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یة من المؤشرات الرئیسیة للبلدان یعد الحفاظ على االستقرار والشفافیة وتوازن المیزان
ولكن انتشار الفساد قد یؤدي الى االنحراف عن ھذه المؤشرات، حیث یؤدي . المتقدمة والنامیة

الفساد الي تغییر ھیكل اإلنفاق العام فضال عن زیادة اإلنفاق غیر الفعال باإلضافة الى خفض 
 العامة بما یؤدي في النھایة إلى زیادة اإلیرادات العامة وھو ما یؤثر سلبًا على توازن الموازنة

ومن ثم تھدف ھذه الدراسة، الى قیاس تأثیر الفساد على الدین العام في مصر . رصید الدین العام
باستخدام منھجیة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة المبطأة للتكامل المشترك 

))ARDL(Autoregressive Distributed Lag Model .( ٢٠٢٠-١٩٩٨خالل الفترة .
وتشیر النتائج التجریبیة إلى وجود عالقة تكامل بین المتغیرات وأن ھناك عالقة إیجابیة وذات 

ھذه النتائج لھا آثار مھمة على صانعي السیاسات، . داللة إحصائیة بین زیادة الدین العام والفساد
ادة الدین العام في ألنھا تشیر إلى أن تحسین السیطرة على الفساد ھو أداة ممكنة للحد من زی

  .مصر

الفساد، الدین العام، مصر .  

  

یشیر البعض ان وجود مستوى معین من الدین اإلیجابي أفضل من توازن المیزانیة 
ھو ما یسمى بدور الدین العام في مواجھة التقلبات، على النحو الذي : األول: لسببین أساسیین

ھو دور الدین العام في إعادة توزیع الثروة، كما ھو : والثاني ،)Barro ,1979(أشار الیھ 
ومع ذلك، فانھ في ). Cukierman and Meltzer ,1989(موضح، على سبیل المثال، في 

نھایة المطاف سوف تؤدي السیاسة المالیة المثلى، إلى استقرار مستوى الدین في المدى الطویل 
 ,Aiyagari(رجح حول الصفر، وقد یكون قیم سلبیة عند المستوى األمثل لیساوي صفر، أو یتأ

et al, 2002 .( ولكن أدت األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة إلى زیادة غیر مسبوقة في الدین
العام في جمیع أنحاء العالم، وھو ما یشكل تحد كبیر للحكومة بشأن االستدامة المالیة وتأثیرھا 

م في المیزانیة إلى تحمیل الحكومة وصانعي السیاسات على االقتصاد، حیث یؤدي العجز الضخ
عبًئا مالًیا على آلیة تمویل مشاریع التنمیة األساسیة فضال عن آثارھا السلبیة على آفاق النمو في 

الى اقتراح ) Reinhart and Rogoff(وھو ما دفع ). Lartey, et al, 2018(البلدان النامیة 
  .بعدم تجاوزه من أجل منع أي مخاطر للتخلف عن السدادحًدا للدین العام ُیوصى كل دولة 

ویتأرجح متوسط الدین العام عند أعلى مستویاتھ في عدة سنوات في جمیع أنحاء العالم 
، حیث یتبین من الشكل اتجاه مستویات الدین العام ممثلة في نسبة الدین العام الى )١الشكل (

وبینما . لدول المتقدمة او المتخلفة او األسواق الناشئةاجمالي الناتج المحلي الى التزاید سواء في ا
استقر الدین العام لالقتصادات المتقدمة في السنوات األخیرة بعد الزیادة الحادة الناتجة عن األزمة 
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، استمرت مستویات الدین في االقتصادات ذات الدخل المنخفض ٢٠٠٨المالیة العالمیة لعام 
وتجدر اإلشارة، الى ان أھمیة الدین العام . ٢٠١٢فاع منذ عام واالقتصادات الناشئة في االرت

یمكن أن تختلف في االقتصادات منخفضة الدخل اختالًفا كبیًرا عنھا في اقتصادات األسواق 
المتقدمة والصاعدة، حیث تمیل البلدان النامیة بشكل كبیر الى االقتراض العام لتمویل مشاریع 

  . ات المتقدمة التي تلجأ إلى االقتراض الخاصالبنیة التحتیة مقابل االقتصاد

  
  نسبة الدین العام الى الناتج المحلى اإلجمالي عالمیا خالل الفترة ) ١(شكل رقم 

  وفقا لتصنیف الدول) ٢٠١٩-٢٠٠٨(
Source: weo 
وتحاول ھذه الدراسة تحدید العوامل التي تؤثر على تراكم الدین العام، والذي یعد الفساد 

" إساءة استخدام المنصب العام لتحقیق مكاسب خاصة"ا، والذي ُیعرَّف عادًة بأنھ العام أحدھ
)Alt and Lassen ،2014 .( ،او بانھ جمیع أوجھ القصور السائدة في الحوكمة العامة للبالد

والتي تؤدي إلى استخدام األموال العامة ألھداف مختلفة عن تلك األھداف التي تھدف إلى تحسین 
وعلى الرغم من أن . لقد اعتبر الفساد بشكل عام سمة فطریة للعالم النامي. اطنینرفاھیة المو

الفساد العام لیس حاًدا في البلدان المتقدمة كما ھو الحال في البلدان النامیة، إال أنھ ال یزال من 
الممكن أن یكون لھ تأثیر سلبي حاسم على األداء االقتصادي لجمیع البلدان، وال سیما على 

حیث ُینظر إلى الفساد على أنھ وباء ومشكلة كبیرة ومتوطنة لكل من . ویات الدین الحكوميمست
فھو ظاھرة . بین كل من الدول الدیمقراطیة والدول غیر الدیمقراطیة/ البلدان المتقدمة والنامیة 

 ویكلف التدفق المالي غیر. منتشرة في العالم ومصر لیست استثناء من زیادة حجم الدین العام
من الناتج  % ٥تریلیون دوالر سنوًیا أو ) ٢،٦(المشروع، بما في ذلك الفساد، البلدان النامیة 

وعلى المستوى الكلي، قد یكون للفساد ). United Nations, 2018(المحلي اإلجمالي العالمي 
 Mauro, 1995(تأثیر سلبي على النمو االقتصادي والتنمیة؛ حیث وجد أن الفساد یحد من النمو 

Tanzi & Davoodi, 2002 ( ویثبط االستثمار)Brunetti, et al, 1998 ( ؛ تقلیل كفاءة
القطاعین العام والخاص؛ تشویھ البیانات المالیة واالقتصادیة وتؤدي إلى عدم االستقرار 
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باإلضافة إلى ذلك، یمكن اعتبار ). Everhart et al., 2009(والفوضى في العملیة السیاسیة 
على المخاطر السیاسیة التي تؤثر أیضا على تدفقات االستثمارات األجنبیة الفساد مؤشرا 

 & Depken(، فضال عن، أثرھا على تصنیفات السندات الحكومیة )Ayhan, 2019(المباشرة 
Lafountain, 2006( وتأثیرھا سلًبا على الفقراء ،)Justesen & Bjornskov, 2014 .(

یًضا، إلى أن الفساد یمكن أن یؤثر سلًبا على أداء وتشیر الدراسات على مستوى الشركات أ
أن ) Zhang, and Leung ,2015(على سبیل المثال، یشیر . الشركات والنمو بشكل عام

 فضال عن آثارھا السلبیة على األداء المالي االقتصادي،الفساد ال یشجع على االبتكار والنمو 
  ).Lim, et al ,2016(للشركات 

انھ إذا كان للفساد اثارا سلبیة كما سبق ذكره، ففي المقابل تشیر وتجدر اإلشارة الى 
" grease on the wheel "األدبیات الى فرضیة األثر اإلیجابي للفساد التي یطلق علیھا اسم 

 Leffعلى سبیل المثال، یقترح . أن الفساد یمكن أن یؤدي إلى تحسین الكفاءةوالتي تتضمن 
وھو .  من البیروقراطیة، یمكن أن یكون مفیًدا للنمو االقتصادي أن الفساد عن طریق الحد1964,

 ,Huntington ,1968, Nye ,1967 , Johnson ,1975من ما اتفق مع آراء كل 
 )Cooray, et al, 2016  .( وتشیر دراسة)Lau, C. K. et al ,2013 ( أن الفساد قد یقلل من

ثر قابلیة للتنبؤ بھا نتیجة انتشار الفساد درجة عدم الیقین بشأن سیاسة الحكومة، حیث تصبح أك
ومن ھنا، تشیر العدید من الدراسات النظریة والتطبیقیة إلى أن تأثیر نمو الفساد یعتمد . والرشوة

یوضح ). Aidt, 2009; Shleifer & Vishny, 1993(على البیئة المؤسسیة 
Dzhumashev ,2014) (اإلنفاق العام، والذي أن التفاعل بین الفساد والحوكمة یشكل كفاءة 

وعلى أي حال، تعمل البیروقراطیة الفاسدة على تشویھ غرض . بدوره یحدد آثار زیادة الفساد
  .ووظیفة القطاع العام، وتغییر العبء الذي یخلقھ وھیكل اإلنفاق

یتضح من العرض السابق ان العالقة بین الفساد والدین العام ال تزال محل دراسة، ومن 
الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الفساد یؤثر على مستوى الدین العام في مصر، ومن ثم تھدف ھذه 

خالل دراسة ھذه العالقة، تسعى ھذه الورقة إلى إثبات وجود قناة أخرى یؤثر من خاللھا الفساد 
  . سلبًا على األداء االقتصادي

  :العالقة بین الفساد والدین العام في االدبیات السابقة )٢
 Tanzi and( وفرة األدبیات حول اآلثار الضارة للفساد على النمو على الرغم من

Davoodi, 2002; Mauro, 1996; Brunetti et al., 1998; Campos et al., 1999; 
Depken and Lafountain, 2006; Mauro, 1998( اال انھ لم تتم معالجة العالقة بین ،

 حیث تشیر بعض الدراسات الى ھذه العالقة، .الجودة المؤسسیة وتراكم الدین العام إال مؤخًرا
 Roubini and Sachs ,1989, De Haan and Sturm ,1997كما ورد في دراسة كل من 

and Woo ,2003) Daryna Grechyna,2012) والتي تظھر أن الحوكمة ھي أحد 
لتعرف ل) Cooray et al. ,2017(باإلضافة الى دراسة . المحددات الھامة لتراكم الدین العام

، ٢٠١٢ إلى ١٩٩٦على الروابط بین الفساد والدین العام في عینة من الدول خالل الفترة من 
كما أظھرت دراسة كال من . والتي توصلت الى أن الفساد قد أسھم في زیادة الدین العام

)Dimakou's ,2015 Daryna Grechyna ,2012a& ( عن عالقة إیجابیة وھامة بین
  .نالفساد وتراكم الدیو
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 Benfratello et( في مجموعة من البلدان، بحث GMMوبالمثل، وباستخدام تقنیة 
al. ,2017 ( في العالقة بین الفساد والدین العام في عینة من البلدان النامیة والمتقدمة، وأظھرت

ومع ذلك، فإن التأثیر یختلف، ویكون . نتائج الدراسة أن الفساد یزید من الدین العام بشكل عام
باإلضافة . ى في االقتصادات المتقدمة، وأضعف وأقل داللة إحصائیة في البلدان األقل نمواأقو

الى وجود عالقة غیر خطیة بین ) Apergis and Apergis ,2019(الى ذلك، تشیر دراسة 
الفساد والدین الحكومي، فضال عن توصلھا الى أن الدین العام یستجیب لألنظمة شدیدة الفساد 

 .Liu et al(فضال عما توصلت الیھ دراسة .  استجابة األنظمة األقل فساًدابشكل أسرع من
باستخدام نموذج انحدار في الوالیات األمریكیة أن مستویات الدین العام ترتفع عندما ) 2017,

في دراسة أثر انتشار الفساد على الدین ) Henri ,2018(یزداد الفساد، وما توصلت الیھ دراسة 
وأن زیادة وحدة واحدة في الفساد . د أثر إیجابي بین الفساد والدین العامالعام وأوضح وجو

 & González-Fernández(بینما قام . ٠٫٦٤ستؤدي إلى زیادة الدین العام بمقدار 
González-Velasco ,2014 ( بإنشاء))CPI (إلسبانیا الختبار العالقة ) مؤشر إدراك الفساد
وأظھرت النتیجة أن الفساد كان لھ أثر إیجابي . ٢٠١٢- ٢٠٠٠بین الفساد والدین العام للفترة 

  .ومباشر على الدین العام

  :آلیة تأثیر الفساد على الدین العام )٣
، یقلل من معدل النمو أوًال. یمكن للفساد أن یؤثر على الدین العام بثالث طرق مختلفة

)Mauro 1995;; Tanzi and Davoodi 2002( مستوى الدین ، مما یؤدي بدوره إلى زیادة
، یؤثر الفساد على الدین العام من خالل اإلنفاق واإلیرادات، حیث یؤدي الفساد إلى ثانًیا. العام

تشیر األدلة إلى أن . تشویھ اإلنفاق العام مما یؤدي إلى تخصیص غیر أمثل لإلنفاق الحكومي
 ,Mauro, 1998; Tanzi & Davoodi(الفساد یضخم ویغیر من تكوین اإلنفاق الحكومي 

2002; Wei & Zechauser, 1999 .( حیث یمیل المسؤولون الحكومیون أكثر نحو
وھو ما یشیر الى ان . االستثمارات الرأسمالیة الكبیرة على حساب االستثمارات كثیفة العمالة

الفساد ال یزید من حجم اإلنفاق العام فحسب، بل یمكنھ أیًضا تغییر ھیكل اإلنفاق العام بعیًدا عن 
 نحو القطاعات التي Mauro, 1998; Wei, 2001)(عات الحیویة مثل الصحة والتعلیم القطا

وعلى الرغم من أن حجم اإلنفاق العام أعلى من . تنطوي على قدر أكبر من السریة وشفافیة أقل
فضال عما سوف ). Mauro, 1998(الالزم، فإن إنتاجیة ھذا اإلنفاق أقل بكثیر مما كان متوقًعا 

لفساد من انخفاض عائدات الحكومة من المصادر الخاضعة للضریبة ویسھل التھرب یؤدي الیھ ا
لتحلیل األثر السلبي للفساد ) Hwang ,2002(ففي دراسة لـ ). Kaufmann, 2010(المالي 

على اإلیرادات العامة، توصلت الدراسة الى أن الفساد سوف یؤدي الى ضعف اإلدارة الضریبیة 
باإلضافة الى ذلك، . ادة التھرب الضریبي واإلعفاءات الضریبیةوھو ما سوف یساھم في زی

الى أن الفساد سوف یؤدي انتشار القطاع غیر ) Friedman et al. ,2000(تشیر دراسة 
إن التھرب . ، وھو ما سیؤدي إلى انخفاض اإلیرادات الضریبیة)اقتصاد الظل(الرسمي 

ة الحكومة على توفیر السلع العامة الضریبي الذي یمارسھ القطاع غیر الرسمي یقوض قدر
، من خالل خفض تصنیفات ثالًثاوبالتالي یؤدي إلى مزید من االقتراض وزیادة الدین العام 

  ).Depken and Lafountain, 2006(السندات، سیؤدي الفساد إلى ارتفاع تكالیف الدیون 
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  :تطور الدین العام ومؤشرات الفساد في مصر )٤
نسبة الدین إلى الناتج  مصر بشكل عام حیث بلغ متوسط ارتفع الدین الحكومي في

، ووصلت إلى أعلى مستوى لھا على اإلطالق عند ٢٠١٧-  ٢٠٠١٪ بین ٩٧المحلي اإلجمالي 
وشكلت دیون الحكومة . ٢٠٠٨٪ في ٦١٫٦ وأدنى مستوى قیاسي بلغ ٢٠١٦٪ في ٩٤٫٩
و ما یظھر في الشكل رقم  وھ.٢٠٢٠المحلي اإلجمالي االسمي للبالد في ٪ من الناتج ٦٨٫٦

وترجع ھذه الزیادة في الدین العام الى العدید من األسباب كزیادة النفقات العامة وانخفاض ). ٢(
حیث صنف مؤشر مدركات الفساد الصادر . اإلیرادات وزیادة مستوى التضخم وانتشار الفساد

دولة ضمن أكثر دول  ١٧٩ من بین ١١٧مصر في المرتبة ) ٢٠٢٠(عن منظمة الشفافیة الدولیة 
  .العالم فساًدا

  
  تطور نسبة الدین العام في مصر الى الناتج المحلي اإلجمالي ) ٢(شكل رقم 

  )٢٠٢٠-٢٠١٠(خالل الفترة من 
  :توصیف النموذج القیاسي )٥

یھدف ھذا القسم من الدراسة إلى قیاس العالقة بین الفساد والدین العام في مصر خالل 
ك من خالل تطبیق أدوات تحلیل السالسل الزمنیة، بھدف التوصل ، وذل)٢٠٢٠- ١٩٩٨(الفترة 

في األجلین ) كمتغیر تابع(والدین العام ) كمتغیر مستقل(إلى طبیعة العالقة التي تربط بین الفساد 
  .القصیر والطویل

وسوف تستخدم الدراسة في التقدیر منھجیة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة المبطأة 
والذي یتمیز ،  ARDL (Autoregressive Distributed Lag Model(رك للتكامل المشت

، بخصائص أفضل في حالة السالسل الزمنیة قصیرة وطویلة األجل مقارنة بالطرق األخرى
یأخذ عدد كافي من فترات التباطؤ الزمنى للحصول على أفضل " ARDL"فضال عن أن نموذج

ال تشترط أن " ARDL" باإلضافة الى ان منھجیة مجموعة من البیانات في إطار النموذج العام،
، ولكن یشترط تطبیق نموذج )I0, I1(تكون السالسل الزمنیة متكاملة من نفس الدرجة 
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"ARDL " أال تكون السالسل الزمنیة للمتغیرات محل الدراسة متكاملة من الدرجة الثانیة)I2( ،
ر النماذج المالئمة لعینة الدراسة أكث" ARDL"حتى ال تكون النتائج مضللة، لذا یعد نموذج 

  . المستخدمة في ھذا البحث
الدین العام :  متغیراتستویتضمن النموذج االقتصادي المستخدم في ھذه الدراسة 

)Debt ( كمتغیر تابع، وكل من الفساد)corr(االنفاق الحكومي ،)exp( اإلیرادات الحكومیة ،
)rev ( التضخم)inf( النمو االقتصادي ،)gdp ( كمتغیرات مستقلة)Carole Ibrahim, 

  :والتي یمكن وضعھا في الشكل الریاضي التالي) 2019

 
إلى ) debt/gdpit(بینما یشیر ، الى اللوغارتیم الطبیعي للمتغیر) ln(حیث یشیر الرمز 

ھو مؤشر الفساد والذي یمكن فیھ ) corr(الدین العام كنسبة مئویة في الناتج المحلي اإلجمالي و 
واآلخر ) kaufmann corruption index(مؤشرین ، أحدھما من البنك الدولي دام احد الاستخ

ولكننا في ھذه الدراسة سوف نعتمد على مؤشر البنك ، )cpi (من منظمة الشفافیة الدولیة
النفقات العامة واإلیرادات العامة كنسبة مئویة من ) exp(&) rev(؛ بینما یشیر كال من ١الدولي

) GDPc(معدل التضخم؛ یمثل ) inf(لي اإلجمالي الحقیقي، على التوالي، ویمثل الناتج المح
حیث یعتبر عجز الموازنة العامة النمو ، معدل نمو نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 & Reinhart and Rogoff, 2010( ومعدل التضخم محركات للدین العام ٢االقتصادي
Pattillo, Poirson, & Ricci ,2011 & Saungweme & Odhiambo, 2019  .(

) α(فان، فھي تعبر عن معلمات المتغیرات المراد تقدیرھا) 5β ,4β ,3β ,2β ,1β (وبینما تشیر 
وتجدر اإلشارة الى انھ تم االعتماد على قاعدة بیانات البنك الدولي . تشیر الى الحد الثابت

  .وصندوق النقد الدولي كمصدر للبیانات المستخدمة

  :بارات ما قبل القیاساخت  .أ 
ینبغي فحص ، "ARDL"قبل تطبیق طریقة التقدیر المستخدمة في الدراسة نموذج

 Unit Root "استقرار السالسل الزمنیة لتحدید رتب تكاملھا، من خالل اختبارات جذر الوحدة
Test."  

  

                                                
یتم تجمیع نتائج  . كل دولةیعتمد المؤشر من منظمة الشفافیة الدولیة على استطالعات رأي متعددة من 1

ال  (١٠٠إلى ) فاسد تماًما(الشائعة التي تتراوح من صفر " درجة مدركات الفساد"االستطالعات المختلفة في 
   .)یوجد فساد

ؤشر الفساد من البنك الدولي ھو جزء من مجموعة بیانات مؤشرات الحوكمة العالمیة التي تتضمن مقاییس م
 وھي مجموعة البیانات األكثر استخداًما لفعالیة  .حكومة ، وجوانب أخرى للحوكمة ومساءلة الالقانون،سیادة 

 .)ال یوجد فساد (٢٫٥إلى ) فاسد تماًما (٢٫٥من " السیطرة على الفساد"یتراوح مؤشر  .الحكومة
 Pattillo, Poirson, & Ricci(اختلفت الدراسات بشأن عالقة النمو االقتصادي بالدین العام فبینما تشیر دراسة  2

الى وجود  )Saungweme & Odhiambo ، 2019 (تشیر دراسة،  بینھماسلبیة عالقة الى وجود )2011,
 .إیجابیةعالقة 
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  اختبار جذر الوحدة)Unit Root Test:(  
سالسل الزمنیة للمتغیرات والتأكد من تھدف اختبارات جذر الوحدة إلى فحص خواص ال

مدى استقرارھا، وتحدید رتبة كل متغیر على حدة؛ إذ أن االستدالل بالسلسلة الزمنیة للمتغیرات 
". Spurious Regression"غیر المستقرة یعطى نتائج مضللة، فیما یسمى باالنحدار الزائف

ل السالسل الزمنیة متكاملة من إلى أن ك) ١جدول رقم (وتشیر نتائج اختبارات جذر الوحدة 
، وعدم وجود سالسل زمنیة متكاملة عند الفرق )I1(أو متكاملة عند الفرق األول) I0(الرتبة صفر

  ).I2(الثاني

 اختبار فترات اإلبطاء المثلى لمتغیرات النموذج:    
من المتغیر التابع  لكل) ٤(یقدم النموذج اإلحصـائي المسـتخدم فترة اإلبطاء المثلى 

المتغیرات المستقلة، ویقوم تلقائیا بالمفاضلة بین مجموعة من النماذج لیحدد في النھایة فترات و
المثلى، وقد عمدنا من خالل الدراســـــــة إلى محاولة تغییر فترات اإلبطاء التلقائیة  اإلبطاء

والتي كانت أفضـل نموذج من الناحیة اإلحصائیة، القیاسیة وكذا االقتصادیة  للوصـــــــول إلى
لكل من مؤشرات الفساد ونسبة االنفاق الحكومي الى الناتج المحلى ) ٢(كالتالي فترة ابطاء

لكل من نسبة الدین العام الى الناتج المحلى ) ١(بینما كانت تساوي فترة ابطاء ، اإلجمالي
رات ابطاء وبدون فت، اإلجمالي والتضخم ونسبة االیرادات الحكومیة الى الناتج المحلى اإلجمالي

 البدایة في) ARDL(وبإجراء اختبار . لمعدل نمو نصیب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي
  ):٢( رقم أظھرت التقدیرات النتائج المبینة بالجدول

  )ARDL(نتائج اختبار ) ٢(جدول رقم 
Durbin-
Watson  

Prob(F-
statistic)  F-statistic  Adjusted R-

squared  R-squared  

2.614940  0.033003  4.203731  0.669248  0.878144  

  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 
تشیر نتائج االختبارات اإلحصائیة لمعادلة االنحدار الموضحة في الجدول أعاله إلى 

 وھي تشیر إلى أّن ٠٫٨٧قیمة معامل التحدید التي قدرت بـ  جودة النموذج المقدر من خالل
من التغیرات التي تحدث   %٨٧٫٨یة مرتفعة، فالمتغیرات التفسیریة تفسرالنموذج لھ قدرة تفسیر

في نسبة الدین الى الناتج المحلي االجمالي، وعند دراسة المعنویة الكلیة للنموذج نجد أن قیمة 
)FCal ( المحسوبة بلغت)وھي أكبر من القیمة الجدولیة )  0.033003(باحتمالیة  )4.023731

وھذا یدل على جودة النموذج في التعبیر Ftab =2.7 التي قدرت بـ %٥عند مستوى معنویة 
  .المستقلة وان النموذج ذو معنویة إحصائیة  على العالقات بین المتغیر التابع والمتغیرات

  ):وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین المتغیرات(التكامل المشترك   .ب 
یث یقوم بتقدیر المعلمات في  من أبسط أسالیب التكامل المشترك ح"ARDL"یعد منھجیة

 فصل تأثیرات األجل الطویل عن "ARDL"األجلین القصیر والطویل أنیًا؛ حیث یمكن لنموذج 
 صورة نموذج تصحیح في "ARDL"ولتقدیر تلك العالقة یتم صیاغة نموذج . األجل القصیر

  :كما یلي "UECM" الخطأ غیر المقید
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) Δ1-t X n lΔ( للمتغیر التابع ویمثل تمثل الفرق األول) gdp/ debtnl Δ(حیث 

 , Corr ,  exp , rev , inf(للمتغیرات التفسیریة بالنموذج  مـتـجـھ مـــن الـفـرق األول
GDPc(  بینما تمثل ،)β, λ  (المعلمات المرفقة مع المتغیرات المتأخرة بفترات ابطاء تقیس 

ال توجد عالقة تكامل مشترك في فرض العدم أنھ  حیث یمثل. العالقات قصیرة وطویلة األجل
ینص على أن ھناك عالقة تكامل مشترك في األجل  األجل الطویل مقابل الفرض البدیل الذي

  .الطویل

 اختبار منھج الحدود) :bounds test :(  
 من (F statistics(وللتأكد من وجود عالقة طویلة األجل نقوم بحســاب إحصائیة 

حیث یتم اختبار فرضیة العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشـــــــترك ) Wald test(اختبار خالل 
النموذج، أي غیاب عالقة توازنیھ طویلة األجل، مقابل الفرض البدیل بوجود  بین متغیرات

ویوضح الجدول رقم . بین مستوى متغیرات النموذج عالقة تكامل مشـترك في األجل الطویل
  .رك باستخدام اختبار الحدودنتائج اختبار التكامل المشت) ٣(

) المحسوبة(اإلحصائیة ) F(إلى أن قیمة ) ٣(وتشیر النتائج الموضحة في الجدول رقم 
% ١ القیمة الحرجة للحد األعلى عند مستوى معنویة وھي أكبر من )6.308745(تساوي 

) H1(الفرضیة البدیلة  وقبول) H0(ومن ثم یتم رفض فرضیة العدم % ١٠، %٢٫٥و%٥و
 مثلة في وجود عالقة تكامل مشترك طویل األجل بین متغیرات الدراسة، بمعنى أنھ توجدالمت

  .عالقة طویلة األجل تتجھ من المتغیرات المستقلة إلى المتغیر التابع

  نتائج تقدیر أثر الفساد على الدین العام في مصر في االجل الطویل) ٤(جدول رقم 
Prob  Coefficient  Independent Variable  Dependent Variable  

0.0068  -0.031643  C  
0.0004  1.838168  CORR  
0.3348  -0.325833  EX  
0.1474  0.045180  GDP per capita 
0.0008  -1.204983  REV  
0.0004  0.276295  INF  

Debt  

  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 
 في المدى الطویل االنحدارت ، ان كل معامالوتشیر نتائج االنحدار في االجل الطویل

، ما عدا إشارة نسبة االنفاق العام في مصر، جاءت بإشارة تتفق مع توقعات النظریة االقتصادیة
الى الناتج المحلي اإلجمالي، والتي یمكن ارجاعھا الى ان زیادة االنفاق العام إذا ما صاحبھ 

وھذا  على معدل النمو االقتصادي، ترشید ورفع كفاءة االنفاق العام، فانھ سوف ینعكس إیجابیا
كما .  بما یؤدي في النھایة الى انخفاض الدین العاممن شأنھ ایضا ان یؤدي الى زیادة اإلیرادات

المتغیرات ذات تأثیر معنوي على المتغیر التابع ما عدا متغیر نصیب  أظھرت النتائج أن كل
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ویمكن . العام الى الناتج المحلي اإلجماليالفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومتغیر نسبة االنفاق 
تؤدي ) corr(في مؤشرات الفساد% ١أن زیادة قدرھا : تفسیر نتائج النموذج على النحو التالي

، بینما تؤدي زیادة )١٫٨(إلى زیادة في نسبة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي یساوي 
ونصیب الفرد من الناتج ) Exp(حلي اإلجمالي في نسبة االنفاق العام الى الناتج الم% ١قدرھا 

المحلي اإلجمالي والتضخم الى إلى زیادة في نسبة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي یساوي 
في نسبة االیرادات العامة الى الناتج % ١بینما تؤدي زیادة قدرھا ).  ٠،٢٧(، )٠،٠٤(، )٠،٨(

بة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي یساوي إلى انخفاض في نس) Rev(المحلي اإلجمالي 
)١٫٢.(  

  نموذج تصحیح الخطأ)ECM:(  
للتكامل المشترك، في تقدیر نموذج تصحیح ) ARDL(تتمثل الخطوة األخیرة في منھج 

بین الدین العام ومحدداتھ الرئیسة في األجل القصیر  الـذي یـمـثـل الـعـالقـة) ECM(الخطأ 
  ).٥(یتضح من الجدول رقم  كما) ARDL( ة، باستخدام نموذجخالل فترة الدراس

  تقدیر عالقات األجل القصیر) ٥(جدول رقم 
Prob  Coefficient  Independent Variable  

0.0007  1.114399  D(LCOR)  
0.0016  0.479771  D (LCOR (-1))  
0.7709  0.048226  D(LEX)  
0.0005  0.840364  D (LEX (-1)) 
0.0002  0.235085  D(LINF)  
0.0006  -0.846779  D(LREV)  
0.0000  -1.591176  CointEq(-1)* 

  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 
الذي تم ) CointEq-1( إلى أن معامل تصحیح الخطأ) ٥(تشیر نتائج الجدول رقم 

َ  كبواق من معادلة انحدار األجل الطویل بفترة سالبة تباطؤ واحـدة، ذو إشارة  الحصول علیھ
 )ARDL(نموذج  ومعنوي، ویعد ھذا أھم معامل في نتائج تقدیر معامالت األجل القصیر في

وعندما یكون سالب . الطویل ویعبر معامل تصحیح الخطأ عن االنحراف عن التوازن في األجل
عالقة مستقرة بین الدین العام   ذلك یؤكد على وجودفإن، %١ومعنوي عند مستوى معنویة 

یشیر إلى وجود استقرار في عملیة التصحیح، ویمثل سرعة  كما . األجل الطویلومحدداتھ في
وھذا ما یتفق مع نتائج االختبار . إلى التوازن في األجل الطویل التعدیل في الفترة الحالیة للعودة

أي ) ٠،٠٠٠(، وبلغت معنویتھ بالنموذج )1.59-(قیمة معامل تصحیح الخطأ تساوي  حیث أن
یتم تعدیل - أي عـام واحــد - أي أنـھ خـالل فترة زمنیة واحـدة %) ١٠٠(ح تبلغ أن سرعة التصحی

  .العودة إلى وضع توازن جدید االخـتـالل الـحـادث في األجـل القصیر، وتتم

في مؤشرات % ١وتشیر نتائج االنحدار في االجل القصیر إلى أن زیادة قدرھا 
، )١٫١(عام الى الناتج المحلي اإلجمالي یساوي تؤدي إلى زیادة في نسبة الدین ال) corr(الفساد

والتضخم ) Exp(في نسبة االنفاق العام الى الناتج المحلي اإلجمالي % ١بینما تؤدي زیادة قدرھا 
)INF ( إلى زیادة في نسبة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي بما یساوي)٠،٠٤ ( ،
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ة االیرادات العامة الى الناتج المحلي اإلجمالي في نسب% ١بینما تؤدي زیادة قدرھا ).  ٠،٢٣(
)Rev ( إلى انخفاض في نسبة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي بما یساوي)٠،٨٤.(  

  :استقراریھ تقدیرات النموذج  .ج 
النموذج، كما ھو  لتقییم استقراریھ تقدیرات متغیرات) CUSUM(اختبار یتم استخدام 
 شیر الى أن منحنى األخطاء یقع داخل الحدود الحرجة عندحیث ی) ٣(موضح بالشكل رقم 

   . وبالتالي تكون تقدیرات نموذج االنحدار مستقرة،%٥مستوى معنویة 

  
  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 

 :اختبارات بواقي النموذج  .د 
وھي تستھدف التأكد من خلو النموذج القیاسي من مشاكل القیاس المتعارف علیھا، 

والتي یتم التعرف ) Heteroscedasticity test(مثل المشكلة االولي في عدم ثبات التباین وتت
بینما تكمن المشكلة الثانیة في . (Breusch-Pagan Godfrey(علیھا من خالل اختبار 

، والتي یتم التعرف علیھا من خالل اختبار االرتباط )Autocorrelation(االرتباط الذاتي 
وأخیرا تتمثل المشكلة الثالثة في ). Breusch-Godfrey serial correlation test(التسلسلي 

  .التوزیع الطبیعي للبواقي
 ،(Breusch-Pagan Godfrey(اختبار :  من اجراء االختبارات السابقة، أوالویتضح

 = Prob. F (12,7)(یواجھ مشكلة عدم ثبات التباین بین البواقي حیث بلغت قیمة  ان النموذج ال
ما یعني قبول فرض العدم بعدم وجود مشكلة ثبات التباین كما ، %٥ من أكبروھي ) 0.6761

الى نتائج اختبار ) ٦( یشیر الجدول رقم ذلك،باإلضافة الي ). ٦(یتضح من الجدول رقم 
)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test ( والتي توضح أن النموذج ال یخلو

%. ٥ من أكبروھي ) Prob. F (2,5) = 0.4117(ي حیث ان قیمة من مشكلة االرتباط التسلسل
في ) F= 0.677( حیث كانت قیمة للبواقي،نتائج اختبار التوزیع ) ٤(كما یتبین من الشكل رقم 

 . موزعة توزیعا طبیعیاالبواقيلتشیر الى ان ) Jarque-Bera(اختبار 
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ت الفساد ونسبة الدین العام الى الناتج استھدفت ھذه الدراسة تقییم العالقة بین مؤشرا
المحلي اإلجمالي في مصر، باإلضافة الى العوامل األخرى التي قد تؤثر في الدین العام خالل 

وتم استخدام منھجیة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنیة المبطأة للتكامل .  ٢٠٢٠-١٩٩٨الفترة من 
وقصیرة االجل على الدین العام باستخدام لتقییم التأثیرات طویلة األجل ) ARDL(المشترك 

وأظھرت النتائج التجریبیة وجود تكامل مشترك بین مؤشرات . بیانات السالسل الزمنیة السنویة
. الفساد ونسبة الدین العام الى الناتج المحلي اإلجمالي، ما یعني وجود عالقة طویلة األمد بینھما

 أخرى تلعب دورا ھاما في زیادة الدین العام إلى جانب ذلك، أظھرت النتائج أن ھناك عوامل
كالنفقات واالیرادات العامة والتضخم والنمو االقتصادي، ما یعني ضرورة السیطرة علیھا للحد 

  . من زیادة الدین العام في مصر
ومن ھنا یمكن ان نستنتج انھ قد یكون من الصعوبة خفض الدین في مصر ولكن یمكن 

باإلضافة .  ھدف یجب ان نسعى لتحقیقھ من خالل خفض الفسادالقول ان خفض نسبة نموه ھو
الى ذلك، تجدر اإلشارة الى ان الفساد لیس بمشكلة خاصة بالدول النامیة فقط، لذلك یجب النظر 
إلى الفساد باعتباره مشكلة دولیة لھ عواقب وخیمة على االقتصاد العالمي مما یستوجب ضرورة 

  .ذه الظاھرةوجود تعاون دولي للحد من آثار ھ
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Table (1): Results of Unit Root Tests for Used Variables  
Augmented Dickey-Fuller test statistic 

Test critical 
values  

5% level  
1st difference  level   Endogenous 

variables  

-3.710482  -4.313159  -2.798093  t-Statistic  Debt  
  0.0173  0.2129  Prob    

-3.644963  -6.129937  -2.739455  t-Statistic  corruption  
  0.0003  0.2318  Prop    

-3.644963  -5.085606  -1.079995  t-Statistic  expenditure  
  0.0029  0.9098  Prop    

-3.644963  -4.634716  -2.738499  t-Statistic  revenue  
  0.0071  0.2322  Prop    

-3.644963  -5.553363  -3.279591  t-Statistic  inflation  
  0.0011  0.0957  Prop    

-3.644963    -3.983822  t-Statistic  GDP pcg  
    0.0296  Prop    

  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 
  ):bounds test(اختبار منھج الحدود ) ٣(جدول رقم 

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 
Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

   Asymptotic: n=1000  
F-statistic 6.308745 10% 2.08 3 

k 5 5% 2.39 3.38 
  2.5% 2.7 3.73 
  1% 3.06 4.15 
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  Eviewsمن اعداد الباحث باستخدام برنامج 
 )٦(جدول رقم 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.762189 Prob. F (12,7) 0.6761 

Obs*R-squared 11.32926 Prob. Chi-Square (12) 0.5009 

Scaled explained SS 1.163884 Prob. Chi-Square (12) 1.0000 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.065431 Prob. F (2,5) 0.4117 

Obs*R-squared 5.976448 Prob. Chi-Square (2) 0.0504 

 
)٤(شكل رقم   
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Abstract: 

Maintaining stability, transparency and budget balance are key 
indicators for developed and developing countries. However, the spread 
of corruption may lead to a deviation from these indicators, as corruption 
leads to changing the structure of public spending, as well as increasing 
ineffective spending in addition to reducing public revenues, which 
negatively affects the balance of the public budget, which ultimately 
leads to an increase in the public debt balance. Hence, this study aims to 
measure the impact of corruption on the public debt in Egypt using the 
Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) methodology. During the 
period 1998-2020. The experimental results indicate that there is an 
integration relationship between the variables and that there is a positive 
and statistically significant relationship between the increase in public 
debt and corruption. These findings have important implications for 
policy makers, as they indicate that improving control of corruption is a 
possible tool to reduce the increase in public debt in Egypt. 
Key words: corruption, public debt, Egypt. 

 


