وتم قبو 19/9/2018تم تقديم البحث يف  1
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خم يرض بالنمو االقتصادي يف األجل الطويل ألنه يخفض من مستوى املعيشة، ويؤدي إىل عدم إن التض القول

 .((Maku & Owokan, 2013العدالة يف توزيع الدخول، ويرفع من معدالت الفقر يف املجتمع 

لب خفاض الطيؤدي التضخم غري املستقر إىل تأجيل قرارات االستثامر، وخفض القدرة الرشائية، مام يعني ان

 & Dotsey & Sarte, 2000; Grier)يرى كل من (. (Javed & Khan, 2010وانخفاض معدالت النمو 

Perry, 2000; Hayford, 2000; Fountas et al., 2004; Elder, 2004; Wilson, 2006)  وجود عالقة

 .سلبية طويلة األجل بني تقلبات التضخم والنمو الحقيقي

 إنهبشكل مستمر للمستوى العام لألسعار، أو ميكن القول تضخم هو عملية ارتفاع وفقاً لألدبيات فإن ال

انخفاض مستمر يف القيمة الحقيقية للنقود. والتضخم قصري األجل يحدث نتيجة لضغوط الطلب أو ضغوط 

 أو السياسات -اإلنفاق الحكومي والرضائب-ظهر ضغوط الطلب نتيجة للسياسات املالية التوسعية العرض وت

أما ضغوط العرض فتحدث بسبب االنخفاض يف رأس املال، أو  -زيادة عرض النقود-النقدية التوسعية 

إن  .(Romer & Romer, 1989) األخرىاالنخفاض يف العرض والطلب عىل العاملة، والحد من املدخالت 

يل عن طريق ضغوط تضخمية من خالل تأثريها عىل الطلب الك إىلالزيادة يف النفقات الحكومية تؤدي 

اليمني يف األجل القصري، وأيضا ميكن أن يكون لها تأثري عىل جانب العرض يف  إىلمنحنى الطلب الكيل  انتقال

 .(Mcconnk & Brue, 2005)األجل القصري من خالل زيادة حجم االقتصاد 

ضخم، ويرى ركز عديد من االقتصاديني لفرتة طويلة من السنوات عىل السياسة النقدية كسبب رئييس للت

(Yashioko, 2002) إن االرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار يف األجل الطويل ميكن فقط أن ينشأ ،

ل منو العرض النقدي أكرب من معدل منو من النمو املستمر لعرض النقود، ويتحقق ذلك عندما يكون معد

 أت تظهر السياسة املالية كأداة االستقرار االقتصاد. بد 2008الناتج املحيل. ولكن بعد األزمة املالية العاملية عام 

حقيقة إن تأثري السياسة املالية عىل دول األسواق الناشئة والدول النامية ليست واضحة يف األجل القصري 

والطويل، حيث أن اقتصاديات البلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقدمة يف دورات األعامل تواجه املزيد من 

ة. ولكن السياسة املالية املالمئة ميكن أن ، وهذا العامل يجعلها أكرث عرضه لصدمات األزمة املاليالتقلبات

 (Rafiq & Zeufack, 2012).  تلعب دوراً يف مواجهة الصدمات حينام تحدث األزمة املالية 

 د يؤدي إىلاالستقرار أو ق إىل، فإن اإلنفاق الحكومي قد يؤدي (Mohanty & Zampoll, 2009)وفقاً لـ 

االستقرار االقتصادي عندما يوجه اإلنفاق الحكومي لتوفري  إىلعدم االستقرار االقتصادي، حيث أنه يؤدي 

السلع والخدمات العامة، وإيل زيادة معدالت التوظيف وتحقيق األمن االجتامعي، عىل الجانب اآلخر فإن 

  دين العام. وفقاً لـيتم متويله من خالل العدم االستقرار عندما  إىلزيادة حجم اإلنفاق الحكومي يؤدي 

(Wildausky, 2003)  فإن اإلنفاق الحكومي يؤدي إيل التضخم عندما ميول من خالل االقرتاض العام أو خلق

أن السياسات املالية تؤثر بشكل  (Addison, 1996; komolafe, 1996) النقود أو كالهام، ويرى كل من

برامج اإلنفاق يجب تخفيض حجم اإلنفاق الحكومي من خالل دمج  سلبي عىل التضخم، ومن ثم فإنه

 املتداخلة وإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق.
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2
 ةالتضخم هو أحد املشكالت املهمة عىل مستوى االقتصاد الكيل، فارتفاع معدالت التضخم له تأثريات سلبي

حافز ة للنقود، وانخفاض القوة الرشائية، وإضعاف العىل االقتصاد، حيث يؤدى إىل تدهور القيمة الحقيقي

عىل االدخار، ويعيق تخصيص املوارد بكفاءة، ويؤدى إىل توجيه هيكل اإلنتاج لألنشطة اإلنتاجية االستهالكية 

عىل حساب األنشطة اإلنتاجية االستثامرية، ويؤدى إىل العجز يف ميزان املدفوعات، ويقلل من فرص النمو 

 االقتصادي.

، %24نحو  1986السبعينات حتى بلغت أعىل قيمة لها عام ت مرص ارتفاع معدالت التضخم منذ نهاية جهوا

ثم قامت بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي يف أوائل التسعينات، وكان استقرار االقتصاد الكىل مبا يف ذلك 

ظهر تدريجياً حيث انخفض معدل خفض معدالت التضخم هدفا رئيسياً لهذا الربنامج وبدأت نتائج الربنامج ت

، ولكن بدأ معدل التضخم يف االرتفاع 2002عام  %2.8، 2001عام  %2.3كبري إىل أن بلغ نحو  التضخم بشكل

تسارعت  2011، ومنذ بداية عام 2008عام  %18.3، 2006عام  %7.7، وبلغ نحو 2003مرة أخرى بداية عام 

الت التضخم من واقرتبت معد  2015، 2011بني  يف الفرتة مابشكل منتظم  االستهالكيةزيادة أسعار السلع 

 2017، 2016(. وتغيـــــرت الصـــــورة بشكل كبيــــر بني عــــامي 2016سنويا )البنك املــــــركزي،  10%

إىل أكرث من  2016يف يناير  %10نحو ارتفاع جديد، حيث ارتفع املعدل من  مع تحــــرك معـــــدل التضخم

 .(2017 ،)البنك الدويل 2017ريل عام إب يف 30%

بتتبع حجم اإلنفاق الحكومي يالحظ أن إجاميل النفقات العامة قد تراجع خالل الفرتة ما بني عامي 

(، إال أنها ارتفعت بعد ذلك واستمرت يف االرتفاع، وذلك لتنفيذ برامج 1997/1998)و (1993/1994)

 بناء وتطوير البنية األساسية مية االقتصادية واالجتامعية، وىفاالستثامرات التي تم إدراجها يف خطط التن

 .(2006)وزارة املالية، والخدمات الصحية والتعليمية 

 من خالل هذه املعطيات تتضح إشكالية البحث الحايل يف التساؤل: 

 ما هو تأثري حجم اإلنفاق الحكومي عىل معدالت التضخم يف مرص خالل فرتة الدراسة؟

3
( مقارنة 2016 - 1994أثر اإلنفاق الحكومي عىل التضخم يف مرص خالل الفرتة )يهدف البحث إىل تقدير 

 بالعوامل األخرى املؤثرة فيه وهي عرض النقود مبعناه الواسع، الناتج املحيل اإلجاميل، االنفتاح التجاري.

4
ن الفروض يقوم البحث صادية، فإنه ميكن وضع عدد ممن خالل مشكلة البحث ومن خالل النظريات االقت

 باختبارها وهي: 

 يتوقع أن يكون لإلنفاق الحكومي تأثري إيجايب عىل التضخم. .1



 الهام هيبةد.                        (2016 -1994) الفرتة خالل مرص يف التضخم معدل عىل الحكومي اإلنفاق تأثري
 

 
114 

 يتوقع أن يكون للناتج املحيل اإلجاميل تأثري إيجايب عىل التضخم. .2

 يتوقع أن يكون للمعروض النقدي مبعناه الواسع تأثري إيجايب عىل التضخم.  .3

 نفتاح التجاري تأثري سلبي عىل التضخم.يكون لال  يتوقع أن .4

5
(، أما الحدود املكانية فتتمثل يف االقتصاد 2016 - 1994تتمثل حدود البحث الزمنية يف الفرتة املمتدة ) 

 املرصي.

6
االعتامد عىل استخدام األسلوب الوصفي من أجل اإلجابة عىل اإلشكالية املطروحة وإثبات صحة الفروض يتم 

، حيث يتم االعتامد عىل األسلوب الوصفي التحلييل يف عرض اإلطار النظري لتأثري التحلييل واألسلوب القيايس

رية االقتصادية، وأيضا االعتامد عىل األسلوب الوصفي يف اإلنفاق الحكومي عىل التضخم وفقاً ملنطق النظ

التفاق الحكومي، ومعدل التضخم يف مرص خالل فرتة الدراسة، يف حني تم استعراض تطور كل من حجم ا

األسلوب القيايس لتحليل وقياس العالقة بني املتغريات املستقلة وهي حجم اإلنفاق الحكومي،  االعتامد عىل

ضخم، وذلك إلجاميل، واملعروض النقدي، واالنفتاح التجاري، وبني املتغري التابع وهو معدل التوالناتج املحيل ا

 (.ARDLمن خالل استخدام منوذج االنحدار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة )

7
النظريات االقتصادية أن اإلنفاق الحكومي يؤثر عىل التضخم من خالل قنوات رئيسية وهي: تؤكد عديد من 

 إطار الطلب الكيل والعرض الكيل، الجانب النقدي، الجانب املايل، والتمويل العام.

ستهالك فيام يتعلق بالطلب الكيل فإنه وفقاً للنظرية الكينزية التي تستند إيل التقلبات يف اإلنفاق القومي واال 

لكيل و قوى العرض واالستثامر كمحدد رئييس ملستوى األسعار والتوظف، فإن التفاعل بني قوى الطلب ا

تني، الحالة األوىل ما قبل وصول الكيل هي التي تحدد املستوى العام لألسعار، ولبيان ذلك فقد وضح حال

كيل من خالل زيادة االستهالك االقتصاد القومي إيل مستوى التوظف الكامل فإن الزيادة يف الطلب ال

ـي زيادة مناظرة يف عرض السلع والخدمات، وتبدأ واالستثامر يف كل من القطاعني العـــام والخاص تؤدي إلـ

الوصول إيل مستوى التوظف الكامل، ويطلق عليه كينز التضخم  االتجاهات التضخمية يف الظهور حتى قبل

ة يف بعض قطاعات االقتصاد القومي مام يؤدي إيل ارتفاع أسعارها، الجزيئ نتيجة لنقص بعض العنارص اإلنتاجي

 لعامل لرفع األجور واملرتبات بطريقة ال تتناسب مع معدل زيادة اإلنتاجية.ونتيجة لضغط نقابات ا

الحالة الثانية وهي التوظف الكامل فإن أي زيادة يف الطلب الكيل لن تؤدي إيل زيادة مامثلة يف العرض 

سلع والخدمات، حيث أن مرونة السلع والخدمات تبلغ صفر عند منطقة التوظف الكامل، ومن الحقيقي لل

 .(1992)زيك، م فإن الزيادة التي تحدث يف الطلب الفعال تؤدي إىل ارتفاعات تضخمية يف األسعار ث



  2019إبريل  –العدد الثاين  -( 56املجلد ) – ©مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
 

 
115 

ام، فإن أما من حيث العرض الكيل فإذا اقرتضت الحكومة أكرث من خالل إصدار سندات لتمويل إنفاقها الع

ايل اإلنتاج وقد يؤدي هذا ذلك يؤدي إيل ارتفاع سعر الفائدة، وانخفاض االستهالك واالستثامر الخاص وبالت

العام وتأثريه عيل االقتصاد، وأيضاً هناك  التزاحم بشكل كامل أو جزيئ إيل تقويض أي آثر توسعي لإلنفاق

كانت الدولة تعتمد بشكل كبري عيل الواردات  قناة أخري ميكن أن يتأثر بها التضخم وهي سعر الرصف فإذا

سعار املحلية ستعتمد عيل األسعار يف البلدان التي يتم االسترياد منها، يف االستهالك املحيل واالستثامر، فإن األ 

قلبات أسعار الرصف واألسعار النسبية للعملة املحلية واألجنبية قد تؤثر بشكل كبري عيل أسعار ومن ثًم فإن ت

 ات يف السوق املحيل.الوارد

ل األحوال ويف كل الظروف ظاهرة يف إطار الجانب النقدي، فإن ميلتون فريدمان يقرر أن التضخم يف ك

وى العام لألسعار هو كمية النقود، حيث توضح النظرية الكالسيكية يف نقدية، وأن املحدد النهايئ للمست

امل األسايس وراء تحديد املستوى العام لألسعار، أن كمية النقود هي الع -نظرية كمية النقود  –النقود 

 وهناك منهجني لهذه النظرية:

ادلة املبادالت التي صاغها العامل االقتصادي األمرييك فيرش، التي أوضح فيها أنه يف ألول: معاملنهج ا ـ

للمبادالت، ظل ثبات رسعة دورات النقود، وحجم اإلنتاج )عند العاملة الكاملة(، وأن النقود وسيط 

 ر.فإن كل زيادة يف كمية النقود ترتجم بنفس النسبة يف زيادة يف املستوى العام لألسعا

وميثل هذا االتجاه كل من مارشال، وتيجو،  –مدرسة كمربدج  –املنهج الثاين: معادلة األرصدة النقدية  ـ

ت هي إدخالها فكرة وروبرتسون وهايك وهوتري. والفكرة األساسية التي متيزها عن معادلة املبادال 

ض املعامالت. وتقرر هذه الطلب عىل النقود، أي حجم األرصدة التي يرغب األفراد باالحتفاظ بها ألغرا

بني الكمية املطلوبة والكمية املعادلة أن املستوى العام لألسعار يكون مستقراً بناءاً عىل التوازن 

األفراد يزيد عن العرض الحقيقي للسلع املعروضة من النقود، أما يف حالة حدوث فائض طلب لدى 

ه ميثل ضغط عىل العرض فتتجه األسعار والخدمات عند مستوى األسعار السائد. يف لحظة معينة، فإن

 .(1992)زيك، نحو االرتفاع 

( Leeper, 1991)(، والتي وضعها FTPLويف إطار الجانب املايل فإن النظرية املالية ملستوى السعر )

، تربط بني توازن امليزانية واملستوى العام لألسعار حيث املوارد مستغلة بالكامل. (Woodford, 1995)و

اميل املوارد ه النظرية فإن زيادة العجز يف امليزانية يؤدي إيل زيادة الديون، وباألخذ يف االعتبار أن أجوفقاً لهذ

، (Niepelt, 2002)زيادة يف املستوى العام لألسعار  املتاحة يف االقتصاد مل تتغري، فإن التوازن الجديد يتطلب

األول ويعكس شكل ضعيف للنظرية ويفرتض  إن هذه النظرية ميكن تفسريها من خالل نهجني وهام: النهج

سوف تقابل العجز يف امليزانية عن طريق إنشاء النقود من قبل البنك املركزي، وبذلك  أن السلطات املالية

تحدد مستقبل التضخم من خالل منو النقود، أي أن املعروض النقدي هو متغري خارجي فإن السياسة املالية 

ة، أما النهج الثاين فإنه يفرتض أن كل من السياسة املالية والنقدية متغريات ملواجهة قيود ميزانية الحكوم

 مئة القدرة املالية للحكومة.خارجية، وأن األسعار تتكيف ملال 
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إن عجز امليزانية يؤدي إيل التضخم من خالل قنايت التمويل وهام إصدار النقود، يف إطار التمويل العام ف

الدولة إيل اإلصدار النقدي والذي ال يقابله منو حقيقي من السلع وطرح السندات، ففي حالة لجوء 

تضخم للحكومة من الجهاز املرصيف يؤدي إيل تضخم نقدي، أما الوالخدمات، فإن التوسع يف االئتامن املمنوح 

، املايل فيحدث عندما يكون إنشاء النقود لزيادة االئتامن املرصيف مبعدل أكرب من معدل منو الناتج القومي

أما عندما متول الحكومة العجز يف امليزانية من خالل إصدار السندات فإن هناك رشوط يجب أن تتوافر 

حقيقي موجب ومرتفع نسبياً، وسوق  احها وفعاليتها، مثل توفر الثقة بالحكومة، ومعدل فائدةبضامن نج

 امليزانية ألن تأثريها يكون نشط لألوراق املالية، وتعتمد الدول املتقدمة عىل هذه السياسة لسد العجز يف

ضخمي. أما يف الدول النامية محدود عىل املعروض النقدي واملستوى العام لألسعار، وبالتايل ليس لها تأثري ت

ومن ثم فإن ارتفاع سعر الفائدة يخفض االستهالك واالستثامر الخاص وبالتايل  فإن هذه الرشوط ال تتوافر،

 .(1992)زيك، ار اإلنتاج ويؤدي إىل ارتفاع األسع

8

اإلنفاق العام لدراسة وتحليل دور اإلنفاق العام يف تعزيز أو الحد من التضخم، ومتثلت املتغريات املستقلة يف 

(. أظهرت نتائج الدراسة Granger- causality modelوعرض النقود، وباستخدام منوذج السببية لجرانجر )

ام االستهاليك واالستثامري كانت يف تزايد وصاحبها تزايد يف معدالت منو الكتلة ن مسارات منو اإلنفاق العأ 

، مام أدى إىل تزايد الطلب الكيل بشكل ال يتناسب النقدية بشكل يفوق معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل

 .(2014)الشامي، مع العرض الكيل املحدد وبالتايل ارتفاع معدالت التضخم 

( يف اآلجلني القصري 2015-1970لتحليل العالقة السببية بني اإلنفاق الحكومي والتضخم يف الجزائر يف الفرتة )

ق منوذج تصحيح الخطأ وسببية جرانجر وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة تكاملية بني والطويل، وتم تطبي

الطويل، وأن هناك عالقة سببية قصرية وطويلة األجل طردية تتجه من  اإلنفاق الحكومي والتضخم يف األجل

 .(2016)بوالكور، اإلنفاق الحكومي إىل التضخم 

(، وباستخدام منوذج 2001 – 1967الختبار تأثري عجز امليزانية العامة عىل التضخم يف تنزانيا خالل الفرتة )

Vector Autoregressive Model (VAR)  أوضحت النتائج أن الزيادة يف عجز امليزانية يؤدي إىل ارتفاع

 & Msolomon)نفاق الحكومي معدل التضخم نتيجة الرتفاع الطلب الكيل الذي نتج عن الزيادة يف اإل 

Wet, 2004). 
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( يف األجلني القصري 2001 - 1950رتة )لتحليل العالقة بني اإلنفاق العسكري والتضخم يف تركيا خالل الف

ختبار التكامل املشرتك، ومنوذج سببية جرانجز، ومنوذج تصحيح الخطأ وقد والطويل، وذلك باستخدام ا

تائج إىل أن هناك عالقة تكاملية بني اإلنفاق العسكري والتضخم، وأن هناك عالقة سببية يف اتجاه توصلت الن

تضخم يف اآلجلني القصري والطويل وأن هناك تأثري إيجايب لإلنفاق العسكري واحد من اإلنفاق العسكري إيل ال

 .(Tayfon, 2004)عىل التضخم 

دراسة العالقة بني معدل النمو يف اإلنفاق العام ومعدل التضخم يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة 

التكامل املشرتك، ومنوذج سببية جرانجر. توصلت النتائج إىل أحادية (، وباستخدام اختبار 1970-2002)

 Ezirim)تكاملية بينهم يف األجل الطويل تتمثل يف أن اإلنفاق العام يسبب التضخم، وأن هناك عالقة  االتجاه

et al., 2009). 

املتوسط )قربص، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، لتحليل العالقة بني اإلنفاق العام والتضخم يف دول البحر 

(، وباستخدام اختبار التكامل املشرتك، أوضحت النتائج وجود 2009، 1970، الربتغال( خالل الفرتة )مالطا

ال. وأوضحت نتائج اختبار جرانجر للسببية أن عالقة طويلة األجل بني اإلنفاق العام والتضخم فقط يف الربتغ

تغال يف األجل الطويل، وعالقة سببية ببية أحادية االتجاه من التضخم إىل اإلنفاق العام يف الرب هناك عالقة س

لإلنفاق العام والتضخم يف إيطاليا، وبالنسبة لفرنسا يف األجل القصري فإن هناك عالقة سببية  االتجاهثنائية 

ا وإسبانيا فإنه ال يوجد أدلة واضحة تجاه من اإلنفاق العام إىل التضخم، وبالنسبة لقربص ومالطأحادية اال 

 ,Magazzino)م يسبب تحركات األسعار أو أن تحركات األسعار تؤثر يف اإلنفاق العام عىل أن اإلنفاق العا

2011) . 

وباستخدام  (،2009 – 1990عىل اإلنتاج والتضخم يف اندونيسيا للفرتة )تخترب الدراسة تأثري السياسة املالية 

. قد أوضحت النتائج أن هناك عالقة تكاملية بني االنفاق الحكومي والرضائب عىل (VECM)منوذج تصحيح 

، اإلنتاج يف األجل الطويل، أما يف األجل القصري فإن زيادة اإلنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجايب عىل اإلنتاج

ة يف االنفاق الحكومي يؤدي إىل انخفاض التضخم، بينام بينام الرضائب لها تأثري سلبي عىل اإلنتاج، وأن الزياد

 .(Surjaningsih, 2012)دة الرضائب تؤدي إىل ارتفاع التضخم زيا

لدراسة تأثري االتفاق الحكومي عىل التضخم يف الدول األسيوية الناشئة وهي )الهند، فيتنام، وإندونيسيا( 

جلني القصري والطويل، وباستخدام اختبار التكامل املشرتك، ومنوذج تصحيح ( يف اآل 2010 – 1970للفرتة )
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ومي له تأثري إيجايب عىل التضخم أن اإلنفاق الحك إىل. توصلت الدراسة (VECM)الخطأ متعدد املعادالت 

خم يف يف الدول الثالث يف األجل الطويل، أما يف األجل القصري فهناك أثر إيجايب لإلنفاق الحكومي عىل التض

الهند، أما إندونيسيا فإن هناك أثر سلبي لإلنفاق الحكومي، ويف فيتنام فإن العالقة السببية تنطلق من 

 .((Nguyem, 2014األجل القصري  اإلنفاق الحكومي يف إىلالتضخم 

(، وباستخدام 2010 – 1959ن للفرتة )الختبار العالقة بني التضخم وعرض النقود واإلنفاق الحكومي يف إيرا

. أوضحت النتائج أن النمو يف معدل النقود له تأثري إيجايب عىل التضخم، Bayesian Econometricمنوذج 

الدراسة تويص بالتحكم يف التضخم وال يوجد تأثري للنمو االنفاق الحكومي عىل معدل التضخم. ومن ثم فإن 

 .(Mehrara & Sujoudi, 2015)السيولة من خالل تخفيض حجم معدل النمو يف 

(، 2011 – 1970لتحليل طبيعة العالقة السببية بني اإلنفاق الحكومي والتضخم يف نيجرييا خالل الفرتة ) 

 وسببية جرانجر. توصلت الدراسة إىل أنه رغم وجود عالقة طويلة األجلوبتطبيق اختبار التكامل املشرتك، 

وجد عالقة سببية بينهام خالل تلك بني اإلنفاق الحكومي والتضخم إال أن سببية جرانجر أوضحت أنه ال ت

 . (Ogbole & Momodu, 2015)الفرتة 

(، تًم 2014-1972الختبار محددات التضخم من جانبي الطلب والعرض يف باكستان لسالسل زمنية للفرتة )

ومتثلت عوامل جانب الطلب املؤثرة يف التضخم: السكان، واإلنفاق الحكومي،  ARDLمنوذج  باستخدام

جنبي املبارش، وإنتاج وعرض النقود، والصادرات، أما عوامل جانب العرض فكانت الواردات، واالستثامر األ 

الصادرات، واإلنفاق  القطاع الصناعي، والدين الخارجي. وتوصلت نتائج التقدير يف األجل الطويل أن كالً من

بينام السكان يقلل من التضخم، ويف جانب العرض  التضخم،الحكومي، واملعروض النقدي يعمل عيل زيادة 

بينام االستثامر األجنبي  التضخم،الدين الخارجي يزيد من يالحظ أن منتجات القطاع الصناعي، والواردات، و 

ئدة يؤثران عىل يالحظ أن عرض النقود وسعر الفا تخفيض التضخم ويف األجل القصري عىلاملبارش يعمل 

 . ((Bashir et al., 2016أما اإلنفاق الحكومي فليس له تأثري عىل التضخم  إيجايب،التضخم بشكل 

 عىل ARDL(، وباستخدام منوذج 2014 – 1986لتحليل تأثري السياحة عىل التضخم يف ماليزيا خالل الفرتة )

ملتغريات املستقلة املتمثلة يف: عرض النقود، والنمو االقتصادي، واالنفاق الحكومي، وسعر الفائدة. أوضحت ا

ؤثر بشكل إيجايب عىل التضخم يف الفرتة الطويلة، النتائج أن عرض النقود وسعر الفائدة واإلنفاق الحكومي ي

 .(Shaari, et al., 2018)معنوي عىل التضخم أما يف الفرتة القصرية فإن االنفاق الحكومي ليس له تأثري 
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9
سنوياً  %2.9النمو الذي وصل إيل سياسة االنفتاح االقتصادي نتيجة لتباطؤ معدل  1974تبنت مرص منذ عام 

 %9.6و الحقيقي ليبلغ ( ورغم نجاح هذه السياسة يف رفع معدل النم1970-1974يف املتوسط خالل الفرتة )

(، إال أن هذا النمو ارتبط أساساً بالنمو يف 1978/1979 – 1974/1975سنوياً يف املتوسط خالل الفرتة )

القطاعات الخدمية دون اإلنتاجية، حيث اتجهت معظم املرشوعات إيل إنتاج سلع استهالكية وكان معظم 

ور يف الحساب الجاري خالل تلك ت، وتدهة يف الوارداإيل زيادة كبري مكوناتها مستوردة من الخارج، مام أدى 

الفرتة، مام أدى إيل ارتفاع عجز امليزانية الحكومية بشكل كبري وتم متويل هذا العجز إيل حد كبري عن طريق 

التوسع النقدي، مام أدى إيل زيادة الضغط عىل معدل التضخم وتفاقم العجز يف امليزانية نتيجة للتوسع يف 

لضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع األسعار الدولية، ونتيجة لذلك لحكومية للتخفيف من ااإلعانات ا

وملواجهة  .%24نحو  1986تضاعفت معدالت التضخم يف نهاية السبعينيات وبلغت أعىل قيمة لها عام 

بري يف ميزان الظروف االقتصادية املتدهورة مبا يف ذلك ارتفاع معدالت البطالة ومعدالت التضخم والعجز الك

ات يف نهاية الثامنينيات، قامت مرص بتبني مجموعة من سياسات اإلصالح يف ظل برنامج اإلصالح املدفوع

( بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الستعادة التوازن ERSAPاالقتصادي والتكيف الهيكيل )

 .(2009املركزي، )البنك  1991الداخيل والخارجي وذلك عام 

االقتصاد الكيل مبا يف ذلك خفض معدل التضخم هدفاً رئيسياً لهذا الربنامج، إن أحد التغريات كان استقرار 

املهمة يف السياسة التي كان لها تأثري عىل معدل التضخم كان التحول يف متويل عجز امليزانية من التوسع 

برنامج اإلصالح االقتصادي  وبدأت نتائج النقدي إىل تدابري متويل غري تضخمية مثل مزادات سندات الخزانة.

، %19.3، %18فبعد أن كان معدل التضخم نحو  -تبني سياسات مالية ونقدية انكامشية  -تظهر تدريجياً 

عىل التوايل، انخفض معدل التضخم بشكل كبري كام يتضح من الجدول 1990، 1989، 1988يف األعوام  20.4%

 .1رقم 

 )%( 2005حتى  1993ن الل الفرتة م: تطور معدل التضخم خ1جدول 

 

 املصدر: وزارة التجارة والصناعة، النرشة الشهرية أعداد متفرقة.

، مام يدل عىل نجاح برنامج اإلصالح االقتصادي 2002عام  %2.7و 2001عام  %2.2نحو وبلغ معدل التضخم 

حيث بدأ معدل التضخم  طويالً،يف عالج االختالالت النقدية عىل املدى املتوسط. إال أن هذا الوضع مل يستمر 

وذلك نتيجة النخفاض قيمة الجنيه أمام الدوالر، وارتفاع  2003عام  %4يف االرتفاع مرة أخرى ليصل إىل 

السنة
 

1993
/

1994
 

1994
/

1995
 

1995
/

1996
 

1996
/

1997
 

1997
/

1998
 

1998
/

1999
 

1999
/

2000
 

2000
/

2001
 

2001
/

2002
 

2002
/

2003
 

2003
/

2004
 

2004
/

2005
 

 11.7 9.5 7.1 2.4 2.4 2.8 3.8 3.8 6.2 7.3 9.4 9.1 املتوسط )%(

 4.7 16.7 4 2.7 2.2 2.5 2.9 3.6 4.8 8.3 9.9 6.4 معدل التضخم )%(
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العاملية من سلع غذائية، وأسعار النفط، وأيضاً نتيجة قيام الحكومة بتعويم الجنيه، حيث دخل نظام األسعار 

محل النظام القديم الذي يربط الجنيه املرصي بالدوالر  2003يذ عام سعر الرصف العائم املدار حيز التنف

ار، وخفض الضغوط التضخمية األسع األمرييك. وكان الهدف من هذه املرونة يف سعر الرصف تحقيق استقرار

ارتفع معدل التضخم نظراً لالعتامد الكبري عىل الواردات  %25وبرغم انخفاض قيمة الجنيه املرصي بحوايل 

، وواصل معدل التضخم (2006)البنك املركزي املرصي، ية الطلب املحيل عىل معظم السلع األساسية لتلب

م، وتفرس هذه النتائج بعدم نجاح 2010عام  %10.3، 2008عام  %18.3، 2006عام  %7.7االرتفاع ليصل إيل 

ضع معدل الــــــتضخم يف برنامج اإلصالح االقتصادي يف املدى الطويل يف عالج االختالالت النقدية، وظل و 

واالقتصادي حتى ، وعـــــدم االســــتقرار السياســـي 2011ينــــاير عـــــام  25ارتفـــــاع مع اشتعال ثورة 

 .1. كام يتضح من الشكل رقم (2017 ،)البنك الدويل 2016عام  %13.8ثم نحو  2015عام  %1.11غ بل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017-1960يف الفرتة ) : تطور معدل التضخم يف مرص1شكل 

 https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EGاملصدر: 

10
التسعينيات عىل مواجهة مشكلة عجز املوازنة ة ومنها مرص مع بداية عقد حرصت عديد من الدول النامي

العامة للدولة يف إطار برنامج مستمر لإلصالح االقتصادي، يتضمن عملية إصالح شاملة تتناول السياسات 

ية لحكومة سياسة مالية انكامشاملالية والنقدية يف إطار التثبيت االقتصادي والتكيف الهيكيل، حيث اتبعت ا

الكيل كرقم مطلق وكنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل، من خالل محاوالت لرتشيد ترتكز عىل تخفيض العجز 

النفقات العامة وزيادة اإليرادات. وقد جاءت السياسات املالية يف خالل هذه الفرتة متسقة مع املرحلة 

ة لتنمية تثامر، وخلق قاعدة رأسامليي تستهدف زيادة كفاءة االسالجديدة من مسرية اإلصالح االقتصادي الت

https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=EG
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أصول املجتمع، ومن ثم رفع معدالت النمو والحد من معدالت البطالة. وبتتبع حجم اإلنفاق الحكومي يف 

 .2 (، كام يتضح من الجدول رقم2004/2005 – 1993/1994الفرتة )

     ة باملليون جنيه()القيم: تطور عجز املوازنة العامة للدولة 2جدول 
 

  .2006، العدد الثالث، لعام االقتصاديةاملصدر: البنك املركزي املرصي، النرشة 

( كان معدل النمو السنوي للنفقات العامة 1996/1997-1993/1994يالحظ من الجدول أعاله أنه يف الفرتة )

وتناقص نسبته إيل الناتج املحيل أقل من نظريه بالنسبة لإليرادات العامة، مام أدي إيل تناقص العجز الكيل، 

 االقتصاديالتي انتهجتها الدولة يف إطار برنامج اإلصالح  االنكامشيةة ي السياسة املالاإلجاميل، ويرجع ذلك إيل

( فيالحظ أن معدل النمو السنوي للنفقات العامة 2005/2006-1997/1998والتكيف الهيكيل، أما يف الفرتة )

املحيل اإلجاميل، وقد تركزت  ة لإليرادات العامة مام أدي إيل تزايد نسبته إيل الناتجكان أكرب من نظريه بالنسب

مليار فوائد عيل  19.4مليار، منها  60.3يف بنود النفقات الجارية والتي بلغت نحو  الزيادة يف النفقات العامة

، 1999/2000 خالل عام فاعاالرت، واستمر العجز الكيل يف 1998/1999الديون املحلية والخارجية وذلك عام 

مليار فوائد عيل  18.6منها  مليار 70عامة، وبلغت النفقات الجارية نحو واستمرت الزيادة يف النفقات ال

، 2004/2005مليار جنيه يف عام  49.8العجز الكيل ليصل إيل نحو  ارتفاعالديون املحلية والخارجية، واستمر 

ت ، يف حني بلغةمليار نفقات جاري 137.2ار جنيه، منها نحو ملي 158.5وبلغ حجم النفقات العامة نحو 

مليار فقط، ويعود هذا التفاوت الكبري بني النفقات العامة واإليرادات العامة يف هذه  108.7نحو اإليرادات 

العا
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/

1994 1994
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/
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 زيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها املوازنة العامة للدولة، وارتفاع حجمالفرتة إيل عدة عوامل منها: 

اع حجم الدين املحيل، وزيادة االعتامد عيل أذون الفوائد املدفوعة عيل الديون املحلية والخارجية، وارتف

، والتزايد املستمر يف عدد السكان، مام أدي إيل تزايد اإلنفاق الحكومي عيل التعليم والصحة واإلسكان، الخزانة

النفقات االستثامرية باملقارنة بنسبة النفقات الجارية ، وتراجع نسبة (2006)البنك األهيل املرصي، وغريها 

 2004/2005 الناتج املحيل اإلجاميل عام إيل الناتج املحيل اإلجاميل، حيث بلغت نسبة النفقات االستثامرية إيل

من  %3.1للنفقات الجارية، كام أسهم اإلنفاق الحكومي االستهاليك بنحو  %25.6مقابل نحو  %3.8نحو 

 %1.2بنحو  االستثامرييف مقابل مساهمة اإلنفاق الحكومي  2015وي للناتج املحيل اإلجاميل عام النمو السن

 . (2016)البنك املركزي املرصي، لنفس الفرتة 

11
 -1994)تهدف هذه الدراسة إىل اختبار تأثري اإلنفاق الحكومي عىل معدل التضخم يف مرص خالل الفرتة 

( مقارنة بتأثري املتغريات املستقلة األخرى مثل املعروض النقدي مبعناه الواسع، ومعدل منو الناتج 2016

 املحيل اإلجاميل، واالنفتاح التجاري، وعىل ذلك فإن دالة التضخم التي تم صياغتها ستكون عىل النحو التايل:

INF= F(GDP، GEXP، M2، OPEN) ………..….…....................(1) 

INF = B0 + B1GDP + B2GEXP + B3M2 + B4 OPEN + UT ……(2) 

 حيث:

INF معدل التضخم وفقاً للرقم القيايس ألسعار املستهلكني :(%.) 

GDP معدل النمو للناتج املحيل اإلجاميل :(%.) 

GEXP نسبة اإلنفاق الحكومي إيل الناتج املحيل اإلجاميل :(%.) 

2Mلواسع : معدل منو املعروض النقدي مبعناه ا(%.) 

Open نسبة االنفتاح التجاري إيل الناتج املحيل اإلجاميل :(%.) 

وقد تم الحصول عىل بيانات املتغريات جميعها من مؤرشات البنك الدويل، هي بيانات سنوية تغطي الفرتة 

(1994- 2016.) http//data.albankaldawli.org/indicator  

لسنوي يف النسبة املئوية يف مؤرش السعر العام، وعادة يستخدم ( بأنه التغري اINF) معدل التضخمويعرف 

 .(Nell, 2000)الرقم القيايس ألسعار املستهلكني كمؤرش له 

بأنه مقياس زمني إحصايئ ملتوسط سعر مرجح ملجموعة  (CPI) الرقم القيايس ألسعار املستهلكنيويعرف 

 .(Patnaik, 2010)محددة من السلع والخدمات التي يشرتيها املستهلكني 

عىل أنه النسبة املئوية لنمو الناتج املحيل اإلجاميل، ويعرب الناتج  معدل منو الناتج املحيل اإلجاميلويعرف 

لنهائية املنتجة خالل سنة مالية. ويتوقع أن يؤدي الزيادة يف املحيل اإلجاميل عن قيمة السلع والخدمات ا

كيل، ومن ثم تسارع التضخم وذلك مع استخدام االقتصاد للموارد الناتج املحيل اإلجاميل إىل ارتفاع الطلب ال
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 النادرة، وأن العرض الكيل يف األجل القصري غري مرن. ومن ثم يتوقع أن يكون تأثري معدل منو الناتج املحيل

 .(Gillman et al., 2004)اإلجاميل إيجايب عىل معدل التضخم 

ملواطنيها وحامية  اجتامعيةلتي تنفقها الحكومة لتوفري مرافق إىل األموال ا (GEXP) اإلنفاق الحكوميويشري 

، ويتوقع أن تؤدي الزيادة يف النفقات الحكومية إىل ضغوط تضخمية Cavallo, 2005))سالمتها اإلقليمية 

اليمني يف االجل القصري، ومن ثم يتوقع أن يكون تأثري  إىلمن خالل تأثريها عىل انتقال منحني الطلب الكيل 

 فاق الحكومي إيجايب عىل معدل التضخم.اإلن

لة خارج البنك، والودائع تحت الطلب ( مبعناه الواسع بأنه مجموع العم2M) املعروض النقديويعرف 

بخالف ودائع الحكومة، والودائع ألجل واملدخرات، والودائع بالعملة األجنبية للقطاعات املقيمة بخالف 

ألوراق التجارية ووفقاً للنظرية النقدية التي وضعها فريدمان التي الحكومة، والشيكات القابلة للتداول وا

حيث أن الزيادة الرسيعة يف عرض النقود تؤدي إيل زيادة رسيعة يف التضخم  تقرر بأن التضخم ظاهرة نقدية،

(WEMA, 2009).ومن ثم فإنه يتوقع أن يكون تأثري املعروض النقدي إيجايب عىل معدل التضخم ، 

( فيعرب عن قيمة الصادرات + قيمة الواردات مقسومة عىل الناتج املحيل Open) ح التجارياالنفتا أما 

أن االنفتاح االقتصادي يؤثر عىل التضخم من خالل تأثريه عىل اإلنتاج وذلك من  ((Jin, 2000اإلجاميل. ويرى 

يضاً من التكلفة، وأ  ، ومن ثم تقللاملشرتاةخالل زيادة الكفاءة من خالل التغريات يف تكوين املدخالت 

ومن ثم سهولة الضغط  اإلنتاج،التخصيص األفضل للموارد، وزيادة االستثامر األجنبي الذي يحفز عىل منو 

 ومن ثم فإنه يتوقع أن يكون االنفتاح التجاري تأثري سلبي عىل معدل التضخم. ،(Ashra, 2002) األسعارعىل 

 ,.Pesaran et al)( التي طورها ARDLت الزمنية املوزعة )الذايت للفجوا االنحداروقد تم استخدام طريقة 

املستقلة، وتأخذ عدد ، ويف هذه املنهجية تكون السالسل الزمنية دالة يف إبطاء قيمها وقيم املتغريات (2001

 كايف من فرتات اإلبطاء الزمني للحصول عيل أفضل مجموعة من البيانات من منوذج اإلطار العام

(Laurenceson & Chai, 2003) من طرق  اتساقا، كام أن املعلامت املقدرة يف األجل القصري والطويل أكرث

االعتامد عليها بشكل كبري، ونتائجها  أخري مثل جرانجر وجوهانسون، كام أن اختبارات التشخيص ميكن

 23لغ تكون جيدة إذا كان حجم العينة )عدد املشاهدات( صغرياً كام يف حالة الدراسة الحالية التي تب

 (.2016 – 1994مشاهدة ممتدة خالل الفرتة )

12
 Augmented Dickeyبعد تحديد متغريات الدراسة، تم اختبار جذر الوحدة لكل متغري باستخدام اختبار 

Fuller (ADF) فرض ، وذلك تجنباً لظهور مشكلة انحدار زائف، أو مشكلة ارتباط زائف، ومن ثم اختبار

البديل القائل بعدم  يف مقابل الفرض -عدم استقرار السالسل الزمنية -العدم القائل بوجود جذر الوحدة

نقبل الفرض البديل ونرفض فرض العدم،  0.05وجود جذر الوحدة، فإذا كانت املعنوية املحسوبة أقل من 

 نتائج اختبار جذر الوحدة كام ييل: 3والعكس صحيح، ويوضح جدول 



 الهام هيبةد.                        (2016 -1994) الفرتة خالل مرص يف التضخم معدل عىل الحكومي اإلنفاق تأثري
 

 
124 

 (ADFنتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام ) :3جدول 

مستوى املعنوية 
 املحسوبة

 يلةالتحو Tاختبار 
مستوى املعنوية 

 املحسوبة
 املتغريات Tاختبار 

 INF 1.457- 0.535 الفرق األول 5.779- ***0.000
 GDP 1.681 0.999 الفرق األول 3.266- **0.030
 GEXP 1.308 0.997 الفرق األول 3.609- **0.014
 2M 0.644 0.987 الفرق األول 3.371- **0.024
 Open 2.130- 0235 األولالفرق  3.171- **0.036

 

                % عىل التوايل10%، 5%، 1*، **، ***، تشري إىل مستوى معنوية عند 

ت عند ( أن السالسل الزمنية لجميع املتغريات استقر ADFأوضحت نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام )

 الفرق األول وذلك وفقاً ملستوى املعنوية املحسوبة بعد ثباتهم عند مستوى الفرق األول. 

، وذلك الختبار ARDL Bounds Test نقوم بعد ذلك بإجراء اختبار التكامل املشرتك، وذلك باستخدام منهج 

هذا االختبار بعدم وجود لة املدى بني املتغريات، وينص فرض العدم يف مدى تحقق العالقة التوازنية طوي

مقابل الفرض البديل الذي ينص  -غياب عالقة توازنية طويلة املدى -تكامل مشرتك بني متغريات النموذج

( املحسوبة أكرب من Fعىل وجود عالقة تكامل مشرتك طويل األجل بني متغريات النموذج، فإذا كانت قيمة )

فرض العدم، ونقبل الفرض البديل والعكس صحيح، ويوضح د األعىل املقرتح للقيم الحرجة، فإننا نرفض الح

 .ARDL Bounds Test نتائج اختبار 4الجدول رقم 

 ARDL Bounds: نتائج اختبار 4جدول 

 

 

 

 

 

( اإلحصائية جاءت أعىل من الحد األعىل للقيم الحرجة يف Fنجد أنه وفقاً لقيمة ) 4من خالل الجدول رقم 

طويلة  ةالنموذج، ومن ثم فإننا نرفض فرض العدم، وتقبل الفرض البديل ومن ثم فإنه توجد عالقة توازني

ات املستقلة، ثم تقوم بعد ذلك بتقدير النموذج يف األجل الطويل باستخدام األجل بني معدل التضخم واملتغري 

ARDL 5يتضح من الجدول رقم ، كام. 

 

 

Test Statistic Value k 
F-statistic 6.400301 4 

Critical Value Bounds 
Significance I0 Bound I1 Bound 

10% 2.45 3.52 
5% 2.86 4.01 
2.5% 3.25 4.49 
1% 3.74 5.06 
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 يف األجل الطويل ARDL: نتائج تقدير النموذج بطريقة 5جدول 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 
INF(-1) -0.525425 0.081096 -6.479091 0.0230 
INF(-2) 0.746812 0.101339 7.369408 0.0179 

GDP -35.67431 6.404724 -5.569999 0.0308 
GDP(-1) -37.60206 5.260390 -7.148151 0.0190 

GEXP -21.55231 4.577875 -4.707929 0.0423 
GEXP(-2) -58.57608 5.112474 -11.45748 0.0075 

M2 22.36702 6.469680 3.457206 0.0744 
M2(-2) 43.50709 10.06609 4.322146 0.0496 
OPEN 0.728685 0.073970 9.851048 0.0101 

OPEN(-2) 0.260186 0.036530 7.122497 0.0191 
C -36.70803 67.87297 -0.540834 0.6428 

R-squared 0.998362   

Adjusted R-squared 0.984438   

F-statistic 71.70355 Durbin-Watson stat 2.778485 
Prob(F-statistic) 0.013838    

 

مام  0.98بلغت   Adjusted R- squaredأن القيمة املقدرة ملعامل التحديد  5تشري نتائج جدول رقم  ـ

التأثري املشرتك للمتغريات املستقلة،  إىل( ترجع INFمن التغريات يف معدل التضخم ) %98يشري إىل أن 

، وهي 0.01بلغت Prob (F-Statistic) وأن  71.70بلغت  F-Statisticكام أوضحت النتائج أن قيمة 

 مام يدلل عىل معنوية منوذج االنحدار. 0.05أقل من 

ملعامل أوضحت نتائج التقدير معنوية معامالت جميع املتغريات املستقلة، وقد بلغت القيمة املقدرة  ـ

أن ارتفاع معدل النمو يف الناتج  ، حيث–35.7( بلغت GDPمعدل النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل )

، والعكس صحيح. 35.7املحيل اإلجاميل مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل انخفاض معدل التضخم مبقدار 

ألوىل لها تأثري سلبي مبقدار يف الفرتة املبطأة ا GDP (-1)كام أوضحت النتائج أن القيمة املقدرة ملعامل 

37.6. 

، مام يدل عىل وجود تأثري -21.5( فقد بلغت GEXPإلنفاق الحكومي )بالنسبة للقيمة املقدرة ملعامل ا ـ

سلبي لإلنفاق الحكومي عىل معدل التضخم، حيث أن ارتفاع اإلنفاق الحكومي مبقدار وحدة واحدة 

عكس صحيح، وأن القيمة املقدرة ملعامل اإلنفاق ، وال21.5يؤدي إىل انخفاض معدل التضخم مبقدار 

 . -48.9بلغت  GEXP (-2)بطأة الثانية الحكومي يف الفرتة امل

، مام يدل عىل 22.3فقد بلغت  M)2بالنسبة للقيمة املقدرة ملعامل املعروض النقدي مبعناه الواسع ) ـ

 إىلوجود تأثري إيجايب عىل معدل التضخم، حيث أن ارتفاع املعروض النقدي مبقدار وحدة واحدة يؤدي 

صحيح، أما القيمة املقدرة ملعامل املعروض النقدي يف  والعكس ،22.3ارتفاع معدل التضخم مبقدار 

 .43.5فقد بلغت  2M )-(2الفرتة املبطأة الثانية 
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مام يدل عىل أن ارتفاع مستوى االنفتاح  OPEN 0.73)بلغت القيمة املقدرة ملعامل االنفتاح التجاري ) ـ

أما القيمة املقدرة ملعامل ، 0.73التجاري مبقدار وحدة واحدة يؤدي إيل زيادة معدل التضخم مبقدار 

 . 0.26فقد بلغت   OPEN (2-)االنفتاح التجاري يف الفرتة املبطأة الثانية

كام   ARDL Cointegrating Formلحصول عىل تقديرات املدى القصري للمتغريات تم استخدام اختبارول

 .6هو موضح يف جدول رقم 

 ARDL Cointegrating Form: 6جدول 

 ( يف األجل القصريECMتصحيح الخطأ ) نتائج تقدير منوذج

 

  

أن تقديرات معلامت األجل القصري لجميع املتغريات معنوية وتتوافق إىل حد كبري  6يتضح من الجدول رقم  

من حيث مستوي املعنوية واإلشارات مع نتائج تقديرات معلامت املتغريات يف األجل الطويل. إن معامل 

 جل بني متغريات الدراسة. سالب ومعنوي مام يدل عىل وجود عالقة طويلة األ   Coint Eq(-1)لخطأتصحيح ا

 ARDLالتشخيص التي تطبق للتحقق من جودة منوذج  اختباراتنتائج  7يوضح جدول رقم 

 Diagnostic Testالتشخيص  اختبارات: 7جدول 

 

تبع التوزيع الطبيعي، استنادا إيل نتائج اختبارات التشخيص يف الجدول أعاله، يتضح أن السالسل الزمنية ت

، وأنه ال يوجد ارتباط ذايت تسلسيل بني 0.05وهي أكرب من  0.57بلغت   normality testحيث أن قيمة 

Cointegrating Form 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(INF) -0.746812 0.101339 -7.369408 0.0179 
D(GDP) -35.674307 6.404724 -5.569999 0.0308 

D(GDP(-1)) -46.933230 6.171890 -7.604353 0.0169 
D(GEXP) -21.552310 4.577875 -4.707929 0.0423 

D(GEXP(-2)) -59.908669 5.641886 -10.618553 0.0088 
D(M2) 22.367018 6.469680 3.457206 0.0744 

D(M2(-2)) 30.329992 8.890063 3.411673 0.0762 
D(OPEN) 0.728685 0.073970 9.851048 0.0101 

D(OPEN(-2)) -0.390321 0.042141 -9.262308 0.0115 
CointEq(-1) -0.778613 0.115937 -6.715850 0.0215 

7.903 
0.587 

Jarque-Bera 
Probability 

Normality Test 

0.4939 
0.610 

F-statistics probability 
Breusch-Godfroy serial correlation 

Lm Test 
0.171 
0.988 

F-statistics probability Heteroskedasticity Test 

0.008 Coefficient Theilinequality 
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، وكام أوضحت 0.05كرب من وهي أ 0.610بلغت  Breusch-Godfregالختبار  probالبواقي، حيث أن قيمة 

 0.988حيث بلغت  Heteroscedasticityالختبار  probالنتائج عشوائية تباينات األخطاء وذلك وفقاً لقيمة 

، وهي أقل من الواحد الصحيح، مام يدل عيل 0.008بلغت  Theil، كام أن قيمة معامل 0.05وهي أكرب من 

 دل التضخم بدالله املتغريات املستقلة جيدة.أن قدرة النموذج للتنبؤ بالقيم املستقبلية ملع

13

 نتائج التقدير إىل أن:  تشري

الناتج املحىل اإلجاميل له تأثري سلبي عىل معدل التضخم يف األجل القصري والطويل، ومن ثم فإنه يناقض  .1

التسعينات إىل اآلن كانت متذبذبة إىل فرضيه البحث. إن معدالت النمو االقتصادي التي تحققت منذ 

صاد، وذلك بسبب محدودية مساهمه القطاع حد كبري وعندما تحسنت كانت أقل من إمكانات االقت

الصناعي والقطاع الزراعي يف الناتج املحىل اإلجاميل باملقارنة بالقطاع الخدمي، حيث بلغت مساهمة 

، وبلغت مساهمة القطاع الزراعي 2016عام  %.136يف مقابل  2006عام  32.4القطاع الصناعي نحو 

مقابل  2006عام  %55بلغت مساهمة القطاع الخدمي ، بينام 2016عام  %14مقابل  2006عام  11.5%

. وذلك بسبب انخفاض حجم االستثامر املحىل واألجنبي املبارش واتجاه أغلبه إىل قطاع 2016عام  47%

عن ضغوط العرض وليس الطلب، ذلك أن ارتفاع التضخم يف  الخدمات والبناء. إن التضخم يف مرص ناتج

عينات إىل اآلن كان نتيجة النخفاض قيمة الجنيه مقابل الدوالر، مرص لفرتات طويلة منذ نهاية التس

، وزيادة أسعار الواردات، ومن ثم ارتفاع تكاليف 2003وتطبيق نظام سعر الرصف العائم املدار عام 

زان التجاري، أما يف األجل القصري فكانت نتيجة لالرتفاع الحاد يف سعر الرصف اإلنتاج، وزيادة عجز املي

، وخفض الدعم عىل املنتجات البرتولية، 2006( ثم تخفيض قيمة الجنية عام 2015 – 2011) يف الفرتة

ت مام أدى إىل استمرار انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع معدال  2016وتطبيق نظام تعويم الجنيه يف نوفمرب 

 التضخم.

وهذه النتيجة تناقض اإلنفاق الحكومي له تأثري سلبي عىل معدل التضخم يف األجل الطويل والقصري،   .2

فرضية البحث، ويعود ذلك لزيادة نسبة اإلنفاق الجاري مبا يتضمنه من أجور، ودعم، وسداد فوائد 

لتخفيف  اتجاهلنفقات العامة كان الديون املحلية والخارجية ... إلخ. إن ارتفاع نسبة الدعم إيل إجاميل ا

ر الغذاء العاملية، وتخفيض قيمة الجنيه، والتعويم عبء ارتفاع األسعار العاملية للبرتول ومنتجاته، وأسعا

، وذلك عن طريق زيادة عدد السلع املدعمة التي ترصف عيل البطاقات التموينية 2003املدار عام 

، االستثامريةهابط لنمو النفقات  اتجاه، بينام كان هناك هالكيةاالستوتوفري السلع األساسية يف املجمعات 

-1985يف متوسط الفرتة ) %37.9مقابل نحو  %14.3( نحو 1998-2011ة )حيث بلغت يف متوسط الفرت 

(، ومن ثًم فإن ارتفاع االنفاق الحكومي وتأثريه 1990-1998يف متوسط الفرتة ) %21.5(، ونحو 1990

 يس ناتجاً عن زيادة اإلنفاق يف مجال القطاعات اإلنتاجية.عيل خفض معدل التضخم ل
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ع له تأثري إيجايب عيل معدل التضخم يف األجل القصري والطويل، وهذه املعروض النقدي مبعناه الواس .3

( 1999-1997معدل منو السيولة يف الفرتة ) انخفاضالنتيجة تتفق مع فرضية البحث، حيث يالحظ 

، وهبوط 1997األموال إيل الخارج بسبب األزمة املالية وحادث األقرص عام نتيجة لزيادة تدفقات رؤوس 

، 1999عام  %3.1إيل  1997عام  %4.6، صاحبها انخفاض يف معدل التضخم من 1998م أسعار النفط عا

أواخر  %20يف املتوسط سنوياً، حتي بلغت نحو  %15ثم تسارعت معدالت منو السيولة املحلية لتتجاوز 

وإن استمرار  %16.7نحو  2003/2004لتمويل عجز امليزانية، وبلغ معدل التضخم عام  2003/0042عام 

جز أدي إيل زيادة  الضغوط لطبع النقود مام أدي إيل مزيد من التضخم، وعجز أكرب، ومن ثًم تحولت الع

تفاع إيل حلقة مفرغة بني العجز، والتوسع النقدي والتضخم. وقد اتجهت الضغوط التضخمية إىل االر 

تصادي بسبب ، وذلك تحت ضغوط التوسع النقدي، وتدين معدالت النمو االق2011بشكل كبري بعد ثورة 

عام  %18.9، ونحو 2012عام  %12.3عدم االستقرار السيايس، حيث بلغ معدل منو السيولة املحلية نحو 

واستمرار ارتفاع معدالت التضخم خالل هذه الفرتة حتى بلغ نحو  2016عام  %39.5، ونحو 2013

 .2016عام  13.8%

النتيجة ال تتفق مع فرضية البحث، فقد أدي االنفتاح التجاري له تأثري إيجايب عيل معدل التضخم وهذه  .4

ة عيل الواردات بتحرير التجارة، وخفض التعريفات الجمركي االهتاممإيل  1991عام  االقتصادياإلصالح 

 %22.7خاصة عيل السلع الرأساملية واملدخالت، وارتفعت نسبة الواردات إيل الناتج املحيل اإلجاميل من 

، بينام 2016عام  %19.9، ثم انخفضت بالتدريج حتي بلغت نحو 0072عام  %34.8إيل نحو  2000عام 

،  ثم 2007عام  %30إيل نحو  2000م عا %18.3ارتفعت نسبة الصادرات إيل الناتج املحيل اإلجاميل من 

، وقد تسبب تخفيض قيمة الجنيه يف اوائل التسعينيات،  2016عام  %10انخفضت إيل ان بلغت نحو 

إيل ارتفاع  2016، ثم التحول لتعويم سعر الرصف عام 2003لعائم املدار عام ثم نظام سعر الرصف ا

ومن ثًم التوسع يف املعروض النقدي وارتفاع معدل  قيمة الواردات، وارتفاع العجز يف امليزان التجاري،

 التضخم. 

 يف ضوء النتائج املستخلصة من هذه الدراسة، نقدم التوصيات اآلتية:

فاق االستثامري العام يف القطاعات االقتصادية اإلنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية املتطورة زيادة اإلن ـ

 العام. االستهاليكترشيد االنفاق والقامئة عىل التكنولوجيا، و 

أن يكون للحكومة دور أكرب يف التوسع يف أسواق الجملة، وتوفري السلع األساسية يف املجمعات االستهالكية  ـ

 ري مبالغ فيها، واالستمرار يف دعم السلع التموينية.بأسعار غ

 باملرشوعات الصغرية واملتناهية الصغر لتغطية السوق املحيل، والحد من ارتفاع األسعار. االهتامم ـ

 تثبيت الدوالر الجمريك للحد من ارتفاع أسعار الواردات. ـ

 ربط التوسع النقدي مبعدل منو الناتج املحيل اإلجاميل. ـ
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ية والتقنية لتحسني إنتاجية تثامر يف تعليم وتدريب رأس املال البرشي وتنمية البنية التحتزيادة االس ـ

 عوامل اإلنتاج.

 .2006البنك األهيل املرصي، النرشة االقتصادية، العدد الثاين، 

  http://data.worldbank.org/indicator البنك الدويل،

 .2016،2009،2006ركزي املرصي، التقرير السنوي لألعوام البنك امل

(. 2009 – 1990(. تحليل العالقة السببية بني اإلنفاق والتضخم يف االقتصاد الليبي )2014الشامي، سالم )

 (، العراق.36)9، مجلة العلوم االقتصادية

والتضخم يف الجزائر عىل املدى (. تحليل قيايس للعالقة بني اإلنفاق الحكومي 2016بوالكور، نور الدين )

 .2، مجلة الدراسات االقتصادية(. 2015 – 1970الطويل )

، تنمية الرافدينحول عجز املوازنة يف العامل الثالث،  واالجتامعي(. الرصاع الفكري 1992زيك، رمزي )

(36)116. 

 .2006اإلدارة املركزية للبحوث املالية،  –وزارة املالية 
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