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  المستخلص:

ادلة بين عجزي الموازنة العامة والحساب الجاري. هدف البحث الى تحليل العالقة المتبي  

 (.8112-1821) واعتمدت على بيانات سنوية خالل المدة ،كحالة تطبيقيةواخذت دولة الكويت 

 القياسي التحليل طريقة خالل من والمتغيرات العجزينبين  العالقة قياس على البحث هذا اعتمد وقد

 مثلة بعرض الرسوم البيانية للسالسل الزمنية واختباروالمت (Eviews6) الحديثة من خالل برنامج

واختبار استقرار البواقي واجراء االنحدار ( Phillips-Perronلـ ) استقرارية السالسل الزمنية

فضال عن اختبار  (،Ordinary Least Squares: OLSة )بطريقة المربعات الصغرى االعتيادي

وازنة بين عجز الم معنوي تأثير القة ايجابية ذاتوجود ع وتوصل البحث الى .(Grangerة )سببي

ف العالقات واختال ،الكويتوتتفق مع فكرة العجز المزدوج في  ،العامة وعجز الحساب الجاري

 السببية بين متغيرات الدراسة.

نموذج  ،التكامل المشترك ،عجز الحساب الجاري ،عجز الموازنة العامة :مفتاحيةالكلمات ال

 .(Grangerة )يسبب ،تصحيح الخطأ
 

The mutual relationship between the incapacity of budget and the   

incapacity of the current account 

"Kuwait is Model 1980-2016" 

Abstract: 

  The research aims to analyze the interrelationship between the two pillars of the 

general budget and the current account. The State of Kuwait has been considered as cas 

study. It was based on annual data during the period (1980-2016). This research was 

based on the measurement of the relationship between the deficits and the variables 

through the method of modern standard analysis through the program (Eviews6), 

represented through graphs of time series and test of stability of the time series of 

Phillips-Perron and stability test residues (OLS), as well as the Granger causality test. 

The research found a positive relationship with a significant effect between the deficit 

of the general budget and the deficit of the current account, and agree with the idea of 

double deficit in Kuwait, and the difference of causal relations between the variables of 

the study. 

Keywords: budget deficit, current account deficit, joint integration, error correction 

model, causality. 
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 :المقدمة

 االقتصادية العامة السياسة واضعي قبل من خاص باهتمام العجز المزدوج موضوع يحظى  

 ف درجة وطبيعة العجز من دولةسواء، وتختل حد على والنامية المتقدمة الدول في واالقتصاديين

 والسياسات المالية المتبعة من جانب ،ودرجة تقدمها ،ألخرى وذلك حسب طبيعة هيكلها االقتصادي

 الحكومات والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها ودرجة اإلصالح المالي

 في هذين العجزين بدراسة االهتمام ايدوتز سواء المتعلقة منها باإليرادات أو النفقات. ،واالقتصادي

 تحديد العجزين هذين استهدفت دراسةالمتقدمة  الدول ففي. سواء حد على والنامية المتقدمة الدول

 يف المتعاقبة الحكومات تتبناها الخارجية التي والتجارة والنقدية المالية السياسات وآثار فعالية

 انبعث النامية الدول وفي .االقتصادي النمو استمرار لضمانأوربا(  غرب ودول المتحدة الواليات)

 طويلة لفترات العجزين هذين استمرار نتيجة بينهما المفترضة العجزين وبالعالقات بهاذين االهتمام

 التنمية مسيرة أعاقت مزمنة اقتصادية مشاكل من اقتصاداتها ومعاناة من هذه الدول، العديد في

 المنظمات الدولية مثل اهتمام ذلك رفد وقد. االقتصادات تلك أداء في هيكلية اختالالت إلى وأدت

 جاهزة بمقترحات ووصفات بالتوصية والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق

 وموازين العامة موازناتها في مزمن واختالل عجز من تعاني التي النامية للدول هيكلية إلصالحات

 الموازنة العامة والحساب عجزي بين العالقة لتناول هذا البحث أهمية تأتي لذلك .الحساب الجاري

 الدول النفطية في االقتصادات ظروف وأداء الختالف نتيجةنفطية ودول الكويت كونها  في الجاري

 . الدول غير النفطية في االقتصادات من غيرها عن

لمشكالت التي تعاني منها بلدان تأتي أهمية البحث من خالل تركيزه على احد أهم ا :اهمية البحث 

العالم عموما والبلدان النامية بشكل خاص والمتمثلة بالعالقة المتبادلة بين عجزي الموازنة العامة 

فضال عما تفرزه هذه المشكلة من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية  ،في الكويت والحساب الجاري

، مما يستدعي اتخاذ السياسات واإلجراءات وسياسية سلبية على تلك البلدان التي تعاني منها

االقتصادية واالجتماعية الكفيلة بالقضاء على العجز المزدوج ومسبباته وتخفيض معدالته ومعالجة 

آثاره .كما تنبع أهميته من تأكيده على الدور الفعال والمهم الذي يمكن أن تمارسه السياسة 

لجة العجز هم السياسات التي تمتلكها الدولة في معاكونها إحدى أ ،لمالية والتجاريةا ،االقتصادية

 المزدوج.

 عانى وقد ،النامية الدولهت واج التي المهمة المشاكل من المزدوج العجز يعتبر :مشكلة البحث

 العامة الموازنة عجز إن إذ ظاهرة العجز المزدوج، من بعيد زمن ومنذ في هذه الدول االقتصاد

 وخصوصا في الدول ذات .االقتصاد في الهيكلية االختالالت عةطبي يعكس الجاري الحساب وعجز

 نتيجة عدم السيطرة ،نفطية دولكويت كونها الموارد المحدودة التي تعتمد على مصادر محدودة كال

 النفط العالمية والتي تكون خارج سيطرة الدولة. فضال بأسعارارتباطها  النفط، بسببعلى اسعار 

 ت في الدول النامية.عن ارتفاع حجم االستيرادا

 إلى العامة الموازنة من تبدأ سببية وجود عالقة اساسها فرضية من البحث ينطلق :فرضية البحث 

 الدول النفطية عن الدول غير النفطية حيث أن في العالقة وتختلف هذه ،الجاري وبالعكس الحساب

 دولةإلى  دولة من تختلف ،الجاري الحساب وعجز العامة الموازنة عجز بين العالقة طبيعة تحديد

 على الكلي االقتصاد متغيرات ألثر ووفقا   البلد في المتبعة االقتصادية السياسة بحسب أخرى

 .االقتصاد
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ب العالقة المتبادلة بين عجزي الموازنة العامة والحساطبيعة  يهدف البحث الى تحليل :هدف البحث

على قيمة العجز خالل فترة والتعرف  .ينهماطبيعة العالقة السببية ب الكويت، وبيانالجاري في 

 على عجزي الموازنة والحساب الجاري. اقتصادية متغيرات عدة أثر دراسةو ،البحث

من اجل تحقيق اهداف البحث واختبار فرضياتها تم االعتماد على المنهجية القائمة  منهج البحث: 

د الى النظريات والدراسات اتجاه وصفي يستن ،ةرئيس ثالثة اتجاهاتالربط بين  على اساس

االقتصادية والمالية التي تناولت الموضوع بهدف تحديد طبيعة العالقة المتبادلة بين عجز الموازنة 

تجريبي يستند الى طرائق االقتصاد القياسي واساليبه الحديثة  واتجاه ،العامة وعجز الحساب الجاري

اء االنحدار بطريقة المربعات الصغرى والمتمثلة باختبار استقرارية السالسل الزمنية واجر

 .(Grangerة )فضال عن اختبار سببي (Ordinary Least Squares: OLSة )االعتيادي

 بحثي، خاللكمجتمع  اختيار دول الكويت فرضيته، تمتحقيقا لهدف البحث واختبار  :عينة البحث

ت تطورات سياسية مدة اتسمت بتوفر البيانات كما انها شهد ألنها(، 8112-1821) الفترة

 واقتصادية واجتماعية محلية ودولية.
 

 األولالمبحث 

 االستعراض المرجعي

وازنة فيما يلي اهم الدراسات السابقة التي تناولت طبيعة العالقة المتبادلة بين عجز الم  

  العامة وعجز الحساب الجاري:

ة العامة وعجز الحساب الجاري "العالقة السببية بين عجز الموازن :بعنوان (Darrat) دراسة أوال.

وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه وبما يتفق مع على  أكد الذي ("1824-1821) االمريكي للمدة

فرضية البحث. وان لكل من نمو القاعدة النقدية وارتفاع اسعار الفائدة دورا في تزايد عجز الحساب 

الى  التجاري، اضافةفي تزايد العجز العكس من ذلك الدخل الحقيقي ليس له دور  الجاري. وعلى

والناتج  ،تكاليف االجور، والقاعدة النقديةو ،وان لكل من اسعار الفائدة ،حساب الجاريدور عجز ال

 .لى العجز في الموازنة الفيدراليةوالتضخم دورا كبيرا في التأثير ع ،الحقيقي

(Darrat, 1988, 878-888) 

قياس واختبار العالقة السببية بين عجزي الموازنة  :بعنوان (khalid& Guan) دراسة ثانيا.

دليال على  قدم إذ العامة والحساب الجاري في عدد من البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية؛

ي الواليات المتحدة وفرنسا ان ارتفاع عجز الموازنة العامة سبب عجز كبير في الحساب الجاري ف

. اما بالنسبة ينالمتحدة واستراليا فتوصلت الدراسة الى استقاللية المتغيراما بالنسبة للمملكة  .وكندا

للبلدان النامية كانت النتائج متنوعة. ففي الهند كانت االختبارات تشير الى وجود عالقة سببية ثنائية 

وباكستان اشارت  إندونيسيااما بالنسبة لكل من  .%11وليست قوية معنويا وعند مستوى معنوية

. اري الى عجز الموازنة العامةج الى وجود عالقة سببية احادية االتجاه من عجز الحساب الجالنتائ

 .العامة مصدر لعجز الحساب الجاري بينما في المكسيك كان العجز الكبير في الموازنة

 (Khalid & Guan, 1999, 388,400) 

لمالي وعجز الحساب "تحليل تزامن العجز ا بعنوان: (Mcnelis & Siddiqui) دراسة ثالثا.

نه ال يوجد دليل على وجود عالقة بين على ا واكد (1881-1891الجاري في نيوزلندا للمدة)

 وذلك لعدم وجود تكامل مشترك ،في االمد الطويللعامة والحساب الجاري عجزي الموازنة ا
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(Noncointegration)  الترابط مما يؤكد وجود  المالي، وهذاواجمالي الدين الحكومي مع العجز

 .خالل فترة التحرر المالي فأكثر أكثرالقوي بين العجز المالي ومتغيرات الدين الذي بدأ يبرز 

(Mcnelis & Siddiqui, 2004, 70-85) 

"آثار عجز الموازنة العامة على المديونية الخارجية في  بعنوان: (AL Osimi) دراسة رابعا.

الى وجود عالقة بين عجز الموازنة العامة  تلوتوص ،("8113-1881) الجمهورية اليمنية للمدة

وذات داللة احصائية عند مستوى ( 76.5%ا )والمديونية الخارجية عالقة طردية قوية مقداره

وان التغير الذي يحدث للعجز في الموازنة العامة تعود الى التغيرات التي تحدث في  %1معنوية 

 .%98المتغيرات المستقلة بنسبة 

(ALOsimi, 2004, 169) 

"العالقة بين العجز في الموازنة العامة  :بعنوان (Erdogan, Yildirim) دراسة .خامسا

ر ان عجز الموازنة العامة له تأثي إذ بينت ؛("8118-8111) والحساب الجاري في تركيا للمدة

على المدى الطويل وهذا التأثير احصائي معنوي عندما يتم سلبي على عجز في الحساب الجاري 

العالقات قصيرة االجل يكون هناك عدم االستقرار في السلسلة ولكن عدم االستقرار هذا بحث 

الحساب  سلبي على رصيد أثريختفي على المدى القصير. من ناحية اخرى عجز الموازنة له 

 .الجاري على المدى القصير

(Erdogan & Yildirim, 2014, 81-84) 

  

 الثانيالمبحث 

 بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاريالجانب النظري للعالقة  

حازت دراسة العالقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري على اهتمام كبير   

وواسع من قبل االقتصاديين. وانصب االهتمام على اساس تبيان اسباب الخلل والقصور في 

ل من الموازنة العامة والحساب الجاري الموازنة العامة والحساب الجاري وكيفية اعادة التوازن لك

 أكثر أحدمشكلة العجز المزدوج  الجاري. وتعدوبيان العالقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب 

والخارجي الداخلي المسائل التي كثر حولها الجدل في االقتصاد. وتعد حاالت عدم التوازن المالي 

والتي لفتت انظار واهتمام العديد من الدراسات في العديد من بلدان العالم من الموضوعات المهمة 

 .االقتصادية

 الميزان التجاري العامة بعجزعالقة عجز الموازنة  .أوال

نظريا لدراسة العالقة  ااساس ية بين العرض الكلي والطلب الكليالمتطابقة االقتصاد تضع  

تطابقات الدخل القومي ويمكن توضيح ذلك من خالل م .ز الموازنة وعجز الميزان التجاريبين عج

 (merza, Alawin & Bashayreh, 2006, 168االتية: )

y= C + I + G + (x – m)...........................(1)          

( هو I)العائلي، ( تمثل االستهالك النهائي للقطاع C)االجمالي، ( تمثل الناتج المحلي yحيث ان )

الواردات من  ((m ،الصادرات من السلع والخدمات x))الحكومي، االنفاق  ( هو(G االستثمار،

ستخدامات الناتج المحلي السلع والخدمات. ويمكن توضيح ذلك وفقا للمعادلة التالية والتي تمثل ا

 اإلجمالي.

y= C + S + T  .......................... (2)                         
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يبين  الصافية. حيثالدولة من الضرائب  ( ايرادات(Tالخاص، هو االدخار  (S) حيث ان  

االخرى  ( وااليراداتT)الضرائب االدخار الحكومي على انه الفرق بين االيرادات الحكومية من 

الحكومية. وعند مساواة  ( والتحويالت(G والنفقات الحكومية والتي تتألف من المشتريات الحكومية

 (4 ،8114 ،عموري وشديدالم(نحصل على: (2) مع المتطابقة (1المتطابقة )

C + I + G + x – m = C + S + T  

 وبحذف االستهالك من طرفي المتطابقة نحصل على:

I + G + x – m = S + T 

  وبإعادة صياغة المتطابقة نحصل على:

(x – m) = (S – I) + (T – G) 

td = s d + b d........................................)3) 

السلع والخدمات والذي يطلق : الفرق بين الصادرات والواردات من  td = (x – m)حيث تبين

 ((Trade deficit .بالعجز في الميزان التجاري عليها

لق علية بعجز موارد القطاع الفرق بين االدخار واالستثمار او ما يط :s d = (S – I)تبين كما 

 ((saving  deficit .الخاص

بعجز الموازنة  ما يطلق عليهايرادات الدولة ونفقاتها او  : الفرق بينb d = (T - G)وتبين 

 ( (Budget  deficitالعامة.

مجموع عجزي موارد القطاع  التجاري( يبينالميزان )الخارجية ونالحظ ان عجز الموارد   

الخاص والموازنة العامة. ومعنى هذا ان فائض الميزان التجاري والمتمثل في قطاع الصادرات 

والذي يمثل مجموع الموازنة وهو عبارة عن  ،يساوي فائض الدخل الوطني (x-m) والواردات

الحتياجات  بالنسبة (S-I) ومنقوصا منه االدخار T منقوصا منه الضرائب G االنفاق الحكومي

ومنه ومما سبق يتضح ان اي انخفاض في االدخار الوطني جراء العجز  ،االستثمارات الوطنية

عجز جاري متواصل او انخفاض في االستثمار .ان عجز  امة ينجر عليهاجم في الموازنة العالن

الموازنة العامة يؤثر سلبا على الميزان التجاري وهذا يعني لخفض العجز في الميزان التجاري البد 

 (33 ،8111 ،بن حافظا) من خفض عجز الموازنة العامة.

 عالقة عجز الموازنة العامة بعجز الحساب الجاري .ثانياً 

يتم االن االنتقال من العالقة بين عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري الى العالقة بين   

 (3 ،8112 ،الجاري حسب التعديالت التالية:)وردة عجز الموازنة وعجز الحساب

المحلي  المتغيرين، الناتجيمثل الفرق بين  الخارجية. والذيعوائد عناصر االنتاج  ادخال صافي .1

 .(Y) ويرمز له (GNP) اإلجماليوالناتج القومي  (y) والذي يرمز له (GDP) اإلجمالي

Y= y + TR net 

TR net = TR in  – TR out 

Y = y + TR in  – TR out 

 حيث ان: 

 Yالقومي االجمالي  = الناتجGNP 

 GDPاإلجمالي المحلي  = الناتج yوان 

 عوائد عناصر االنتاج الخارجية = صافيTR net   و
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 (X) الصادرات من السلع والخدمات وعوائد عناصر االنتاج المدفوعة من العالم الخارجي تعويض .8

 (.x) بدال من الصادرات من السلع والخدمات

 حيث ان:

X =  x + TR out 

( Mتعويض الواردات من السلع والخدمات وعوائد عناصر االنتاج المدفوعة الى العالم الخارجي ) .3 

 .(mسلع والخدمات )بدال من الواردات من ال

 :حيث تصبح 

M= m + TR in  

 (.(cd ( برصيد الحساب الجاري(td التعويض عن رصيد الميزان التجاري .4

الجاري عن طريق  ويمكن التوصل الى العالقة بين عجزي الموازنة العامة والحساب  

 ((AL. juboori, 2010, 6تية: العالقات اآل

Y= C + S + T + TR net 

y = C + I + G + m - x 

Y = C + I + G (x + TR in) - (m + TR out) 

Y = C + I + G + X - M 

Y = C + I + G + x + TR in – m + TR out 

C + S + T + TR net = C + I + G + (x - m) + (TR in - Trout) 

S + T + TR net = I + G + (x – m) + TR in – TR out) 

(S - I) + (T - G) + TR net = (x + TR in) - (m + TR out) 

(S - I) + (T - G) + TR net = (X – M) 

(X – M) = (S – I) + (T – G) + (TR in – TR out) 

Cd          =      s d        =   b d      =    x d ……………….. (4)                           

يساوي  current account deficit (Cd) هذا يدل على ان عجز الحساب الجاري  

وصافي عوائد  ((b d وعجز الموازنة ((s d مجموع ثالثة عناصر عجز موارد القطاع الخاص

والذي يساوي مجموع عجز  ((td على عكس الميزان التجاري (.x d) عناصر االنتاج الخارجية

 ازنة العامة.موارد القطاع الخاص وعجز المو

td = s d + b d 

ال يوجد مبدئيا سبب يفسر افتراض اي  ،مشتقة من متطابقة توازنية ((4 وبسب كون العالقة  

غير المفيد تفسير احدى العجوزات بالعجوزات الثالثة المتبقية.  االخرى. ومن عجز للعجوزات

ل الثنائي لعجز الموازنة اتباع التحلي ( وشاع(Twin Deficits لذلك تم تفسير العجز المزدوج

الرغم من ان بعض الدراسات اخذت دراسة العالقة المتبادلة بين  الجاري، علىوعجز الحساب 

عجز جانب  الخاص. الىالعجوزات االربعة من اجل تحليل مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع 

انه يسبب عجز . وهذا ما يفسر حدوث عجز في الموازنة العامة فالموازنة وعجز الحساب الجاري

اي ان عجز الحساب  ،لم تتم معادلة بزيادة االدخار على االستثمار الخاص إذافي الحساب الجاري 

كان صافي االدخار الوطني غير كافي لشراء كل الزيادة الصافية في حجم  إذاالجاري يحدث 

ازنة العامة. وقد أذونات الخزينة والسندات العمومية التي قامت الدولة بإصدارها لتمويل عجز المو
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وازنة العامة وعجز الحساب استخدم مصطلح العجز المزدوج لوصف حالة التزامن بين عجز الم

حيث انه في حالة حدوث العجز في  ،ازنة يؤدي الى عجز الحساب الجاريوان عجز المو .الجاري

تناقص مما يؤدي الى  ،من القطاع الخاص او من دول اخرى الموازنة العامة ستقترض الدولة

ومع انخفاض المدخرات سترتفع اسعار الفائدة لجذب  )العامة والخاصة( المدخرات الوطنية

مما يؤدي الى جذب رؤوس االموال االجنبية وهذا يسبب زيادة الطلب على العملة  ،المدخرات

 الوطنية وبالتالي ارتفاع قيمتها مما يجعل اسعار الواردات اقل من اسعار السلع المحلية فيزداد

جة زيادة العجز في الطلب عليها وينخفض بالمقابل الطلب على الصادرات الوطنية وتكون النتي

 .الحساب الجاري

الفتراضات الالزمة من اجل تحقيق العالقة المفترضة بين عجزي الموازنة ا وتوجد عدد من         

 (Alan, 2005, 3):العامة والحساب الجاري طبقا لمتطابقة الدخل القومي والتي تنص على

 يتساوى االدخار الخاص مع االستثمار المحلي وان يتحركان بنفس االتجاه. .1

 بالكامل.ان يتم تمويل عجز الموازنة العامة من خالل اصدار السندات العامة  .8

اتباع سياسات نقدية منضبطة وال  النقدية، ويتميكون البنك المركزي مستقال في اتخاذ اجراءاته  .3

 من قبل الحكومة من اجل تمويل العجز. توجد ضغوط

 ثار عجز الموازنة العامة على عجز الحساب الجاري وفقا ألسعار الصرف.آ .ثالثاً 

 اقتصاد في :لجاري وفقا ألسعار الصرف الثابتةعجز الموازنة العامة على عجز الحساب ا اثار .1

ات فعند شحة االحتياط ،الثابتة الصرف اسعار نظام تتبع النقدية السلطات كانت إذا مفتوح، صغير

فان تمويل  ،ية لتغطية االستثمارات المتزايدةمن النقد االجنبي وعدم كفاية رؤوس االموال المحل

 وهذا ،من الخارج فترتفع اسعار الفائدة العجز المالي الكبير يقتضي تزايد االقتراض الحكومي

 وضع يحسن مما الدولية، ذلكاالموال تدفقات رؤوس  جذب على سيعمل الفائدة اسعار في االرتفاع

تزايد االنفاق الحكومي يعمل على تزايد الطلب  ان اخرومن جانب  .المعني للبلد المال راس حساب

توفر بعض الموارد المحلية المطلوبة للتوسع في االنتاج فان ذلك يؤدي بدوره الى  الكلي، وعند

الزيادة في االنفاق الحكومي سيتجه كطلب ان بعض من تلك  الحقيقي. االتزايد الناتج المحلي 

اضافي على االستيرادات مما يؤثر سلبا على وضع ميزان الحساب الجاري. فضال عن ذلك فان 

مما  ،ستوى االسعار بعد الفترة القصيرةالزيادة في الطلب الكلي قد تسبب ضغوط شديدة لرفع م

االسواق الدولية ويكون سببا اخر لتدهور  يؤدي الى فقدان ذلك البلد بعضا من قدراته التنافسية في

المدفوعات، حسابه الجاري. هذا وان التأثير على وضع الحساب الجاري ومن ثم على ميزان 

الى حجم هذه التغيرات فانه يعتمد على مدى استجابة رؤوس االموال الدولية في تحركاتها  اضافة

بصورة كبيرة لتغيرات وال الدولية يستجيب للتغيرات في اسعار الفائدة. فاذا كان تدفق رؤوس االم

مما يزيد عرض  ،كبيرا عند ارتفاع اسعار الفائدة فان هذا التدفق الرأسمالي سيكون ،سعر الفائدة

 (31 ،8114،)منشدالعمالت االجنبية ويتجه وضع الحساب الجاري الى الفائض في المدى القصير.

مستوى العام لألسعار وبذلك يكون له تأثير سلبي كما ان زيادة الطلب الكلي سيؤدي الى ارتفاع ال

على القدرة التنافسية من خالل انعكاسه على اسعار صرف العملة للبلد في االسواق العالمية ومن ثم 

اثر التمويل الخارجي  (1) يوضح الشكل البيانيو ((Robert, 2010, 85تدهور الحساب الجاري.

يبين  ،ي في االقتصاد والذي يتبع اسعار الصرف الثابتةلعجز الموازنة العامة على الحساب الجار

وان ،التوازن في سوق السلع والذي يعبر عن التوليفات من اسعار الفائدة والناتج  (IS) المنحنى
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i 

 سعر الفائدة

r1 

r0 e                 e1 

LM 

LM1 

BP 

IS1 

IS 

Y0              Y1 0 

 
Y الناتج المحلي اإلجمالي 

ار الفائدة والناتج في يبين التوازن في سوق النقد والذي يعبر عن التوليفات من اسع (LM) المنحنى

جميع اسعار الفائدة والناتج التي تحقق التوازن في ميزان  (BP) ويوضح المنحنى ،سوق النقد

وان ميل هذا المنحنى يعتمد على حرية تدفقات رؤوس االموال االجنبية استنادا على ،المدفوعات 

الفرق بين اسعار الفائدة المحلية والخارجية. وكلما زادت حرية تدفقات رؤوس االموال االجنبية 

وفي حالة الحرية الكاملة لتدفقات رؤوس االموال االجنبية يكون  ،ساطاانب أكثر (BPمنحنى) أصبح

 هذا المنحنى افقيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجز الموازنة العامة على عجز الحساب الجاري وفقا ألسعار الصرف الثابتة أثر (1) الشكل

 باالعتماد على: الباحثانالشكل من اعداد  المصدر:

Source: Steven Husted & Michael Melvin, 2010, Internatioal Econoics, 8th Ed, Pearson, 

UAS, P. 520. 

والتي تبين التوازن الداخلي والخارجي  (e) عند النقطة (IS-LM-BP) تقاطع المنحنيات  

والتي تمثل نقطة التوازن في كل من سوق السلع وسوق النقد وميزان  ،لالقتصاد الكلي المفتوح

وعند  (Y0) فاذا افترضنا بداية ان االقتصاد كان يحقق التوازن عند مستوى الناتج ،فوعاتالمد

فان ،وعند زيادة النفقات العامة وما ينتج عنها من عجز في الموازنة العامة  ،(r0) سعر فائدة

 مكون معدل توازن جديد للناتج وسعر الفائدة (IS1) سوف ينتقل نحو اليمين الى (IS) المنحنى

(Y1وr1)، وان ارتفاع اسعار الفائدة الى النقطة (r1)  يعمل على جذب رؤوس االموال االجنبية

الى الداخل فيزداد سعر صرف الثابت. وعندها يتجه البنك المركزي الى شراء العملة االجنبية 

ملة الوطنية الى المستوى وزيادة ضخ المزيد من العملة الوطنية من اجل اعادة سعر صرف الع

وهذا يسمى بسياسة التعقيم وهذا االجراء سوف يؤدي الى زيادة عرض النقد و ينتقل  ،وبالمرغ

تكون نقطة التوازن  (IS1) وعند التقاطع مع المنحنى (LM1) باتجاه اليمين الى (LM) المنحنى
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 سعر الفائدة

r1 

r0 e                 e1 

LM 

LM1 

BP 

IS1 

I 

Y0              Y1 0 

 

Y الناتج المحلي اإلجمالي 

i 

عند و .(r0()Dens & Others, 2006, 635)األصلي عند مستوى سعر الفائدة  (e1) الجديدة

الن  ،ازنة العامة وعجز الحساب الجاريصرف ال توجد عالقة بين عجز الموثبات اسعار ال

لى اسعار الصرف صافي ع أثرلن يكون لها د رافقتها سياسة نقدية مرنة والسياسة المالية التوسعية ق

 او سعر الفائدة.

اسعار  :عجز الموازنة العامة على عجز الحساب الجاري وفقا ألسعار الصرف المرنة أثر .6

ا وانخفاضا في سوق هي الحالة التي يسمح من خاللها ألي عملة ان تتأثر ارتفاع صرف المرنةال

ويمكن ان تؤدي الى ارتفاع او انخفاض  السوق.تبعا لقوى العرض والطلب في الصرف االجنبي 

والذي يوضح العالقة  (2) من الشكل البياني .(812 ،8119 ،)كريانين قيمة العملة تبعا لهذا النظام

ان زيادة النفقات العامة تؤدي  ،بين عجز الموازنة والحساب الجاري في ظل اسعار الصرف المرنة

باتجاه اليمين ويؤدي ذلك الى زيادة كل من الناتج وسعر الفائدة  (IS1) الى (IS) الى انتقال المنحنى

فائدة وان زيادة اسعار ال ،(e1على التوالي عند مستوى توازني) (r1وY1) الى (r0وY0) من

وعندما  ،مما يزيد سعر صرف العملة المحليةتؤدي الى جذب رؤوس االموال االجنبية الى الداخل 

تكون السياسة النقدية للبنك المركزي محايدة فان ذلك سوف يجعل اسعار السلع المحلية مرتفعة 

سوف تكون  وان اسعار السلع االجنبية ،الثمن بنظر الخارج مما يقلل من القدرة التنافسية للبلد

مما  ،اي زيادة الطلب على السلع االجنبية ،منخفضة القيمة بنظر الداخل مما يعني زيادة الواردات

مما يؤدي الى تراجع  (IS) الى النقطة (IS1) ينخفض باتجاه اليسار اي من (IS) يجعل منحنى

 ((St. Charles, 2005, 4(.e) نقطة التوازن الى النقطة االصلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجز الموازنة العامة على الحساب الجاري طبقا ألسعار الصرف المرنة أثر ((2 الشكل البياني

 باالعتماد على: الباحثانالشكل من اعداد  المصدر:

Source: Steven Husted & Michael Melvin, 2010, Internatioal Econoics, 8th Ed, Pearson, 

UAS, P. 522. 
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على عجز  امهما ومباشر امما تقدم يمكن القول ان عجز الموازنة العامة يمارس تأثير  

الحساب الجاري في ظل اسعار الصرف المرنة على العكس من تأثيره في ظل اسعار الصرف 

 الثابتة.

 مناهج تفسير عالقة عجز الموازنة العامة بعجز الحساب الجاري .رابعاً 

 ن تفسيريان للعالقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري هما:يسود الفكر االقتصادي منهجا 

ينص على عدم وجود عالقة بين عجز  (:(The Ricardian Equivelance التكافؤ الريكاردي .0

الموازنة وعجز الحساب الجاري اي انه عندما يزيد عجز الموازنة العامة بسبب انخفاض حجم 

مؤقت وسوف تزول اثاره  أثروهو ذو  ،فقات القطاع الخاصالضرائب لن يكون له اي تأثير على ن

والذي يحدث هو تأجيل توقيت تحصيل الضرائب من  ،عند عودة الضرائب الى مستوياتها االصلية

 تكافئةالفترات الحالية الى فترات مقبلة وان انخفاض المدخرات الحكومية سوف يترافق مع زيادة م

الن  .الحكومية(خرات الخاصة بسبب تناقص المدخرات )اي زيادة المد في المدخرات الخاصة

االفراد يعلمون ان انخفاض االيرادات الضريبية للدولة سوف يتم تعويضه عن طريق زيادة 

وان اجمالي المدخرات المحلية تتكون من مجموع  (2 ،8111 ،)الكسواني الضرائب في المستقبل.

جانب الدولة سوف يؤدي الى تقليل  خفض الضرائب من والعام، وانادخار القطاع الخاص 

لكنه في نفس الوقت سوف يودي الى زيادة مدخرات القطاع الخاص  ،وفورات القطاع العام

بالتوازي مع انخفاض مدخرات القطاع العام. وبالتالي فان حجم االدخار المحلي لن يتغير بسبب 

ويتضح من التكافؤ  ،يضه من الزيادة في االدخار الخاصخفض الضرائب والذي سوف يتم تعو

الريكاردي عدم وجود عالقة بين عجز الموازنة والناتج عن خفض الضرائب المؤقت والذي سوف 

تعوضه الزيادة في المدخرات الخاصة وعجز الحساب الجاري. الن عجز الموازنة والذي ينتج عن 

لتي فع الضرائب ايتم تعويضه عندما يقوم االفراد بد مؤقتة، سوفخفيض الضرائب ليس اال عملية ت

والعجز في الموازنة  ،اذن العملية هي تأجيل لدفع الضرائب ،خفضت عليهم االن في المستقبل

االدخار الحكومي سوف يتم تعويضه من الزيادة في االدخار  مؤقت، وانخفاض أثرالعامة ذو 

موازنة وعجز السبب الذي ذكره ريكاردو والذي يوكد انه ال توجد عالقة بين عجز ال الخاص، ولهذا

 .((Ekrem, 2016, 272 الحساب الجاري

استنادا لما نص علية المنهج الكينزي ان لعجز  :((Keynesian Propositionالمقترح الكينزي  .6

وان قسم من هذا التأثير  ،واالستثمار الخاص والحساب الجاريعلى االدخار  االموازنة العامة تأثير

وعند عدم  ،تلك المتغيرات يعتمد على طريقة تمويل هذا العجز النهائي لعجز الموازنة العامة على

مصادر، قدرة المتحصالت المالية الضريبية على مواجهة عجز الموازنة عندها يتم اللجوء الى عدة 

االقتراض الخارجي وان لكل مصدر اثاره على  ،االقتراض المحلي ،النقدي الجديد االصدار منها

بوجود عالقة بين عجز الموازنة  الكينزي يؤمنوان المقترح  (983 ،1828 ،)خليل االقتصاد.

وهو  .((The Twin deficit العجزين بتوءمةساب الجاري والتي يطلق عليها العامة وعجز الح

عالقة سببية في االتجاهين نتيجة عجز الموازنة العامة الى عجز الحساب  يفترض بوجودما 

اما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فهو متغير داخلي.  ،الجاري فعجز الموازنة متغير خارجي

وتفسير ذلك ان اتساع عجز الموازنة يأتي نتيجة لزيادة االنفاق الحكومي وان عجز الموازنة يزيد 

وهناك عوامل تؤثر  ،الذي يعيق النمو االقتصادي للبلدفي النهاية من تفاقم عجز الحساب الجاري و

وسياسات  ،اسعار الفائدةو ،التقلبات في الدورات االقتصادية مثل بقوة العالقة بين هذين العجزين
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جز هناك ارتباط ايجابي بين ع ((Elhendawy, 2013, 170الصرف. ونوع نظام سعر  ،التصدي

تين . نتيجة اليتين رئيسعالقة سببية من االول الى الثانيو ،وعجز الحساب الجاريالموازنة 

 (92 ،8114 ،)السواعي والعزامهما:

يزيد عجز الموازنة او خفض الضرائب من الطلب الكلي مما يؤدي الى زيادة الدخل والذي يؤدي  أ. 

بدوره الى زيادة الطلب على الواردات مما يتسبب في تفاقم العجز في الميزان التجاري والذي هو 

 الجاري.جزء مهم من الحساب الجاري مما يؤدي الى عجز الحساب 

ة ايضا. موازنة العامة ال يزيد الطلب فقط وانما يؤدي الى زيادة معدل الفائدب. ان زيادة العجز في ال

س المال االجنبي وارتفاع في قيمة العملة المحلية وبالتالي زيادة وتؤدي بدورها الى تدفق رأ

االستيراد وقلة التصدير مما يؤدي الى تدهور الميزان التجاري والذي يسبب العجز في الحساب 

هناك عالقة مباشرة بين عجز الموازنة وعجز الحساب  المقترح الكنزيسب ح الجاري. اذن

 الجاري.
 

 المبحث الثالث

 اتجاهات عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري في الكويت

بين الفائض والعجز بتباين التغيرات  في الكويت تباينت مستويات أداء الموازنة العامة 

التي تتبعها فقات العامة المكونة لها التي تتأثر بالسياسات المالية والحاصلة باإليرادات العامة والن

ويعد الحساب الجاري من أهم  بما يتالءم مع متطلبات نمو واستقرار أدائها االقتصادي. الكويت

مكونات ميزان المدفوعات فهو يحتوي على جميع معامالت الدولة مع العالم الخارجي الناتجة عن 

للسلع والخدمات فضال  عن عوائد الدخل في المدة التي يعد فيها الميزان.  الصادرات والواردات

( تطورات الموازنة العامة والحساب 1) ى قوة االقتصاد. ويبين الجدولويعد أحد المؤشرات عل

 الجاري في الكويت.

 (1)الجدول 

 مليون دينار (8112-1821) والحساب الجاري في الكويت تطورات الموازنة العامة

 

 سنةال
فائض الحساب الجاري 

 أو عجزه

نسبة العجز أو الفائض 

 GDPإلى 

فائض الموازنة العامة 

 أو عجزها

نسبة العجز أو الفائض 

 GDPإلى 

1980 4136 53.3 1037.8 13.3 

1981 3819 54.2 -106.1 1.5- 

1982 1430 32.0 -906.4 -14.5 

1983 1548 25.4 -166.0 2.7- 

1984 1903 29.6 -734.8 -11.4 

1985 1443 22.3 -995.1 -15.4 

1986 1632 31.3 -1302.3 -25.0 

1987 1271 20.3 -779.5 -12.5 

1988 1284 22.2 -867.6 -15.5 

1989 2684 37.5 -184.7 2.5- 

1990 1121 21.0 -7368.3 1.38- 

1991 7527 2.404 -5528.9 1.76- 



8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت   

 

838 

 

 باالعتماد على: الباحثانالجدول من إعداد  المصدر:

 ،(8111-1821لألعوام ) ،شئون المحاسبة العامة إدارة التوجيه والنظم ،وزارة المالية الكويت -

 .(8112-8118) ير االقتصادي لألعوامالتقر ،بنك الكويت المركزي

 (.8112-1821ام )لألعو ،التقرير االقتصادي ،بنك الكويت المركزي -

 اتجاهات عجز الموازنة العامة في الكويت .أوالً 

أن مؤشرات الموازنة العامة في دولة الكويت  (1) تظهر البيانات الواردة في الجدول رقم  

وحققت بقية سنوات الدراسة  ،8112و1882-1889و1881-1821 قد حققت عجزا  في السنوات

ات الموازنة العامة أثناء الدراسة في دولة الكويت بين ويمكن التمييز عند تدقيق مكون .فائضا  

-1821 تميزت الفترة األولى .811-1888 والفترة الثانية ،1882-1821 األولى فترتين، الفترة

شهدت الموازنة العامة عجزا  خالل  ،م في الموازنة العامة على األغلبفي تحقيق عجز عا 1882

واستمر العجز لنهاية السنة ،ذب بين االنخفاض واالرتفاع وبشكل متذب 1821 الفترة ألول مرة عام

وبذلك تراجعت  ،العالمي وتدهور الطلب على النفط على آثر الركود االقتصادي1882المالية 

 السنة
فائض الحساب الجاري 

 أو عجزه

أو الفائض  نسبة العجز

 GDPإلى 

فائض الموازنة العامة 

 أو عجزها

نسبة العجز أو الفائض 

 GDPإلى 

1992 132 2.0 -1809.0 -31.0 

1993 721 9.0 -1743.2 -24.1 

1994 930 12.6 -1402.6 -19.0 

1995 1481 18.2 -1000.7 -12.3 

1996 2112 22.3 63.3 0.5 

1997 2383 25.8 -730.8 7.0- 

1998 645 8.0 -1522.3 52.3- 

1999 1495 16.3 707.0 7.0 

2000 4475 38.6 1280.8 11.0 

2001 2537 23.7 56.6 0.5 

2002 1281 11.0 669.7 5.0 

2003 2789 19.5 720.7 5.0 

2004 4570 26.0 1750.8 9.0 

2005 8781 37.2 5493.2 23.2 

2006 13148 33.6 3652.0 12.3 

2007 11747 36.0 7422.3 2.27 

2008 16195 40.8 643.0 1.6 

2009 7418 24.3 4668.4 1.36 

2010 10553 29.6 3130.8 8.0 

2011 18534 41.8 10250.1 24.1 

2012 22174 43.2 13228.7 27.1 

2013 20210 40.9 12700.9 25.7 

2014 15139 32.5 12908.1 27.7 

2015 1208.0 3.5 3510.5 8.7 

2016 -1510.5 4.5- -4611.9 11.2- 
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واستمر األنفاق العام باتجاهه المتصاعد إلى جانب الخلل في الهيكل  ،حصيلة االيرادات النفطية

بية الضعيفة للقطاع الخاص في االستيعاب النسبي للعمالة االقتصادي الناتج عن المساهمة النس

على الرغم من تراجع االيرادات النفطية إال أنها  تمثل األهمية النسبية األعلى لجملة ،الوطنية 

 ،1881 واستمر العجز في الموازنة العامة وبلغ أعلى قيمة عام (.81 ،8118، هيمابرإ) إليراداتا

لمنطقة كحرب الخليج والشلل الذي أصاب قطاع النفط والزيادة في نتيجة لألوضاع التي سادت ا

لنفط زيادة كبيرة في حجم متطلبات اإلعمار دفع االلتزامات المترتبة على إعادة تشغيل قطاع ا

 كما ارتفع اإلنفاق على وظيفة الدفاع بنسبة ،إذ سجلت مؤشرات اإلنفاق معدالت عالية ،اإلنفاق

فيما  (.84 ،8118، هيمابرإ) %1941 راجعت حتى بلغتثم ت 1888-1881 خالل عامي 4441

 ،وزيادة اإليرادات األخرى ،نتيجة زيادة اإليرادات النفطية ،فائضا   1882حققت موازنة عام 

فائضا   8112-1888حققت الفترة  .(4، 1889، لكويت)وزارة مالية ا وانخفاض المصروفات

ادة اإليرادات اإلجمالية بسبب ارتفاع اإليرادات نتيجة زي ،عاما  وبصورة مستمرة على التوالي

ويعزى  ،رتفاع واالنخفاض خالل هذه الفترةالنفطية واإليرادات األخرى على نحو متذبذب بين اال

فقد شهدت أسعار النفط الخام في األسواق العالمية إلى أسعار  ،ذلك للتذبذب في أسعار النفط العالمية

أشارت بعض التقارير إلى أن من أسباب ذلك تراجع حجم وقد  ،8113 غير مسبوقة منذ عام

نتيجة  ،عجزا   8112. فيما حققت موازنة عام (88، 8118، براهيمإ) االمريكي من النفطالمخزون 

وزيادة المصروفات عن السنوات  ،وانخفاض االيرادات األخرى ،النخفاض االيرادات النفطية

وللوقوف على نحو أكثر تفصيال  على اتجاه عجز  .(81، 8112، )بنك الكويت المركزي ابقةالس

 .(3) الشكلإلى الموازنة العامة ومعرفة اتجاهها العام في الكويت يمكن النظر 
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MAD 2173

MSD 12094234

Accuracy Measures

Actual

Fits

Forecasts

Variable

Trend Analysis Plot for Budget surplus or deficit
Quadratic Trend Model

Yt = -574 - 208*t + 12.52*t**2

                       
 (B) الشكل (A) الشكل

 لكويت أو عجزهااالتجاه العام لمؤشر فائض الموازنة في ا تطور المؤشرة العام لفائض الموازنة في الكويت أو عجزها

 (3) الشكل

 (8112-1821) تطور مؤشر فائض الموازنة العامة الكويتية أو عجزها واتجاهها العام للفترة

 .(1) باالعتماد على بيانات الجدول الباحثانالمصدر: من إعداد 

 اتجاهات عجز الحساب الجاري في الكويت .ثانياً 

ساب الجاري في الكويت قد حقق فائضا  على أن الح (1) ر البيانات الواردة في الجدولتظه  

مليون دينار  111141 بلغ 8112 وحقق عجزا  وحيدا  عام 8111-1821 التوالي خالل الفترة

وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا  منذ  ،إلى الناتج المحلي اإلجمالي %441 وبنسبة

 عام %1343لى الناتج المحلي اإلجمالي مليون دينار وبلغت نسبته إ 4132 بداية الفترة إذ بلغ
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مليون  88194 واخذ هذا الفائض بالتذبذب بين االنخفاض واالرتفاع حتى بلغ أكبر قيمة ،1821

ويرتبط الفائض في  ،%4348وبلغت نسبة الفائض إلى الناتج المحلي اإلجمالي  ،8118 دينار عام

إذ تزايد الفائض في الميزان  ،األساسي يزان السلعي وحساب الدخلالحساب الجاري بالفائض في الم

 ،%1842وبلغت نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي  ،مليون دينار 89111 السلعي ليصل الى

مليون دينار وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي  4923 وبذلك ارتفع فائض الميزان السلعي إلى

ئض في الحساب الجاري وأن الفا (.142 ،8118 ،)بنك الكويت المركزي %8144 اإلجمالي

نتيجة لالعتماد الكبير على النفط؛ إذ تعد  ،الميزان التجاري الكويتي يعود للفائض الكبير في

من اجمالي الصادرات  %88 إذ شكلت نسبة ،ة العمود الفقري للميزان التجاريالصادرات النفطي

 ر النفطية بحواليدرت الصادرات غيفيما ق ،8118 عام %81 وارتفعت إلى 8114 الكويتية عام

أخذ الفائض في الحساب الجاري باالنخفاض  (.88 ،8113 ،)لجنة الكويت الوطنية للتنافسية 2%

من  %341 وبلغ نسبة ،مليون دينار 181241 مقدار 8111تدريجيا  حتى بلغ عام  8118 بعد عام

بلغ اجعا  كبيرا  نتيجة تراجع إجمالي الصادرات من السلع والخدمات تر ،الناتج المحلي اإلجمالي

 بينما سجلت الواردات نحو ،%41422 وتراجع حجم الصادرات النفطية بنحو ،43411%

 في الفترة %1149 و %1342 و %943 وسجلت الصادرات غير النفطية نموا  بنسبة ،1411%

 على التوالي بنسبة 8111 و 8114ثم تراجعت الصادرات غير النفطية عامي  8111-8113

 (.31 ،8112 ،ةيلجنة الكويت الوطنية للتنافس) %142 و 848%

 قيمتهبلغت  عجزا   8112 سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الكويت عام  

وجاء هذا العجز محصلة  ،من الناتج المحلي االجمالي %441ة وبنسب ،مليون دينار 111141

 مليون دينار 812141 ربمقدا خل االستثمار(النخفاض الصادرات السلعية والدخل األساسي )د

 وكذلك ارتفاع اجمالي قيمة المدفوعات مقابل الخدمات ومدفوعات الدخل الثانوي ،%248 وبنسبة

 (.89 ،8112 ،بنك الكويت المركزي) %341 وبنسبة مليون دينار 21848 بمقدار )التحويالت الجارية(

اه العام لتلك المؤشرات ويمكن الوقوف على اتجاه عجز الحساب الجاري الكويتي ومعرفة االتج

 (.4) عبر الزمن من خالل الشكل
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Trend Analysis Plot for Current account
Quadratic Trend Model

Yt = 1996 - 125*t + 12.11*t**2

 
 

 (B) الشكل (A) الشكل

 االتجاه العام لمؤشر فائض الحساب الجاري في الكويت أو عجزه تطور المؤشرة العام لفائض ا الحساب الجاري في الكويت أو عجزه

 العام للفترة اههجوات الكويتي أو عجزه الحساب الجاريمؤشر فائض  اتتطور( 4الشكل )

(1821-8112) 

 .(1) باالعتماد على بيانات الجدول الباحثانالمصدر: من إعداد 
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وعجز فرضية البحث وتقدير العالقة بين عجز الموازنة العامة  تقدم وإلثباتبناء على ما   

ة ووفقا للمنهجي( Eviews6) تم االعتماد على البرمجية الجاهزة الكويت، فقدالحساب الجاري في 

 التي طرحت في المبحث السابق.
 

 المبحث الرابع

 تقدير وتحليل النتائج

 تقدير وتحليل العالقة بين عجزي الموازنة العامة والحساب الجاري الكويتي .اوال

من  (Phillips-Perron)باستخدام اختبار: اختبار استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج .0

يانات السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج تم التوصل الى النتائج اجل تحديد مدى استقرارية ب

المعنوية  ،الخطية للمتغيرات (pp) والتي تبين القيم المحسوبة إلحصائية (.1) المدرجة في الجدول

 ,0.00 ,0.03  ,0.00منها )او اقل  %5احصائيا عند المستوى االصلي حيث ظهرت قيم المعنوية

على التوالي باستثناء السالسل الزمنية  (MG, IN, GDP, CA, BD) للمؤشرات( 0.00, 0.05

مما يدل على ان  ،التي لم تستقر في المستوى االصليلسعر الفائدة وسعر الصرف وعدد السكان و

ولذلك  ، (I(0))بيانات السالسل الزمنية مستقرة عند المستوى وان المتغيرات متكاملة من الدرجة

سل الزمنية لها نفس التكامل مما يدل على ان هذه السالسل تتحرك معا يمكن القول ان بيانات السال

 عبر الزمن وان هناك عالقة زمنية طويلة االجل تعرف بانحدار التكامل المشترك.

 (8) الجدول

 لبيانات السالسل الزمنية/الكويت (PP)نتائج اختبر 

 المتغيرات

 الفروق األولى المستوى

 
 حد ثابت

ثابت واتجاه 

 زمني

بدون ثابت 

 واتجاه
 حد ثابت

ثابت واتجاه 

 زمني

بدون ثابت 

 واتجاه

BD 
-3.213 

(0.27) 

-4.177 

(0.01) 

-3.223 

(0.00) 
- - - 

t 

(p) 

CA 
-2.666 

(0.08) 

-2.624 

(0.27) 

-1.922 

(0.05) 
- - - 

T 

(p) 

ER 
-2.822 

(0.06) 

-2.773 

(0.21) 

-0.573 

(0.83) 

-6.305 

(0.00) 

-6.195 

(0.00) 

-6.353 

(0.00) 

T 

(p) 

GDP 
-4.009 

(0.00) 

-3.871 

(0.02) 

-3.387 

(0.00) 
- - - 

T 

(p) 

IN 
-3.373 

(0.01) 

-3.289 

(0.08) 

-2.099 

(0.03) 
- - - 

T 

(p) 

IR 
-1.733 

(0.40) 

-3.333 

(0.07) 

-0.590 

(0.45) 

-7.824 

(0.00) 

-7.924 

(0.00) 

-7.741 

(0.00) 

T 

p)) 

MG 
-3.309 

(0.02) 

-3.189 

(0.10) 

-2.690 

(0.00) 
- - - 

T 

(p) 

PG 
-1.960 

(0.30) 

-2.077 

(0.54) 

-1.145 

(0.22) 

-3.682 

(0.00) 

-3.617 

(0.04) 

-3.740 

(0.00) 

T 

p)) 

 .(Eviews6) باالعتماد على نتائج برنامج انالجدول من اعداد الباحثالمصدر:   
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وازنة العامة وعجز الحساب الجاري تم تقدير العالقة بين عجز الم: العالقة الطويلة االجلتقدير  .6

من اجل اجراء  ،(Ordinary Least Squares: OLSى )باستخدام طريقة المربعات الصغر

 :اآلتيةحيث قدمت النتائج  Eviews6باالعتماد على نتائج برنامج  ،االنحدار

 (3) جدولال

 الكويت/(OLS)نتائج تقدير االنحدار الخطي البسيط باستخدام طريقة 

 .(Eviews6) باالعتماد على الباحثانالجدول من اعداد المصدر: 

 .%1ثل قيم االحتمالية عند مستوى ( تم)االقواس االرقام بين 

 الى ما يأتي: (8تشير نتائج التقدير الواردة في الجدول)  

 على المتغير المعتمد عجز الموازنة( DCAل )ياس تأثير المتغير المستقأ. تم في المعادلة االولى ق

(DBD)، واتضح ان متغير عجز الحساب الجاري (DCA) وي وموجب في عجز له تأثير معن

 ان تغيراذ  ،فعند زيادة العجز في الحساب الجاري يتبعه عجز في الموازنة العامة ،الموازنة العامة

وهذا ما  .(0.65) يؤدي الى زيادة العجز في الموازنة بمقدار( 1)ر عجز الحساب الجاري بمقدا

 (GDP)اإلجمالي اما متغيرات الناتج المحلي  يتطابق مع النظرية االقتصادية والدراسات السابقة.

فتشير الى عدم معنوية المتغير المستقل في تفسير التغيرات ، (MG)وعرض النقد  (IN) والتضخم

لتابع اي انها ال تؤثر في عجز الموازنة العامة او انها ال تفسر التغيرات التي تحدث في المتغير ا

مما يعني أن  %26 أما القوة التفسيرية للنموذج فقد بلغت .(0)التي تحدث في عجز الموازنة العامة

يمثل تأثير متغيرات  74% والمتبقي ،من التغير في المتغير المعتمد 26% المتغيرات المستقلة تفسر

وقيمة االحتمالية  (13.96) المرتفعة والتي بلغت (F)وتشير قيمة  م تدخل في النموذج.أخرى ل

 الى معنوية النموذج ككل. (0.00) المنخفضة

على المتغير  (DBD, GDPة )ب. اما في المعادلة الثانية فانه تم قياس تأثير المتغيرات المستقل

له تأثير معنوي  جز الموازنة العامةع واتضح ان متغير ،(DCA) المعتمد عجز الحساب الجاري

 فعند زيادة العجز في الموازنة العامة يتبعه عجز في الحساب ،وموجب في عجز الحساب الجاري

يؤدي الى زيادة العجز في الحساب الجاري  ( 1) اذ ان تغير عجز الموازنة العامة بمقدار ،الجاري

اذ ان  ،ه تأثير سالب في عجز الحساب الجارياما متغير الناتج المحلي االجمالي ل .(0.40) ربمقدا

                                                           
من اثبات معنويتها االحصائية من التأثير في عجز الموازنة ( GDP, IN, MG) فشلت المتغيرات التوضيحية (0)

 وذج.قيمتها الجدولية لهذه المتغيرات. لذا فإنها استبعدت من النم (t) حيث لم تتجاوز القيمة المحسوبة، العامة

DBD= 0.126GDP +1.015IN- 0.299MG  

t = (0.50)       (0.99)     (-0.56) 

Prob= (0.61) (0.32)      (0.57) 

 

D-W _adj2R F-stat النموذج 

1.01 0.26 
13.96 

(0.00) 

DBD = -17.89 + 0.651 DCA  

t           (-3.53)   (3.73)           

prob.     (0.00)   (0.00)                         

1.18 0.35 
10.72 

(0.00) 

DCA= 27.96 + 0.408 DBD -0.403 GDP  

 t       (13.75)    (3.68)      (-2.37)                    

prob.  (0.00)     (0.00)       (0.02) 
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 .((0.40 يؤدي الى انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار( 1) تغير الناتج المحلي االجمالي بمقدار

من التغير  35% مما يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر 35% أما القوة التفسيرية للنموذج فقد بلغت

 وتشير قيمة ل تأثير متغيرات أخرى لم تدخل في النموذج.يمث 65% والمتبقي ،في المتغير المعتمد

(F) الى معنوية النموذج ككل. (0.00) وقيمة االحتمالية المنخفضة (10.72) المرتفعة والتي بلغت 

. تشير نتائج النموذج المطبق على الكويت ان متغير عجز الحساب الجاري له تأثير معنوي وموجب ج

اما متغير عجز الموازنة العامة فله تأثير معنوي وموجب في  ،(0.65) في عجز الموازنة يساوي

اذ ان التأثير المتبادل بين عجز الموازنة العامة وعجز  .(0.40) عجز الحساب الجاري يساوي

وتؤكد هذه النتائج الى  ،حيث تكون العالقة ايجابية ،جاري يتفق مع فكرة العجز المزدوجالحساب ال

زنة العامة وعجز الحساب الجاري في الكويت. ويكون تأثير متغير وجود عالقة بين عجز الموا

كل من العجزين يسبب كبر من تأثير متغير عجز الموازنة العامة. اي ان أعجز الحساب الجاري 

 العجز االخر.

توضح التقديرات السابقة تأثير المتغيرات المستقلة في المتغير : (Granger) ختبار سببيةا .3

لقياس العالقة السببية بين ( Granger) ال تفسر اتجاه التأثير، لذلك تم إجراء اختبار ، لكنهاالمعتمد

والذي بتطبيقه تم الوصول الى النتائج المدرجة في  ،المتغيرات االقتصادية الداخلة في النماذج

 (. 4) الجدول

 (4) جدولال

 في الكويت Granger)نتائج اختبارات سببية )

 اتجاه السببية عدد المشاهدات F إحصائية قيم االحتمالية

0.72 

0.30 

0.32 

1.25 

35 

35 

CA                         BD 

BD                         CA 

0.19 

0.59 

1.73 

0.53 

35 

35 

BD                        MG 

BD                        MG 

0.25 

0.28 

1.43 

1.30 

35 

35 

MG                     GDP 

GDP                     MG 

0.01 

0.18 

4.87 

1.81 

35 

35 

MG                        IN 

IN                        MG 

 .(Eviews6) باالعتماد على نتائج برنامج الباحثانالجدول من إعداد المصدر: 
 

 

  

 (1) الشكل

 العامة والحسابمؤشرات عجزي الموازنة اتجاه العالقة السببية بين المتغيرات االقتصادية و

 الكويت الجاري في

 .(4) باالعتماد على نتائج الجدول الباحثانالشكل من اعدد المصدر: 

موازنة العامة والحساب ضعف التفاعل بين عجز ال (1) والشكل (4) يالحظ من الجدول  

المحتسبة لكونها ( F) معنوية قيمة الى انعدام العالقة السببية بين هذه المتغيرات نتيجة عدم ،الجاري

IN MG 
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االتجاه من عرض النقد الى وهناك سببية وحيدة  .(5%) الجدولية عند مستوى( F) من قيمة أصغر

 من القيمة الجدولية أكبرة كونها المحتسب( F) لمعنوية قيمة التضخم

 

 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات أوالً.

 :يأتي بما البحث في إليها التوصل تم تيال االستنتاجات أهم تلخيص يمكن   

إذ  تباين تأثير العالقة بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري والمتغيرات المستقلة؛ .1

يالحظ أن هناك عالقة تأثير إيجابية معنوية بين عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري 

 وتتفق مع فكرة العجز المزدوج في الكويت.

إذ ظهر لعجز الموازنة آثر  الكويت؛ستنتج من نتائج البحث تحقق فرضية المقترح الكينزي في ون .8

 موجب معنوي في عجز الحساب الجاري. 

 ويت من عرض النقد باتجاه التضخم.عالقة سببية وحيدة في الك يالحظ وجود .3

 ،متغيرات عينة البحثو ريبين عجزي الموازنة العامة والحساب الجا السببية اتجاه العالقة تباين .4

 .األول االستنتاج في جاء ما يؤكد ما وهو

، 1889، 1881، 1821الكويت تحقيق عجزا  في السنوات )شهدت مؤشرات الموازنة العامة في  .1

 بقية السنوات فائضا . (، وحققت8112، 1882

عجزاَ وحقق  ،(8111-1821) أظهر الحساب الجاري في الكويت تحقيق فائض على التوالي في .2

 .8112 عام وحيدا  

 تتالمقترحا .ثانياً 

من ارتفاع  االستهالك، للحدمن الضروري تبني بعض السياسات االقتصادية التي تهدف ترشيد  .1

تقليص  خالل)من لذلك من الالزم إعطاء أهمية على نحو متالزم للسياستين المالية  ،االستيرادات

)عبر تقليص حجم  (، والخارجيةالمصادر األخرى اإلنفاق الحكومي وزيادة اإليرادات من

االستيرادات بالضغط على االستهالك وتقليص عوائد اإلنتاج المحولة للعالم الخارجي ممثلة على 

 الكويت(.مالة الوافدة في نحو رئيس بتحويالت الع

ة العامة عجزي الموازن)وتطورهما طالما أن النفط هو المحرك األساسي لتشكيل هاتين الفجوتين  .8

فال يمكن التحكم بهاتين الفجوتين إال بتنويع مصادر الدخل؛ ألن أسعار النفط  ،والحساب الجاري(

وعوائده تتعلق بصورة أساسية بعوامل خارجية وعالمية ال يمكن التأثير فيها عبر السياسات 

هدفها تنويع الكويت إلى تبني سياسات متعددة لسياق فقد اتجهت وفي هذا ا ،االقتصادية المحلية

 والقطاعات األخرى. والقطاع السياحيالقطاع الصناعي  الدخل، كتشجيعمصادر 

لصعوبة التحكم بزيادة العائدات النفطية  الكويت، ونظرا  نتيجة لالعتماد على اإليرادات النفطية في  .3

جاه واضح وهناك ات ،عبر السياسات المحلية؛ لذلك البد من تقليص اإلنفاق الحكومي واالستيرادات

لتقليص اإلنفاق الحكومي عبر سياسات التخصيص والضمان الصحي والتعليم األهلي والتي تهدف 

إلى تخفيف أعباء قطاعات االتصاالت والنقل الجوي والصحة والتعليم على موازنة الدولة. أما فيما 

 ب الجاري.توجد سياسة واضحة للحد منها من أجل إعادة التوازن للحسا االستيرادات، فاليخص 
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