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يشاقر ىحا البحث مػضػعا ميسا مغ مػضػعات االقتراد الكمي وىػ تأثيخ
تقمبات اسعار الشفط عمى بعس متغيخات االقتراد الكمي في تخكيا .وييجف البحث
الى دراسة تأثيخ تقمبات اسعار الشفط في التزخع والشسػ ومعجالت التبادل التجاري
في تخكيا مشصمقا مغ فخضية تؤكج بان ىشاك تأثيخات وانعكاسات معشػية لتقمبات
اسعار الشفط في ىحه الستغيخات حيث كانت سمبية (في الشسػ ومعجل التبادل
التجاري) ومػجبة (في التزخع) .استخجم البحث االسمػب الشطخي لسجسػعة مغ
الجراسات الدابقة في ىحا السػضػع فزال عغ تعديد ىحا االسمػب بالتحميل
الكياسي ,وقج تػصل البحث الى نتائج عجة كان ابخزىا ان ىشاك تاثيخات سمبية
لتقمبات اسعار الشفط في (الشسػ و معجل التبادل التجاري) في تخكيا في حيغ ان
ىشاك اثخ ايجابي لتقمبات اسعار الشفط الى ان ىحه الدياده تديج معجالت التزخع,
وقج وضع الباحث عجدا مغ السقتخحات التي تتالئع مع نتائج البحث.
الكمسات السفتاحية  :تقمبات اسعار الشفط؛ التزخع؛ الشسػ االقترادي.
https://regs.mosuljournals.com/,
)(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Abstract
This research discusses an important macroeconomic topic,
which is the effect of oil price fluctuations on some
macroeconomic variables in Turkey. Oil prices in these
variables where they were negative (in growth and the rate of
trade exchange) and positive (in inflation), the research used the
theoretical method of a group of previous studies on this subject
as well as enhancing this method with standard analysis, and
the research reached several results, the most prominent of
which was that There are negative effects of oil price
fluctuations on (growth and the rate of trade exchange) in
Turkey, while there is a positive effect of oil price fluctuations
to the point that this increase increases inflation rates, and the
researcher has put forward a number of proposals that fit the
findings of the research.
Keywords: fluctuations in oil prices, inflation, economic
growth
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السقدمة
يعج الشفط واحجا مغ أىع الدمع األكثخ شمبا وتجاوال في العالع أجسع ,فالشفط

مرجر ميع مغ مرادر الصاقة ,وأحج مجخالت العسمية االنتاجية التي ال غشى عشيا

إلنتاج الدمع والخجمات .وقج شيجت اسعار الشفط تقمبات واسعة مشح سبعيشيات القخن
الساضي وتدايجت ىحه التقمبات في العقجيغ الساضييغ وىحا ما فتح الباب عمى

مرخاعيو لسشاقذة تأثيخ ىحه التقمبات عمى عجد مغ الجول الشامية عسػما ,والسدتػردة
مشيا خرػصا ,وقج تعخضت اسعار الشفط الخام لعجيج مغ التقمبات وعجم االستقخار,

او كسا تعخف بالرجمات البتخولية حيث يعػد عجم استقخار اسعار الشفط الى عجد مغ

االسباب وكحلظ عػامل داخمية وخارجية يتعمق معطسيا بالشسػ في االقتراديات

الستقجمة والشامية والتي تشعكذ بذكل ايجابي او سمبي عمى البمجان السدتػردة ويطيخ

ذلظ في مػازيغ مجفػعاتيا عمى شكل عجػزات وتعتسج درجة التأثيخ عمى درجة
اعتسادية ىحه البمجان عمى الشفط السدتػرد وصعػبة احالل بجائل الصاقة محل الشفط

الخام وما يتختب عمييا مغ زيادة في الصمب والعخض ,وسيكػن لتقمبات اسعار الشفط
تأثيخ عمى تكمفة الشفط الخام و االقتراد العالسي والسحمي و الشذاط االقترادي مغ

رواج وانعكاس وتزخع وكداد وتأثخ خاصة في ىامر ربح السرفاة وتعتبخ دراسة
تقمبات اسعار الشفط ميسة لػصف سمػك اسعار الشفط والتشبؤ باألسعار السدتقبمية بجقة
حتى تتسكغ الحكػمة مغ تصػيخ بخامج اكثخ فاعمية وكفاءة لسدتقبل االمة .

مذكمة البحث:

تفخض تغيخات اسعار الشفط السيسا ارتفاعاتيا قيػدا عمى البمجان السدتػردة
لمشفط والتي تطيخ في مػازيغ مجفػعاتيا بػصفيا بشجا مغ بشػد الػاردات وان اي ارتفاع

في اسعار الشفط تشعكذ برػرة سمبية عمى ميدان السجفػعات بسجسمو وىحا يفخض قيجا
عمى الجول السدتػردة في سعييا لخفع معجالت الشسػ والديخ في خصػات تشسػية ثابتة.
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اىسية البحث:
تتخكد اىسية البحث مغ السكانة التي يتستع بيا الشفط الخام بػصفو مجخال مغ

مجخالت العسمية االنتاجية سػاء اكانت مػاد اولية او مرج ار لمصاقة وان التقمبات التي
تحرل في اسعار الشفط الخام تشعكذ بذكل او باخخ عمى تكاليف االنتاج ومغ ثع

اسعار الدمع السرشعة التي يعج الشفط الخام مجخالُ رئيديا مغ مجخالتيا.

ىدف البحث:

ييجف البحث الى دراسة وتحميل اثخ تقمبات اسعار الشفط في عجد مغ متغيخات
االقتراد الكمي في اقتراد تخكيا لمسجة ( )8102_0991وتذخيز تأثيخاتيا سػاء

ايجابية اكانت ام سمبية.

فرضية البحث:

يفتخض البحث بأن ىشاك انعكاسات سمبية لتقمبات اسعار الشفط عمى معجل

الشسػ االقترادي وكحلظ معجل التبادل التجاري ,في حيغ ان ىشاك تأثيخات ايجابية

ليحه التقمبات في معجل التزخع (اي ان ىحه التقمبات تديج مغ معجالت التزخع)

وتعسق ىحه السذكمة .

مشيجية البحث:

اعتسج البحث عمى الخبط بيغ الجانب الشطخي الحي ابتجأ بجراسة االسػاق

الشفصية وانتيي بتحميل العالقة الشطخية بيغ تقمبات اسعار الشفط وعجد مغ متغيخات
االقتراد الكمي (التزخع ,الشسػ ,معجل التبادل التجاري) ومشاقذة واقع االقتراد

التخكي ,اما الجانب التجخيبي فخكد عمى تقجيخ الشسػذج الخاص بالبحث وقج جسعت

البيانات اعتسادا عمى مشذػرات اوبظ وكحلظ مشذػرات البشظ وصشجوق الشقج الجولييغ
وغصت الجراسة السجة (.)8102_0991
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املبحج االول
اإلطار املفاهيمي ألسواق انىفط انعامليت
اوالً :مفيهم الدهق الشفطية
تعج السػضػعات الستعمقة بالدػق الشفصية مغ السدائل الستجاولة في الػسط

االقترادي ,وتتعجد االشخاف العاممة في الدػق ما بيغ دول مرجرة لمشفط ودول
مدتػردة لمشفط الخام وايزا عبخ الذخكاء والػكالء في الدػق ,يتع دراسة الدػق

الشفصية وتػصيفيا مغ خالل الشطخية االقترادية التي تػصف الدػق الشفصية بانو

سػق احتكار قمة تػاجو التقاء مشحشيات الصمب وااليخاد اذ يدسى مشحشى الصمب الحي

يػاجو ىحه الدػق مشحشى الصمب السشكدخ وااليخاد السشقصع ويعػد ذلظ ان ىحه االسػاق
تتسيد بارتفاع درجة الاليقيغ وان االيخاد والصمب يتػقفان عمى ردة الفعل السعاكذ

والسقابل في حالة ارتفاع الدعخ وبحدب الشطخية االقترادية ان سبب االنكدار

واالنقصاع ىػ اختالف ردود افعال السشتجيغ داخل سػق احتكار الق (الييتي,

 ,8100الرفحات  )089-082لة .ويتع التعامل في الدػق بسرجر ميع مغ

مرادر الصاقة وىػ البتخول  ,يحخك ىحه الدػق قانػن العخض والصمب مع بعس

التحفطات فزال عغ العػامل االقترادية التي تحكع الدػق (عبج الخؤوف,8112 ,
صفحة  ,)0وىشاك شخفان في الدػق الشفصية ىسا البائع والسذتخي ولكل شخف ىشاك

مجسػعة مغ الستغيخات التي تػثخ في جانبي العخض والصمب ,اذ ان البمجان السشتجة

تسثل عخض الشفط الخام والجول السدتيمكة تسثل الصمب عمى الشفط الخام ومغ ثع

يتحجد سعخ الشفط وفق ىحه الستغيخات .وىشاك عػامل أخخى كالعػامل الدياسية
والعدكخية والسشاخية وتزارب السرالح بيغ السدتيمكيغ والسشتجيغ والذخكات البتخولية

كل ىحه العػامل ليا تأثيخ عمى مدتػيات اسعار الشفط (عبج الخضا ,8100 ,صفحة
.)99
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ثانياً :تتسيز الدهق البترولية بخرائص عدة وىي :
 .0سهق احتكار القمة :يحتكخ الدػق البتخولية عجد قميل مغ السشتجيغ والذخكات
الشفصية "مشافدة القمة " وىػ نػع مغ االحتكار الجدئي ,وتخكد ىحه القمة مغ السشتجيغ
والذخكات عمى عجد قميل مغ السذخوعات الزخسة تؤثخ برػرة مباشخة في العخض

الكمي لمشفط الخام .

مغ جانب اخخ يتحجد الدعخ في الدػق مغ خالل شبيعة الدػق نفدو بالسقابل

اذ يتحجد الدعخ وفق مجسػعة مغ السحجدات .تاريخيا يعج سػق الشفط سػق احتكار

قمة يديصخ عميو مجسػعة قميمة مغ السشتجيغ يدتصيعػن االتحاد مع بعزيع لتذكيل

كارتل (مثال اوبظ) يتحكع في االسعار وىػ ما كان خالل الحقب األولى إلنتاج الشفط
ولكغ بعج ذلظ بجأت االوضاع تتغيخ واصبحت شبيعة الدػق اقخب لمسشافدة

االحتكارية اذ بجأ االنتاج العالسي باالزدياد فزال عغ دخػل مشتجيغ اخخيغ لمدػق
يجعل مغ عسمية التحكع باألسعار خارجة عغ سيصخة الكارتل ,كسا ان بازدياد ىؤالء

السشتجيغ اصبح مغ الرعب االتحاد او التػافق بيشيع الختالف السرالح وىشا يحجد

الدعخ وفق اليات سػق السشافدة االحتكارية اذ يمدم التسيد بيغ الدمعة الػاحجة وتغيخ
اشكاليا او اجخاء اتفاقات جانبية لسجة زمشية شػيمة او اعصاء اسعار تفزيمية لبعس

السدتيمكيغ لمحرػل عمى اسعار مختمف او االتفاق بيغ مختمف السشتجيغ لمديصخة

عمى الدػق او عمى االقل عمى جدء مغ الدػق وىحه التعقيجات ىي العػامل

االقترادية التي تتحكع بالدػق الشفصية (الرفار ,8102 ,صفحة .)0

 .8االتجاه نحه التكامل :حيث ان مشتجي القمة يتحكسػن في انتاج الشفط ,نقل الشفط
تكخيخه وتدػيقو فان ىحه العسميات يخبصيا نػع مغ التكامل الخاسي مغ بجاية استخخاج
الشفط الخام لغاية مطيخة عمى شكل مذتقات مختمفة .

 .3االتجاه نحه التكتل :تجل حخكة الذخكات في الدػق البتخولية عمى االتفاقات
السدبقة فيسا بيشيا عمى الخصػات التي تتبعيا كل مشيا ,حتى وصػل سمعة الشفط
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ومذتقاتو الى االسػاق مسا يجعميا تتجو نحػ التكامل التام (عبج الخؤوف,8112 ,

صفحة .)8

ثالثاً :اسباب تقمبات اسعار الشفط

 . 1العهامل االقترادية :

ان االستقخار في سػق الشفط الجولية يعتسج عمى العخض والصمب والسػازنة

بيشيسا  ,فزال عغ االحتياشي الجولي مغ الشفط  ,لكػن الشفط سمعة استخاتيجية ليا

اىسيتيا في الشسػ االقترادي فيشالظ عػامل تؤثخ في جانب العخض والصمب الجولييغ

عمى الشفط (عبج الخضا ,8100 ,صفحة )019

 .2التطهر التكشهلهجي والطاقات الستجددة:

لقج اتفقت الجول السدتيمكة لمشفط عمى تأسيذ الػكالة الجولية لمصاقات
الستججدة ,لتخفيف الحاجة لمشفط الخام  ,والبحث عغ بجائل صجيقة لمبيئة  ,ومػاجية

مخاشخ نزػب االحتياشيات الشفصية والغازية ,وكان مغ بيشيا استخجام السيثانػل

كػقػد لمديارات واستخجام الديارات الكيخبائية واستخجام الصاقة الذسدية ,والخياح

والتيا ارت السائية والسياه الداخشة في باشغ االرض لتػليج الصاقة الكيخبائية فزال عغ

الصاقة الشػوية ,وىشاك ما يعخف بالصاقة الكيخومغشاشيدية الكػنية لتدييخ عجالت

الديارات بجون وقػد وىحا ما يعخف بالثػرة الرشاعية الثالثة التي ال تدال بسدتػى
ابحاث مدتقبمية لع تصبق عمى ارض الػاقع ,وان انخفاض اسعار الشفط لع يعج يؤثخ
في عسمية نسػ وتدايج الصاقات الستججدة وذلظ لػجػد دعع متػاصل مغ لجن ىحه

الػكالة (كيصان ,8102 ,صفحة .)6

 .3العهامل الدياسية:

تتأثخ سمعة الشفط ,وبذكل حاد ججا باألحجاث الدياسية التي يذيجىا العالع ,وقج
أسيست العجيج مغ التيجيجات الجيػسياسية في مختمف مشاشق العالع ,وبخاصة في

مشاشق إنتاج الشفط ,بتقمب أسعار الشفط (الشجاوي ,8101 ,صفحة .)9
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املبحج انخاوي

احر تقهباث اسعار انىفط يف بعض متغرياث االقتصاد انكهي

اوالً  :العالقة بين تقمبات اسعار الشفط والتزخم
لقج عانت معطع البمجان الشامية السدتػردة لمشفط مغ تجىػر أسعار صخف
عسالتيا باستسخار مغ جخاء العجد الستػاصل ونقز العسالت الرعبة وقرػر تغصية

عسالتيا الػششية ,اال ان معطع البمجان السرجرة لمشفط ,بقت محافطة عمى معجالت

متجنية لمتزخع ولدشػات شػيمة  ,عمى عكذ الجول الشامية السدتيمكة لمشفط ,بحدب

ما تذيخ لو العجيج مغ الجراسات اإلقميسية والعالسية الرادرة عغ مؤسدات دولية ,
مثل صشجوق الشقج الجولي والسشطسات االقترادية التابعة لألمع الستحجة.
ان زيادة أسعار الشفط في الشرف الثاني مغ عام  8118القى بطاللو عمى

اقتراديات الجول السدتػردة لمشفط اذ خمق ضغصا متراعجا عمى مدتػى األسعار,
فارتفاع اسعار الشفط تدبب في صجمة تزخسية خارجية ويطيخ تأثيخىا بذكل أكبخ

عمى الجول السدتػردة لمشفط ال سيسا عمى مدتػى الرشاعات التي تدتخجم الشفط
كسجخل أساسي في عسمياتيا اإلنتاجية ,فأرتفاع أسعار الشفط بسقجار( (4-3دوالر يخفع
معجل التزخع بشدبة  %1بذكل مباشخ ,حيث إن التزخع السختفع يؤثخ عمى الصمب

الكمي ويحج مغ نسػ الجخل الحكيقي مسا يذكل ضغصا عمى شمب السدتيمكيغ مغ

خالل ارتفاع تكاليف السجخالت التي تحج مغ اليػامر الخبحية لمذخكات مسا يقمز
استثساراتيا الستػقعة ويتدبب في تباشؤ الصمب ,وإذا ما تجخل البشظ السخكدي لكبح
جساح التزخع بصخيقة متذجدة فان ذلظ سػف يشعكذ سمبيا عمى أداء االقتراد الكمي
مغ خالل اتباعو سياسات انكساشية تجخل االقتراد في مخحمة مغ الخكػد لكي تدتسخ

الجورة االقترادية (بغ جسعة ,8100 ,صفحة .)8

ُيشطخ إلى العالقة الػثيقة بيغ أسعار الشفط ومدتػيات التزخع مغ نسط (الدبب
والشتيجة) ,مع ارتفاع أسعار الشفط فإن التزخع يعكذ االتجاه العام لالسعار في
جسيع نػاحي االقتراد ويديخ في االتجاه الرعػدي نفدو ,ومغ ناحية أخخى فأن
انخفاض سعخ الشفط  ,يخمق ضغػط تزخسية اقل مسا يجفعيا الى التخاجع  ,لكغ
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التقمبات في أسعار الشفط لع تعج أم اخ ىاما في التأثيخ عمى معجل التزخع كسا كانت
في العقجييغ الساضييغ مع زيادة كفاءة استخجام الصاقة ووجػد السخدونات الشفصية

وزيادة مخونة أسػاق العسل والسشتجات لكي تتجاوب مع التغيخات والزغػط

التزخسية ,فمع يعج ارتفاع األجػر يحجث تمقائيا عشج الصفخات التزخسية ,وىحا ما
حجث في الدػق الشفصية ,حيث إن معطع شخكات القصاع الخاص لع تخفع األجػر
رغع أن الحكػمة رفعت أجػر مػضفييا ,كسا أن العجيج مغ األعسال التجارية تػاجو

صعػبة في تسخيخ الديادة في تكاليفيا في األجل القريخ عشجما تشدب أسعار الشفط
في ذلظ مغ خالل ارتفاع تكاليف الدمع السدتػردة ,فقج قجر صشجوق الشقج الجولي أن
زيادة أسعار الشفط إلى  89دوال ار لمبخميل الػاحج بػاقع  10دوالرات سيكػن لو أثخ
كبيخ عمى الرعيج العالسي ,فشجج في عام ( ) 2001_2000كان معجل التزخع

( )%-1.1سمبيا عشجما كان الشفط العخبي الخفيف أقل مغ  28.5دوالر لكغ أسعار
الشفط بجأت تأخح اتجاىا تراعجيا مدتس اخ مغ ( )8118مغ سعخ 25دوالر إلى

 92.86دوالر في ( )8112ورافقو ارتفاع معجل التزخع مغ  %1.8إلى أعمى
مدتػى لو عشج  %9.9خالل السجة نفديا ,ثع انخفزت أسعار الشفط في عام

( )8119إلى  60.62دوالر وانخفس معجل التزخع إلى  ,%1.0ولكغ أسعار الشفط
ارتفعت في  8101إلى  26.3دوالر ليختفع التزخع إلى  %1.3في السجة نفديا ,ان
ىحه السعجالت استسخت حتى مصمع عام ( )8100رغع أن أسعار الشفط ارتفعت إلى

 98.93و  91.28الن التأثيخ يأتي متأخ اخ عمى االرجح الشيخ فمػ كان االرتفاع
عمى مدتػى سشػي لخأيشا ارتفاع معجل التزخع أيزا( .بغ جسعة ,8100 ,صفحة

)0

ثانياً  :تقمبات اسعار الشفط وعالقتيا بالشسه االقترادي
تعج الثخوة الشفصية احجى السقػمات االساسية لمتشسية االقترادية السدتجامة ,اذ

بإمكانيا تحقيق الشسػ االقترادي بػقت قريخ مقارنة مع البمجان الشامية التي ال

تستمظ الثخوة الشفصية ,اال ان االعتساد بذكل واسع عمى الشفط في تسػيل مذاريعيا
التشسػية والشسػ االقترادي جعل مغ ىحا البمجان ان تتدع بالخيعية الرتباشيا بالدػق
الشفصية العالسية ,ان انخفاض وارتفاع اسعار الشفط لو دور ايجابي لتسػيل البخامج
:
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التشسػية والحي يؤثخ برػرة ايجابية عمى دخل تمظ الجول مغ خالل صادراتو السختفعة
وسيكػن ىشاك تأثيخات سمبية ستص أخ مغ خالل انخفاض صادراتو الشفصية  ,وستتخك

اثار صجمات اقترادية في االجل القريخ والصػيل ,فاالرتفاع في االجل القريخ
سيكػن الشاتج ايجابي وعمى العكذ مشو سيكػن االرتفاع في االجل الصػيل تأثيخ

سمبي ,كمشا نعمع ان الجول السشتجة لمشفط تعير حالة مغ االيجابية مغ خالل صادراتو
الشفصية الحي يجمب ليا االنتعاش االقترادي ,تؤدي الديادة في األسعار إلى زيادة

الجخل القػمي الحكيقي بذكل مباشخ مغ خالل ارتفاع عائجات الترجيخ ,عمى الخغع

مغ أن جدءا مغ ىحا السكاسب سيتع تعػيزو الحقا بخدائخ مغ انخفاض الصمب عمى
الرادرات بدبب الخكػد االقترادي الحي يعاني مشو الذخكاء التجاريػن ,الخصخ
بالشدبة ليحه الجول ىػ أنو إذا ارتفعت األسعار بذكل كبيخ  ,فقج يشخفس نسػ الشاتج

السحمي اإلجسالي في الجول السدتيمكة ,مسا يؤدي إلى انخفاض الصمب وأسعار الشفط
)(Ghalayini, 2011, p. 131

ثالثاً  :تقمبات اسعار الشفط و معدالت التبادل التجاري
تشاقر الكثيخ مغ الجراسات بان ىشاك انعكاسات لتقمبات اسعار الشفط في تكمفة

االنتاج والتي تختفع نتيجة لتقمبات اسعار الشفط في البمجان السدتػردة لمشفط وبالتحجيج
عغ اىسيو السشيج مسا يشعكذ سمبا في معجالت التبادل التجاري .وعشج مقارنو بيغ
البمجان السرجرة لمشفط سيسيل معجل التبادل التجاري ضج البمجان السدتػردة وسيكػن
لرالح البمجان السرجرة لمشفط (.(korhonen and ledyaeva,2010, 848

ويحىب تأثيخ تقمبات اسعار الشفط الى ابعاد اكبخ عشجما تؤثخ في ليكل االنتاج
والتجارة لتربح البمجان السدتػردة لمشفط متخررة بالدمع ذات االستيالك السشخفس

لمصاقة ومدتػرده ذات االستيالك السختفع لمصاقة السيسا عشج االرتفاعات الكبيخة
ألسعار الشفط الخام .وتستمظ البمجان الشامية السدتػردة لمشفط جسمة مغ الدسات

واالسباب التي تجعل تأثيخ تقمبات اسعار الشفط تأخح بعجا تأثيخيا اكبخ ,مثل انخفاض
مخونة الصمب عمى الشفط ونػاقز الدػق السالية الجولية مسا يعدز ىحا بان يسيل
معجل التبادل التجاري لرالح البمجان السرجرة لمشفط عمى الشكيس مغ البمجان
السدتػردة لمشفط.(Faheem and others,2020,714) .
:
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املبحج انخانج
واقع االقتصاد انرتكي يف ظم تقهباث اسعار انىفط
يعد االقتراد التركي اقتراد سػق ناشئ وىي مغ بيغ الجول الراعجة في العالع

ويعخف االقتراديػن تخكيا أيزا بأنيا واحجة مغ الجول الرشاعية الحجيثة ,اذ يتدع
االقتراد التخكي بانو اقتراد صغيخ مفتػح عمى العالع الخارجي اذ تديج ندبة التجارة

الى الشاتج السحمي االجسالي عغ  %34فزال عغ وجػد قصاع نفصي يغصي ما
يقارب مغ  %8.3مغ حاجة تخكيا ونسا إنتاج الشفط الخام السحمي بشدبة  ٪09مغ

عام  8102إلى عام  , 8109ويخجع ذلظ أساسا إلى زيادة نذاشات السشبع لذخكة
البتخول

التخكية)(TPAO

التي

تستمظ

معطع

تخاخيز

التشقيب

واإلنتاج

) ,(https://www.iea.org/reports/turkey, 2021في حيغ تذكل الػاردات

الشفصية ما ندبتو  %7مغ اجسالي الػاردت الكمية ,وعشج مخاجعة الرادرات التخكية
يالحظ بانيا تقع في معطسيا ضسغ الرادرات الدمعية غيخ القائسة عمى استيالك

الصاقة ,في حيغ تذكل الػاردات الدمعية كثيفة استيالك الصاقة ما يقخب مغ نرف
اجسالي واردات تخكيا الدمعية ),( Mustafa Acar, 2011, p. 1731ويداىع

االرتكاز القػي لالقتراد التخكي عمى الشفط السدتػرد بػصفو مرج ار لمصاقة بجعل
تخكيا تحت قيج عجد السيدان التجاري  ,ان االقتراد التخكي يتأثخ بديادة اسعار الشفط
ويشعكذ ىحا بذكل او اخخ عمى مؤشخات االداء االقترادي السيسا معجل التزخع

وكحلظ معجل الشسػ االقترادي (,)suleman,2014, 1اذ ان الشفط السدتػرد يمبي
حػالي  %90مغ احتياشات تخكيا الشفصية والحي جعميا دولة تعتسج عمى الشفط
السدتػرد ومغ ثع فان اي زيادة في اسعار الشفط يؤثخ بذكل مباشخ عمى اداء

االقتراد التخكي  ,حيث أضيخت بيانات الخدانة التخكية في ( ,)2020أن الحكػمة

سجمت عج اد في ميدانيتيا بمغ  29.7مميار ليخة ,أي  4مميار دوالر في شيخ تسػز,

:
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وبمغ العجد األولي بجون مجفػعات الفػائج  21.2مميار ليخة ,وتجاوز عجد السػازنة

لعام  2020ما تػقعتو الحكػمة  ,حيث بمغ  139مميار ليخة (Erkan and
 ,8100 ,Özençصفحة .)9

ومشح عقج الدبعيشات الحي شيج شفخات كبيخة في اسعار الشفط تأثخت تخكيا

بذكل بيحه الرجمات فعمى غخار اغمب البمجان السدتػردة لمصاقة عانت تخكيا مغ

معجالت تزخع مختفعة وعجػزات كبيخة في ميدان السجفػعات فزال عغ معجالت نسػ
غيخ مدتقخة  ,اال انو وفي الحكيقة كان ىشاك تجاخل بيغ تأثيخ ارتفاع اسعار الشفط في
االقتراد التخكي مع تػجيات تخكيا التشسػية عبخ تغييخ ستخاتيجيتيا الترشيعية

والتحػل مغ ستخاتيجية احالل الػاردات الى ستخاتيجية الترجيخ السػجو لمخارج فزال
عغ تحخيخ صخف الميخة التخكية وتخافق ىحا مع تحقيق تخكيا لسكاسب كبيخة والتحػل

مغ اقتراد زراعي تقميجي الى اقتراد صشاعي متشػع معدزة بقجرة اكبخ عمى استيعاب

الرجمات الخارجية سػاء اكانت اسسية ام حكيكية (فخحان ,سعجون حديغ,8119 ,
الرفحات  )892-889وتأثخت تخكيا في االزمة العالسية التى حجثت في 2008-

2007حيث دخل االقتراد التخكي في حالة ركػد  ,واستقخ الشسػ االقترادي عشج

 %0.7وفي  2010كان ىشاك نسػ عمى نصاق واسع بدبب التقميز الحي حجث في
 2009ولعب التأثيخ الدياسي ايزا دو ار في الشسػ وتحخر مغ االثار االنكساشية عمى
الشاتج السحمي االجسالي ونسا بسعجل  %8.8و  %9,2في عام  2010و 2011ولكغ

عمى الخغع مغ زيادة معجالت الشسػ  ,حجثت ازمة اليػرو وكحلظ ازمة الجيػن االوربية

في عام  2013-2011اثخت عمى تخكيا حيث تباشأت مجخالت راس السال ,وتخاجع
نسػ الشاتج السحمي االجسالي الى ما يقارب  %2الى جانب االنكساش في نفقات

االستيالك في عام  ,2013عسمت تخكيا عمى زيادة الشفقات العامة والصمب السحمي
والحي تع تعديده بشفقات االستيالك الخاص ,بحيث نسا الشاتج السحمي االجسالي بشدبو

محجدة  %2.9في (TOBB, 2014, p. 24)2015

:
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ويتأثخ الشسػ االقترادي بدبب حالة عجم اليقيغ والال تأكج لمتقمبات السفخشة

السعار الشفط وذلظ العتساد تخكيا عمى االستيخاد بشدبة  %90لع يؤدي الشسػ

االقترادي والدكاني الدخيع في العقجيغ الساضييغ الى نسػ قػي في الصمب عمى

الصاقة فحدب ,بل ادى ايزا الى زيادة مختبصة باالعتساد عمى الػاردات ,نتيجة لحلظ
واصمت تخكيا اعادة ليكمة نطام الصاقة لجييا بيجف تخشيج نسػ الصمب عمى الصاقة,

وخفس اسعار الصاقة لمسدتيمكيغ وابصاء وتيخة قجرة االنتاج السحمي ,بسا ذلظ في ذلظ
خالل

مغ

السديج

االستثسارات

مغ

الخاصة

واالجشبية

(. )8180 ,https://www.iea.org/reports/turkey

وقجر استيالك الشفط بيغ  2017-2009بشحػ  283الف بخميال باليػم,

ويعتبخ الشفط مجخال اساسيا في تحجيج الشذاط االقترادي فزال عغ مجاالت الشقل

والترشيع وانتاج الكيخباء فاالنتاج السحمي التخكي ال يمبي االحتياجات الخاصة بيا,

مسا يجعميا اكثخ عخضة لتقمبات اسعار الشفط مسا يدبب حجوث تغيخات في مدتػى
االنتاج والتزخع ).(Pelin Öge Guney, 2020, p. 31

فزال عغ ذلظ فأن الفػاتيخ التى تجفع بالجوالر لذخاء الشفط ,مسا تزع تخكيا

تحت ضغط كبيخ ال سيسا عمى الميخة التخكية ,بدبب تدايج الصمب عمى العسمة االجشبية

لجفع فػاتيخ استيخاد الشفط ,باالضافة الى ذلظ فأن الديادة في تقمبات اسعار الشفط

تؤدي الى زيادة معجالت التزخع والحي يجفع البشظ السخكدي التخكي الى زيادة مدتػى

سعخ الفائجة والحي يؤثخ عمى اسعار االسيع سمباواالستثسارت والعسالة وبالتالي عمى
الشذاط االقترادي ,وعميو فأن ارتفاع اسعار الشفط يؤثخ عمى التجفقات الشقجية الحالية

والستػقعة ,بدبب زيادة التكاليف التذغيمية وكحلظ تكاليف التسػيل بدبب ارتفاع اسعار
الفائجة.

:
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املبحج انرابع
انتقدير انقياسي وانتحهيهي
تع استخجام البخنامج االحرائي  Eviews10لكياس وتحميل أثخ تقمبات اسعار
الشفط وانعكاساتيا عمى عجد مغ متغيخات االقتراد الكمي وىع (التزخع ,الشسػ

االقترادي ,معجل التبادل التجاري) في تخكيا ( )2018-1990وتع االعتساد عمى

بيانات البشظ الجولي وصشجوق الشقج الجولي وبيانات اوبظ السعار الشفط وال بج مغ

تػصيف الشسػذج الخاص بالبحث.

اوالً :تهصيف الشسهذج
في ىحه السخحمة البج مغ تحجيج الستغيخات التابعة ومغ ثع الستغيخات السدتقمة

السؤثخة في الشسػذج.

 :0الستغيرات التابعة ( )Depedent Variables


التزخع ( )infمعب اخ عشو بالتغيخ في الخقع الكياسي السعار السدتيمظ الدشػي



الشسػ االقترادي ( )growthمعب اخ عشو بشسػ الشاتج السحمي االجسالي باالسعار



معجل التبادل التجاري ( )Tمعب اخ عشو بالخقع الكياسي لمرادرات عمى الخقع

.CPI

الثابتو.

الكياسي لالستيخادات *100

 :8الستغيخات السدتقمة ))Independent variables


تقمبات اسعار الشفط ( )oilمحتدسا عمى اساس االنحخاف السعياري السعار الشفط

الذيخية

:
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سعخ الرخف ( )exchpricمعب اخ عشو سعخ الرخف الحكيقي مكياس لستػسط

الفتخة عسمة محمية مقابل الجوالر

 عخض الشقػد بالسعشى الػاسع ( )m2مغ اجسالي الشاتج السحمي وىػ مجسػع العسمة
خارج البشػك والػدائع تحت الصمب

 اجسالي تكػيغ رأس السال باالسعار الثابتة لمعسمة السحمية ( )CFمجسل الشفقات
لديادة االصػل الثابتة لالقتراد مزاف الييا صافي مدتػى السخدونات

 الشاتج السحمي االجسالي باالسعار الثابتة لمعسمة السحمية ()GDP

ثانيا :اختبار جذر الهحدة الدالسل الزمشية ()UINT ROOT TEST
يعتبخ اختبار جحر الػحجة ام اخ ميسا لدالسل الدمشية و الػاجب اجخائيا ,حيث

ان االستجالل االحرائي في حالة غياب استقخار البيانات يؤدي الى نتائج مزممة او

غيخ واقعية او ما يدسى باالنحجار الدائف ) (Gujarati, 2004, p. 797فقج تع
استخجام نسػذج ديكي فػلخ ( )ADFألجخاء اختبار استقخار جحر الػحجة حيث يعػد
ىحا الشسػذج الى االحرائي االمخيكي ديفيج ديكي  0929وقدع الشسػذج الى ثالث

اختبارات وىي عشج السدتػى ) (LEVELوعشج الفخق االول )(1 Difference

STوعشج الفخق الثاني ( )2ND differenceويثبت معشػيتو او عجم معشػيتو بثالث

مقاشع رئيدية (بالحج الثابت ) و (الحج الثابت واتجاه عام ) و (بجون حج ثابت) اذا

كانت االحتسالية اقل مغ  0.05يعشي ذلظ معشػية الشسػذج بالثالث مقاشع ولثالث

اختبارات واذا كان اكبخ مغ  0.05اي عجم معشػية السعمسة ويتزح ذلظ مغ خالل
الججول ()1

:
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جذول ()1
اختبار ديكي فهلمر السهسع لجذر الهحدة) (ADFاستق اررية البيانات
اخخبار دَكٍ فىنهر  -حركُا
انًخغُراث

انفرق االول 1ST DFFERENCE

انًضخىي LEVEL
بذوٌ حذ

oil
inf
grouth
m
exch
CF
GDP
T

حذ رابج

حذ رابج
واحجاِ ػاو

بذوٌ حذ
رابج

حذ رابج
حذ رابج
واحجاِ ػاو
0.0518 0.0342
0.0466
-1.936691 -3.7644
-3.0050
0.0000 0.5623
0.0013
-4.8950 -2.0186
-4.6054
0.0019 0.0004
0.0001
-3.0296714 -5.6857
-5.6186
0.9567 0.0261
0.5190
1.410981-3.891852
-1.4998
0.7833 0.9220
0.9999
0.366299-1.021109 -0.285044
0.9201 0.2561
0.8907
1.060268-2.667782 -0.429538
1.0000 0.9709
1.0000
6.527511 -0.61975
2.65978

0.0000
0.0000
0.0000
-7.287705 -7.609419 -7.746202
0.0247
0.1327
0.0007
-2.273168 -3.072406 -4.843710
0.0000
0.0018
0.0000
-4.713940 -5.10858 -5.900890
0.0200
0.0023
0.0047
-2.364655 -4.974728 -4.017404

0.3771 0.4900
0.5723
0.762055-2.164017 -1.390744

0.0000
0.0488
0.00011
-4.410027 -3.624303 -4.609794

من اعداد الباحث باالعتساد عمى برنامج ()EVIEWS10

مغ خالل الشتائج الػاردة في الججول ( )0تبيغ أن الستغيخات

(,)OIL,INF,GROWT.

ثبت

استقخارىع

عشج

السدتػى

في

حيغ

( )M,EXCH,CF,GDP,Tثبت استقخارىع في الفخق االول وفي السقاشع الثالث
,الحج الثابت ,الحج الثابت واالتجاه العام ,بجون حج ثابت.

:
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شكل ()1

يبن الشكل رسم السلسلة الزمنية لكل متغير من المتغيرات المدروسة

:

203

ثالثاً  :تحميل االنحدار الخطي الستعدد ومشاقذة نتائجو
بعج

اج اخء

اختبار

جحر

لػحجة

والتأكج

مغ

سكػن

الستغيخات

( )OIL,INF,GROWT.عشج السدتػى حدب اختبار ) ,)ADFاي انيسا متكامالن
مغ نفذ الجرجة ,مسا يجعل تصبيق االنحجار الخصي الستعجد بصخيقة السخبعات

الرغخى( )OLSمسكشا والحي يسكغ عخضو بالججول ()2

ججول( )2الشتائج التقجيخية الخاصة بسعادلة التزخع
Dependent Variable: INF
Method: Least Squares
Date: 05/12/21 Time: 14:21
Sample: 1990 2018
Included observations: 29
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0002
0.0283
0.0372
0.2508

4.395027
2.327751
-2.200433
-1.175740

21.98450
0.734074
5.477638
0.693535

96.62247
1.708740
-12.05317
-0.815417

C
OIL
EXCh
M

37.35446
33.14068
8.963906
9.152499
9.022971
0.720086

0.672499
Mean dependent var
0.633199
S.D. dependent var
20.07135
Akaike info criterion
10071.48
Schwarz criterion
-125.9766
Hannan-Quinn criter.
17.11190
Durbin-Watson stat

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

0.000003
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مغ الججول اعاله الحي يػضح معادلة االنحجار الخاصة بالتزخع

اذ تعكذ ( )boوىي معمسة الحج الثابت ان ىشاك معجل تزخع بسقجار %9.6

وبكيسة ايجابية مع غياب الستغيخات السدتقمة ,واضيخ اختبار ( )tمعشػية ىحه السعمسة,
اذ زادت قيسة ()tالسحتدبة والبالغة()4.3عغ نطيختيا الججولية والبالغة(.)1.7

:
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تؤكج( )b1وىي معمسة تقمبات اسعار الشفط ( )oilالتي كانت ذات اشارة مػجبة

داللة عمى وجػد عالقة شخدية بيغ تقمبات اسعار الشفط والتزخع ,ورغع ان ىحه
االشارة تجعسيا العالقة الشطخية برػرة صحيحة ,اذ ان تأثيخات اسعار الشفط مػجبة

فارتفاع اسعار الشفط يديج مغ التزخع ,وقج اضيخ اختبار ( )tمعشػية ىحه السعمسة اذ

بمغت قيسة ( )tالسحتدبة والبالغة( )2.3وىي اكبخ مغ قيسة نطيختيا الججولية والبالغة
(.)1.7

باالنتقال الي معمسة سعخ الرخف الحكيقي ( )b2فقج اضيخت الشتائج الكياسية

وجػد اثخ سمبي لدعخ الرخف الحكيقي لميخة التخكية في معجل التزخع  ,اذ ان زيادة

قيسة العسمة السحمية يخفس مغ معجالت التزخع وىحا يتػافق مع الشطخية

االقترادية,في حيغ تخكيا قج واجيت ازمة مالية حادة عام ()2001_2000
اضصخت بعجىا الى اعادة تكيع سعخ صخف عسمتيا الميخة التخكيا بتجاه زيادة الكيسة

الحكيكية فزال عغ اجخاءات اخخى في الجانب الشقجي والسالي انعكذ عمى خفس
معجالت التزخع  .وقج بيغ اختبار ( )tمعشػية السعمسة سعخ الرخف الحكيقي اذ

زادت قيسة ( )tالسحتدبة والبالغة ( )2.2عغ قيسة نطخيتيا الججولية البالغة (.)1.70

وتبيغ ( )b3وىي معمسة السعخوض الشقجي ( )mان ىشاك اثخ سمبي الى انيا

مخفػضة احرائيا وذلظ بحدب اختبار ( )tاذ بمغت قيسة ( )tالسحتدبة( )1.1وىي

اقل بكثيخ مغ نطيختيا الججولية البالغة ( .)1.70ويسكغ ان تعدى الى تغيخ الشسػط
الدياسية الشقجية في تخكيا بعج االزمة السالية عام ( )2001_2000والتي دفعت
تخكيا الى مديج مغ االصالحات في الجانب الشقجي عبخ اعادة تقديع قيسة العسمة

السحمية وتذجيج االجخاءات عمى نسػ السعخوض الشقجي كان ذلظ دفع الى تغيخات

جحرية نقجية انعكدت عمى ضيػر معمسة عخض الشقػد بسدتػى احرائي ضعيف .

ويؤكج اختبار ( )Fعمى معشػية الشسػذج ككل الخاص بسعادلة التزخع .في

حيغ يؤكج ( )R2ان ما يقارب ( )%67مغ التغيخات الحاصمة في التزخع يسكغ ان

تعدى الى الستغيخات ( )OIL, EXCHوبذكل ادنى عخض الشقػد( ,)Mفي حيغ ان
:
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( )%33مغ التغيخات متغيخات لع تجخل في الشسػذج  .ويؤكج ذلظ ( ) R2 ADJاذ
انخفس قميال عغ ( )R2مسا يؤكج عمى القػة التفديخية لستغيخات الشسػذج.
ججول ( )3معادلة الشسػ

تحميل معادلة الشسػ االقترادي
مغ الججول اعاله الحي يػضح معادلة االنحجار الخاصة بالشسػ اذ تعكذ ()bo
وىي معمسة الحج الثابت ان ىشاك معجل نسػ بسقجار)  )%3.2وبكيسة ايجابية حتى
مع غياب الستغيخات السدتقمة ,واضيخ اختبار ()tمعشػية ىحه السعمسة ,اذ زادت قيسة
()tالسحتدبة والبالغة ما يقارب()2عغ نطيختيا الججولية البالغة(.)1.7
وتؤكج ( )b1وىي معمسة تقمبات اسعار الشفط ( )oilان ليحا الستغيخ انعكاسات
سمبية في الشسػ وىحا يتػافق مع السشصق االقترادي اذ ان زيادة التقمبات تخمق حالة
مغ عجم التأكج وااليقيغ مسا يشعكذ سمبيا في الشسػ  ,وضيخت ىحه السعمسة بسدتػى
السعشػية السصمػب يتجاوز قيسة ()tالسحتدبة نطيختيا الججولية البالغة (.)1.7
:
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وتؤكج ( )b2وىي معمسة سعخ الرخف الحكيقي ( )Exchان ليحا الستغيخ
انعكاسات سمبية في الشسػ ويعػد ذلظ الى تقمبات مفخشة لكيسة الميخة التخكية والح ي
خمق بيئة غيخ مؤاتية لديادة معجل الشسػ االقترادي مسا انعكذ سمبيا عمى ىحه
السؤشخات ,وعدز اختبار ( )tمعشػية معمسة سعخ الرخف الحي زادت قيسة
()tالسحتدبة عغ نطيختيا الججولية.
وتبيغ( )b3وىي معمسة تكػيغ راس السال ( )CFالحي كانت لو انعكاسات
ايجابية في معجل الشسػ في تخكيا وىحا يتػافق مع السشصق االقترادي فديادة راس
السال تديج مغ معجالت الشسػ االقترادي  ,وقج اضيخت ىحه السعمسة معشػيتيا اي
مقبػلة احرائيا وفق اختبار (.)t
ويؤكج اختبار ( )Fعمى معشػية الشسػذج ككل الخاص بسعادلة الشسػ .في حيغ
يؤكج معامل التحجيج ( )R2ان ما يقارب ( )%38مغ التغيخات الحاصمة في الشسػ
يسكغ ان تعدى الى الستغيخات ( )OIL, EXCH,CFفي حيغ ان ( )%62مغ
التغيخات متغيخات لع تجخل في الشسػذج .ويؤكج ذلظ ( ) R2 ADJاذ انخفس قميال
عغ ( )R2مسا يؤكج عمى القػة التفديخية لستغيخات الشسػذج.
ججول ( )4معادلة التبادل التجاري

:
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تحميل معادلة التبادل التجاري

مغ الججول اعاله الحي يػضح معادلة االنحجار الخاصة بالتبادل التجاري

اذ تبيغ ( )boالخاصة بالحج الثابت الحي بمغت قيستو ) )10.5مميار دوالر اي

ان معجل التبادل التجاري يسيل لرالح تخكيا حتى في ضل غياب الستغيخات السفدخة,
وقج اضيخ اختبار ( )tمعشػية ىحه السعمسة اذ بمغت قيسة ( )tالسحتدبة ( )3.0وىي

اكبخ مغ ( )tالججولية البالغة(.)1.70

تؤكج( )b1وىي معمسة تقمبات اسعار الشفط ( )oilذات اشارة سالبة وىي تجل

وجػد انعكاسات سمبية في معجل التبادل التجاري وىحا يػافق السشصق االقترادي

,بػصف تخكيا بال مدتػردا لمصاقة وان زيادة اسعار الشفط يشعكذ سمبيا عمى السيدان

التجاري وكحلظ معجل التبادل التجاري الحي تسيل عشج زيادة اسعار الشفط بغيخصالح

البمج السدتػرد لمشفط ,وبحدب اختبار ( )tاثبتت معشػية السعمسة حيث بمغت ()t

السحتدبة ( )2.43وىي تديج عغ قيسة نطيختيا الججولية البالغة (.)1.70

وتذيخ ( )b2الى معمسة سعخ الرخف الحكيقي ( )Exchان لتقمبات اسعار

الرخف انعكاسات سمبية في معجالت التبادل التجاري ,اذ تخمق ىحه التقمبات بيئة
غيخ مؤاتية لمشذاشات االقترادية وىحا يعخقل زيادة حجع االنتاج ومغ ثع حجع التبادل

التجاري وسيكػن ضج البمج السعشى ,وتذيخ قيسة ( )tالى معشػية معمسة سعخ الرخف

الحكيقي حيث بمغت قيسة ( )tالسحتدبة ( )4.13وىي اكبخ مغ نطيختيا الججولية

البالغة (.)1.70

وتعكذ ( )b3معمسة الشاتج السحمي االجسالي ( )GDPالحي ضيخ باشارة

مػجبة ,اذ ان زيادة الشاتج السحمي االجسالي مغ الصاقة االنتاجية واالستيعابية لمبمج

وىحا لو انعكاسات ايجابية عمى معجل التبادل التجاري  ,وقج بيغ اختبار ( )tمعشػية

معمسة الشاتج السحمي االجسالي حيث بمغت قيسة ( )tالسحتدبة ( )1.73وىي اكبخ

مغ ( )tالججولية البالغة (.)1.70

:
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ويذيخ اختبار ( )Fالى معشػية الشسػذج ككل .ويؤكج معامل التحجيج ( )R2ان

( )%70مغ التغيخات الحاصمة في الستغيخ التابع تعػد الى الستغيخات التفديخية
( ,)OIL,EXCH,GDPفي حيغ ان نحػ ( )%30مغ التغيخات الي متغيخات لع
تجخل الشسػذج,ويجعع ذلظ ( )R2Ajdالحي بمغت قيستو ( )%67بانخفاض قميل عغ

( )R2مسا يجل عمى القػة التفديخية لستغيخات الشسػذج .

_ اختبار االرتباط الذاتي)(LM

يدتخجم ىحا االختبار لمكذف عغ ضاىخة االرتباط الحاتي بيغ قيع الستغيخات

العذػائية الستعاقبة ,عمى اساس حداب البػاقي الشاجسة عغ استخجام االنحجار الخصي

لمسخبعات الرغخى االعتيادية حيث تع استخجام اختبار

serial correlation LM Test

Breusch-Godfrey

ججول ( )1اختبار االرتباط الحاتي
Breusch-Godfrey serial correlation LM Test:
Y1 INF
F-statistic
)Prob.F(8,17
2.3981
0.0617
Obs*R-squared
)Prob.chi-square(8
15.37570
0.0522
Y2
F-statistic
)Prob.F(2.23
GROUTH
1.043730
0.3670
Obs*R-squared
)Prob.chi-square(2
2.420580
0.2981
Y3
T
F-statistic
)Prob.F(2.24
1.819337
0.1838
Obs*R-squared
)Prob.chi-square(2
3.817895
0.1482
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اذ يتبيغ مغ الججول أن قيسة االحتسالية ( )Prob.Fبمغت في ادنى قيسة

 0.0617وفي اعمى قيسة  0.3670اي انيا غيخ معشػية في الستغيخات الثالث عشج

مدتػى ,%5فزال عغ قيسة ( )Prob.chi-squareقج بمغت في الستغيخات الثالثة
:
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عشج ادنى قيسة  0.0522واعمى قيسة  0.2981كحلظ غيخ معشػية الكيع عشج مدتػى

احتسالية  ,%5اي ان الشسػذج ال يعاني مغ مذكمة االرتباط التدمدمي بيغ الستغيخات.

االستشتاجات والسقترحات

االستشتاجات

 -1تديج تقمبات اسعار الشفط مغ معجالت التزخع في تخكيا ,اذ ان زياده تقمبات

اسعار الشفط تشعكذ في زياده تكاليف االنتاج وىحا يشعكذ عمى السدتػى العام

لألسعار مسا يديج مغ معجالت التزخع ويعسق ىحه السذكمة في تخكيا.

 -2ىشاك انعكاسات سمبيو لتقمبات اسعار الشفط في معجل الشسػ االقترادي ,اذ ان
زياده تقمبات اسعار الشفط تشعكذ عمى مختمف مفاصل االقتراد التخكي والشذاشات

االنتاجية عبخ التأثيخ في كمف االنتاج ومغ ثع تخاجع معجل الشسػ

 -3ان التقمبات اسعار الشفط تأثيخ سمبي في معجالت التبادل التجاري ,فتقمبات

اسعار الشفط تعسل عمى جعل معجل التبادل التجاري يسيل لرالح الذخكاء التجارييغ
زياده قيسة االستيخادات مقارنة مع جسيع صادرات مسا يجعل تخكيا تزخر كثي اخ مغ

ىحه التقمبات.

السقترحات

 -0تذجيع وتحفيد الشذاشات االقترادية التي تخكد عمى استخجام اما مرادر
شاقو بجيمة لمشفط او تدتخجم الصاقة بذكل مقشغ او زيادة الرادرات الدمعية لمخارج
وعجم االعتساد عمى الصمب السحمي ,وذلظ لمحج مغ تاثيخ تقمبات اسعار الشفط عمى

التزخع والشسػ االقترادي و معجل التبادل التجاري .

 -8استخجام ادوات الدياسة الشقجية عبخ استيجاف التزخع عشج حج معيغ ورفع
معالدت الشسػ وتفعيميا بالذكل الحي يحفظ مغ الرجمات الحكيكية الخارجية وبالتحجيج

القادمة مغ الدػق الشفصيو العالسيو( تقمبات اسعار الشفط السفخشو) ,لمحج مغ تقمبات
الميخه التخكية والتي يسكغ ان تخفس مغ اثار تقمبات اسعار الشفط الدمبيا السيسا في

الشسػ وزياده معجالت التزخع.

:

210

 -3تذجيع وتحفيد التشقيب عغ الشفط بذكل واسع مغ اجل سج احتياجات الصمب
السحمي والتقميل مغ االستيخادات التي سببت بخشقة اقترادية عمى مختمف االنذصة.
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