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 صلخالس

إلى التعخف عمى تأثيخ تقمبات أسعار الشفط العالسية عمى التزخؼ في دول جراسة التيجف 
رجمات أسعار الشفط عمى ل التأثيخات غيخ الستساثمةمع بحث الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، 

الدمؾك الحخكى لشسؾذج التزخؼ والستسثل فى دالة االستجابة باإلضافة إلى دراسة ، التزخؼ
دولة  32بايؽ، وذلػ بإستخجام بيانات طؾلية غيخ متساثمة لعيشة مؽ لمرجمات وتحميل مكؾنات الت

، واعتسجت الجراسة عمى تقشية (1981-2017)مؽ مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا خالل الفتخة 
، والتى تدسح ندبيا   ةالحجيث Mixed-Data Sampling (MIDAS)عيشات البيانات السختمظة 

 بيانات ذات تكخار أعمى لمسداعجة فى التشبؤ بستغيخ ذات تكخار أقل بظخيقة مخنة. بإستخجام
وقج تؾصمت الجراسة إلى أن تقمبات أسعار الشفط ُتعج مؽ أىؼ الستغيخات السفدخة لمتزخؼ  

فى مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، حيث يتجاوز حجؼ تأثيخىا باقى الستغيخات االقترادية 
ثل السعخوض الشقجى، وسعخ الرخف وغيخىا. فديادة تقمبات أسعار الشفط بؾحجة واحجة التقميجية: م

 حيث أنكسا نجج أن التأثيخ غيخ متساثل، وحجة،  0.30تؤدى إلى زيادة لؾغاريتؼ التزخؼ بسقجار 
وتؤدى الرجمات فى أسعار  ،يجابية ذات تأثيخ أكبخ مؽ التأثيخات الدمبيةاإلصجمات أسعار الشفط 

إلى تأثيخ مؾجب متراعج بإستسخار فى مدتؾى التزخؼ، وقج يخجع ذلػ التباع دول السشظقة  الشفط
 سياسة نقجية ضعيفة 

ABSTRACT 
The study aims to identify the impact of fluctuations in global oil prices 

on inflation in the countries of the Middle East and North Africa, while 
examining the unbalanced effects of oil price shocks on inflation, in addition to 
studying the dynamic behavior of the inflation model represented by the 
function of responding to shocks and analyzing the components of variance, 
using longitudinal data  Asymmetric for a sample of 23 countries in the Middle 
East and North Africa region during the period (1981-2017), and the study 
depends on the relatively recent Mixed-Data Sampling (MIDAS) technique 
that's relatively modern, which allows the use of data with a higher frequency 
to help in predicting a variable with less frequency in a flexible manner. 

The study found that oil price fluctuations are considered one of the 
most important variables that explain inflation in the Middle East and North 
Africa region, where the magnitude of its impact exceeds the rest of the 
traditional economic variables: such as money supply, exchange rate and 
others.  Increasing oil price fluctuations by one unit leads to an increase in the 
logarithm of inflation by 0.30 units, as we find that the effect is asymmetric, as 
positive oil price shocks have a greater impact than negative effects, and shocks 
in oil prices lead to an ever-increasing positive impact in the level of inflation, 
and this is due to the countries in the region adopting a weak monetary policy.  
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 السقدمة: (1)
تزؼ ، إذ قتراديبتشؾعيا اال( MENAمشظقة الذخق األوسط وشسال إفخيقيا )تتسيد دول 

متعجدة،  مؾارد طبيعيةولجييا دوال  ذات تخاث مذتخك، وفي مخاحل مختمفة مؽ التشسية االقترادية، 
عمى الخغؼ مؽ إجخاء إصالحات اقترادية في العجيج مؽ و  وتتفاوت ثخواتيا الظبيعية بذكل ممحؾظ.

 ,Abed and Davoodiاتيا )يأقل مؽ إمكانليا إن األداء االقترادي إال ىحه السشظقة،  دول
2003 .) 

يتؾفخ الشفط الخام في العجيج مؽ دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، فقج بمغ حجؼ إنتاجيا 
% مؽ حجؼ اإلنتاج العالسي، وُتعج 23.3ميا ، وبسا ندبتو مميؾن بخميل يؾ  3..2مؽ الشفط الخام 

السسمكة العخبية الدعؾدية؛ ثاني أكبخ مشتج لمشفط الخام عمى مدتؾى العالؼ بعج الؾاليات الستحجة 
% مؽ حجؼ 3.3.مميؾن بخميل يؾميا ، وىؾ ما يعادل  3...األمخيكية، إذ بمغ حجؼ إنتاجيا مشو 

 31.3حجؼ إنتاج دول مشظقة الذخق األوسط، وذلػ خالل عام % مؽ ...2اإلنتاج العالسي، و
(31.3British Petroleum,  وقج بمغت صادرات دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا مؽ الشفط .)

% مؽ إجسالي الرادرات العالسية مؽ الشفط ...2مميؾن بخميل يؾميا ، وبسا ندبتو  3..3الخام 
ة ثاني أكبخ ُمرجر لمشفط عالسيا  بعج روسيا اإلتحادية، حيث الخام، وتعج السسمكة العخبية الدعؾدي

% مؽ إجسالي الرادرات 3.مميؾن بخميل يؾميا ، وبسا يعادل حؾالي  2..بمغت صادراتيا مشو 
 (.  ,31.3British Petroleum) 31.3العالسية مؽ الشفط الخام، وذلػ خالل عام 

في أسعار الشفط الخام  كبيخخالل سبعيشات القخن العذخيؽ، شيج االقتراد العالسي ارتفاع 
ارتبط االنخفاض الكبيخ في التزخؼ الحي شيجتو ، كسا تزخؼالمعجالت عالسية مقتخنا  بارتفاع في ال

إن ارتفاع ، إال أنو مؽ السالحع، بانخفاض أسعار الشفط في األسؾاق العالسية والتدعيشات؛الثسانيشات 
أسعار الشفط الخام في العقج األول مؽ القخن الؾاحج والعذخيؽ؛ صاحبو معجل تزخؼ أقل في العجيج 
مؽ الجول بالسقارنة بسدتؾى أسعار الشفط والتزخؼ السختفع، والحي حجث في الدبعيشات مؽ القخن 

 . الساضي
حريمة الشقج  انخفاضإلى الخام أدى انخفاض أسعار الشفط فقج عمى الخغؼ مؽ ذلػ، 

ت، معجالت التزخؼ ارتفع إال أن ،السشتجة لمشفط لبعض دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيااألجشبي 
ر اسعت أ. في ىحه الحالة، استسخ الدمع االستيالكية السختمفةالظمب عمى  وقج يخجع ذلػ، لجحب

فتخات ارتفاع أسعار بيشسا خالل  الخام،  ض أسعار الشفطاانخف ، حالالدمع والخجمات في االرتفاع
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الدمع والخجمات. عل سبيل السثال أثشاء األزمة السالية العالسية في عام  راسعأشخفض تلؼ  ،الشفط
% ، في السقابل ارتفع معجل التزخؼ لكل دول ...2؛ ارتفع متؾسط سعخ الشفط الخام بشدبة .311

سعخ الشفط الخام بشدبة  انخفض متؾسط ، فقج31.2الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، بيشسا في عام 
%، في السقابل ارتفع معجل التزخؼ لكل مؽ: اإلمارات والكؾيت والجدائخ والسغخب ومرخ، 3.2.

 وانخفض في باقي دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا.
حجؼ تأثيخ تقمبات أسعار الشفط العالسية عمى مدتؾى التزخؼ فى تيجف الجراسة إلى تحجيج 

أسعار الشفط عمى  تقمبات ىف التأثيخات غيخ الستساثمةبحث ل أفخيقيا، و دول الذخق األوسط وشسا
 الدمؾك الحخكى لشسؾذج التزخؼ.باإلضافة إلى ذلػ، دراسة ، التزخؼ

حجؼ تأثيخ تقمبات ، األول، ما ىؾ ةاألتيت تتسثل السذكمة الخئيدية ليحه الجراسة في التداؤال
ول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا؟، والتداؤل الثاني، أسعار الشفط العالسية عمى مدتؾى التزخؼ فى د

في دول السشظقة؟، أما التداؤل  عمى التزخؼ غيخ الستساثمةأسعار الشفط  ما ىؾ تأثيخ تقمبات 
األخيخ، فيؾ ما مجى تأثخ مدتؾى التزخؼ في دول السشظقة بالرجمات السختمفة فى الستغيخات 

بالشدبة لكل مؽ ة ىحه التداؤالت عمى الخغؼ مؽ أىسي ؟.السدتقمة ) تقمبات أسعار الشفط و..... (
 التداؤالت،لإلجابة عمى ىحه  تتعخضلؼ  إال أن الجراسات الدابقة، األكاديسييؽ وواضعي الدياسات،

 وخاصة في دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا.
، Mixed-Data Sampling (MIDAS)إنحجار عيشات البيانات السختمظة تؼ إستخجام 

وذلػ الختبار ، حيث تتؾافخ البيانات؛ (1981-2017)( دولة خالل الفتخة مؽ 23شة مؽ )لعي
مدتؾى التزخؼ فى  تأثيخ إيجابى لتقمبات أسعار الشفط عمى يؾجج: " يتسثال فيالجراسة، و  يفخضيت

ستغيخات اللمرجمات فى  التزخؼاستجابة  درجة ختمفت"و"، دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا
 الشسؾذج".السختمفة ب السدتقمة

اإلطار الشغخي لتقمبات تتكؾن الجراسة مؽ ستة أقدام بخالف السقجمة، يعخض القدؼ الثاني 
، وفي القدؼ الثالث يتؼ تشاول الجراسات أسعار الشفط والتزخؼ في دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا

ذج ؾ يف البيانات والشسالدابقة، ويعخض القدؼ الخابع السشيجية السدتخجمة، بسا في ذلػ تؾص
ما خمرت إليو  عخض الشتائج التي تؼ التؾصل الييا، وأخيخا   بيشسا يتؼ في القدؼ الخامذ ،السدتخجم

 الجراسة والتؾصيات.
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 : MENAاإلطار الشظري لتقلبات أسعار الشفط العالسية والتزخم في دول (2)
 ( تطهر أسعار الشفط العالسية: 2.1) 

 - الساضية والشرف األربعة العقؾد مجى عمى - الظؾيل جلاأل في الشفط سؾق  شيجت
 الثالث الرعؾد اتمؾج استسخت(، حيث (Baffes et al, 2015  كبيخة وكداد رواج تادور  خسذ
 أربعةحؾالي  الخام الشفط سعخ متؾسط قفد ، 1974عام ففيلفتخات متفاوتة،  ألسعارفي ا الكبيخة

 ست مؽ أقل مخور وبعج، لمبخميل دوالر 1.33.ليبمغ  )العخبي الشفطترجيخ  حغخ بدبب( أضعاف
 في لمبخميل ا  دوالر  3..2 إلى لترل أضعاف ثالثة لحؾالي أخخى  مخة الشفط أسعار دتاز  سشؾات،

 .انيةخ اإلي الثؾرة قيام عؽ الشاجسة الجيؾسياسية اتخ بالتؾت متأِثخة   ،1980عام
العخاقية اإليخانية الظاحشة ومخورا   الشفط الخام مع بجاية الحخب أسعاربجأت دورة ىبؾط  

بالغدو العخاقي لمكؾيت، وزادت حجة اليبؾط، بفعل أزمة دول جشؾب شخق آسيا، ليرل متؾسط سعخ 
، وليفقج بخميل الشفط الخام حؾالي ثمثي .33. عام في لمبخميل ا  دوالر  2.الشفط الخام إلى حؾالي 

 ..ط العالسية ىي األطؾل، إذ استغخقت حؾالي سعخه، وُتعج ىحه الجورة التي مخت بيا أسعار الشف
 سشة.

أكثخ  إلى لترل بعج تجاوز أزمة دول جشؾب شخق آسيا ، نتعاشباإل الشفط أسعار أخحت 
، وقج تخممت تمػ الجورة؛ لمبخميل دوالر 100 وتتجاوز، 31.3 عام في مدتؾاىا فاضعمؽ سبعة أ

، وقج أثخت عمى أسعار الشفط لسجة عام .311 - 3113األزمة السالية العالسية التي حجثت في 
% تقخيبا خالل عام 23واحج فقط، وىي فتخة قريخة، ولييبط متؾسط أسعار الشفط الخام بشدبة 

، لتدتسخ مؾجة ؾقؾدال عمى العالسي الظمب صعؾد مع، وبعجىا أستعادت األسؾاق عافيتيا 3113
 . 31.3الرعؾد الثالثة حتى عام 

 .إذ استسخت حؾالي  ،31.2 عام في الشفط الخام سعاربجأت مؾجة اليبؾط الثانية في أ
، وليرل متؾسط سعخ بخميل 31.3% مسا كانت عميو في عام 1.سشؾات، وفقجت األسعار حؾالي 

أسعار الشفط العالسية لألرتفاع في عام  . وقج أتجيت..31دوالر لمبخميل في سشة  ..3.الشفط إلى 
دوالر لمبخميل، مسا قج تذكل بجاية مؾجة ججيجة مؽ الرعؾد في  ..23، لترل إلى حؾالي 31.3

  أسعار الشفط الخام العالسية. 
 حجوث وتؾقعات جيؾسياسية ؛ إلى وقؾع أحجاثمعغسيا في الثالث الرعؾد اتمؾج وُتعَدى 

وزيادة الظمب مؽ بعض دول شخق وجشؾب شخق آسيا، بيشسا  الشفط مؽ لمسعخوض مفاجئ انخفاض



 

 

 
472 

 
 

 

مختبظة بحجؼ السعخوض مؽ الشفط في األسؾاق العالسية، حيث  عؾامل إلى ؛اليبؾط تخجع مؾجتا
 اءاتخ إج وكحلػ ،)أوبػ( لمبتخول السرجرة جولال بسشغسة أعزاء غيخ بمجان في الشفط إنتاج زيادة

، وتججر  الظمب ضعف ارخ استس مع الدؾق، في حرتيا عمى لمحفاظ سعييا في أوبػ دول اتخحتيا
 تذكيل في ساىست، حجثا   12 عؽ يقل ال ما وقع 31.3 و .33. عامي بيؽاإلشارة إلى أنو ما 

(. ويؾضح الذكل رقؼ ..31العالسي)البشػ الجولي،  الشفط سؾق  ليا تعخضت التي التقمبات الكبيخة
 (، تأثيخ األحجاث الجيؾسياسية واالقترادية عمى أسعار الشفط الخام العالسية..)

 

 (: أسعار النفط الخام العالمية بالدوالر األمريكي 1شكل رقم )
 1119إلى  1791واألحداث الجيوسياسية واالقتصادية خالل الفترة من 

 
   Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). 

  
 
 
 
 

 : الشفط العالسية أسعار ( تقلُّبات2.2)
ده أسعار الشفط الخام إن  خارج عالوة عمى عؾامل آخخى تتحجد والظمب، العخض قؾى  ُتحجِّ

 تؼ مقارنتو ما إذا التقمُّب شجيجة الشفط أسعار يجعل ما وىؾ سمفا ، تحجيجىا يسكؽ ال، و الدؾق  نظاق

 :هي األحداث
 العخاقية اإليخانية الحخب -.  انيةخ اإلي الثؾرة -  2 العخبي الشفظي الحغخ -3 األمخيكية اإلنتاجية الظاقة فائض نفاد-.
 سقف أوبػ خفض - . اآلسيؾية السالية األزمة - 3 لمكؾيت خاقيالع الغدو -. السخجح السشتج دور عؽ الدعؾدية تخمِّي -2

 اإلنتاجية الظاقة فائض انخفاض - 1.  سبتسبخ 11 ىجسات - 3 يؾميا بخميل مميؾن  1.7بـ  السدتيجف إنتاجيا
 .يؾميا بخميل مميؾن   4.2 بــ إنتاجيا سقف أوبػ خفض  -3. العالسية السالية األزمة  -.. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM7YK87Y3nAhUMkRQKHdHpBUsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eia.gov%2F&usg=AOvVaw11Upg0IHh1VvSSIEKy3nu_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM7YK87Y3nAhUMkRQKHdHpBUsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eia.gov%2F&usg=AOvVaw11Upg0IHh1VvSSIEKy3nu_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM7YK87Y3nAhUMkRQKHdHpBUsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.eia.gov%2F&usg=AOvVaw11Upg0IHh1VvSSIEKy3nu_
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ط السالي لالستثسار كأداة  ُيدتخَجم؛ الشفط، خاصة، وأن األخخى  األولية لدمعبا  ، والسزاربة والتحؾُّ
 مسا يداىؼ يو،عم إضافيا   طمبا   في سؾق الشفط، يسثل اآلجمة العقؾدحيث أن تجخل السزاربيؽ لذخاء 

، والعكذ حال الفؾرية الدؾق  في الفعمي الظمب بيا يعسل التي الظخيقة بشفذ األسعار ارتفاع في
األسعار السدتقبمية لمشفط الخام )البشػ الجولي،  تجخميؼ لبيع العقؾد األجمو عشج تؾقعاتيؼ بإنخفاض

 إلى يؤدي قج؛ الجوالر اجعخ فت، سمبيا(، كسا تتأثخ أسعار الشفط الخام بقيسة الجوالر األمخيكي ..31
، عالوة عمى األحجاث الجيؾسياسية كسحجد الجوالر والعكذ في حالة ارتفاع الشفط، أسعار ارتفاع

 .لتقمبات أسعار الشفط
ام بيانات شيخية ألسعار الشفط لحداب مدتؾى تقمبات أسعار الشفط، وذلػ تؼ إستخج

، بفتخة إبظاء (GARCH)( 1بإستخجام نسؾذج اإلنحجار الحاتى السذخوط بعجم التجانذ السعسؼ)
واحجة لكل مؽ حج الخظأ وتبايؽ الخظأ، ويخجع الدبب إلى أن الجراسات التظبيقية قج أثبتت؛ جؾدتو 

 ( التالى:.خية، وىؾ ما يتزح مؽ الججول )لتؾفيخه درجات الح
 GARCH (1، (1(: تقدير تقلبات متهسط أسعار الشفط  بإستخدام نسهذج 1جدول )

    Dependent Variable: dln (Crude oil، Average)                     Method: ML – 

ARCH          

Prob. z-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

0.9738 0.032796 0.002631 8.63E-05   Constant 

Variance Equation 

0.0202** 2.322993 0.000107 0.000248    C 

0.0000*** 9.861593 0.049411 0.487268    RESID(-1)^2 

0.0000*** 17.50039 0.034719 0.607588    GARCH(-1) 

علً  10% ،5% ،1%* ذشيش إلً وجىد الذاللح اإلحصائيح عٌذ هغرىي  ،** ،*** ملحوظة:     

      الرشذية.

  Views –Eمؽ اعجاد الباحث باستخجام بخنامج  :السرجر  

                                                 
1))

 (Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity ,) ًووا هى هعلىم فً الرحليل المياع

،  (homoskedasticity) ى ذثايي الخطأ يُفرشض أى يىىى ثاتراً عثش الضهي أو ها يعشف تفشظيح ثثاخ الرثاييفإالرمليذي 

حيث يظهش ذثايي وذملة هخرلف  ،شي غالثاً ال يرحمك هزا الششغولىي فً الثياًاخ الواليح وأيعا الثياًاخ االلرصاديح األخ

ً ) ًف ووا أًها هشذثطح هع تععها الثعط, أي أى  ،(heteroscedasticityفرشاخ الغلغلح أي ليظ ثاتد صهٌيا

ARCH (ARCH effect .)( ويغوً رله تأثش heteroscedasticity Autocorrelatedالوشاهذاخ الواليح ذىىى )

فزله يعًٌ  ARCHففً حالح وجىد أثش  ،هي عذهه ARCHليه فإى فىشج الرملثاخ ذعروذ علً هذي وجىد أثش وتٌاءاً ع

 أى ذثايي الخطأ غيش ثاتد وتالرالً هٌان ذملثاخ فً الغلغح الضهٌيح, والعىظ صحيح.
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ويتزح مؽ الججول الدابق أن معامالت معادلة التبايؽ السذخوط ذات داللة إحرائية، 
، فيشاك تقمبات في أسعار الشفط الخام، وأمكؽ الحرؾل ومؾجبة )أقل مؽ الؾاحج الرحيح(؛ وبالتالى

 عمييا مؽ خالل بؾاقى التقجيخ الدابق. 
الخام  الشفط أسعارالذجيج، فقج اتجو مؤشخ تقمبات  بالتقمُّبالعالسية  الشفط أسعار تتدؼ

لتحخكات كبيخة سؾاءا  كانت تراعجية أو ىبؾطية، في حيؽ أنو  .33.إلى  .33.خالل الفتخة مؽ 
، كانت التقُمبات في أسعار الشفط الخام ما بيؽ متؾسظة إلى 31.3ي الفتخة التالية، وحتى عام ف

 مشخفزة.
، اربعة مؾجات تراعجية كبيخة في مؤشخ تقُمبات .33.إلى  .33.حجث خالل الفتخة مؽ 

(، كسا يتزح مؽ الذكل رقؼ صجمة الشفط األولى) .33.-32أسعار الشفط الخام، كانت أكبخىا في 
مشغسة الجول السرجرة في عزاء ت الجول العخبية األعشجما قام، 1973أكتؾبخ بجأت في (، إذا3)

التي تؤيج  ،األخخى  جولوالية األمخيك الؾاليات الستحجةإمجادات الشفط إلى بؾقف  ،"أوبػ"لمبتخول
االندحاب مؽ األراضي العخبية  إلىلجفع إسخائيل  ، وذلػومرخ سؾريافي صخاعيا مع  إسخائيل

زبط أسعار الشفط، بعج فذل لألية  وضعاتفق أعزاء أوبػ عمى  كسا، 3.3.حخبالسحتمة في 
الكبخى لجعؼ أسعار الشفط. أما السؾجو التراعجية الثانية في مؤشخ السفاوضات مع شخكات الشفط 

التى عست اإلضخابات والسغاىخات ، تأثخا  ب333.تقُمبات أسعار الشفط الخام؛ فقج حجثت في عام 
 إلى طيخان في الخسيشي آية هللا ةدؾ عو إيخان،   أعقبيا نفي شاه ،.33.انحاء إيخان في ديدسبخ 

 .333. فبخايخ
 : شكل إنتذارى لتقلبات متهسط أسعار الشفط الذهرية (2) شكل

 2119إلى  1791خالل الفترة من 
 
 
 
 
 
 
 
  Views –Eمؽ اعجاد الباحث باستخجام بخنامج  :السرجر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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لقج حجثت السؾجو التراعجية الثالثة في مؤشخ تقُمبات أسعار الشفط الخام في مشترف عام 
حجؼ اإلنتاج بـ تقميص ، بعج قيام الجول األعزاء في أوبػ تحت وطأة الحخب الدعخية إلى ..3.

ة أما السؾجو التراعجية الخابعة الكبيخ  مميؾن بخميل يؾميا ، وبحلػ استعادت األسعار عافيتيا. 3..
  2واألخيخة في مؤشخ تقُمبات أسعار الشفط الخام؛ فقج حجثت في بعج قيام العخاق بغدو الكؾيت في

، وىؾ ما ىجد إمجادات الشفط الخام لمجول الرشاعية، بتخفيض حجؼ انتاج الجولتيؽ 1990 أغدظذ
 مشو، مسا تختب عميو ارتفاع كبيخ في أسعار الشفط الخام. 

؛ ..3.حجثت أولى السؾجات اليبؾطية في مؤشخ تقُمبات أسعار الشفط الخام في عام 
، وتجاوز زيادة انتاج بحخ الذسالؽ بدبب زيادة فائض عخض الشفط الخام في األسؾاق، والشاتج م

، عالوة عمى تخاجع الدعؾدية عؽ دور السشتج السخجحأعزاء أوبػ لحرريؼ اإلنتاجية، كسا تخمت 
الظمب عمى الشفط )تخشيج استخجام الظاقة....(، أما ثاني تمػ التقمبات، فقج حجثت بعج األزمة السالية 

 .333.داد الكبيخ سشة ، والتي ُتعج األسؾأ بعج أزمة الك 3113 -.311
، بالخغؼ مؽ حجوث بعض .33.لقج خفت حجة تقمبات أسعار الشفط العالسية بجءا  مؽ عام 

سبتسبخ وأزمة دول جشؾب شخق أسيا وحغخ  ..األحجاث الجيؾسياسية واالقترادية، مثل ىجسات 
ل الرشاعية ترجيخ الشفط مؽ بعض الجول مثل ليبيا، وقج يخجع ذلػ لمدياسات التي اتبعتيا الجو 

السدتؾردة لمشفط أو السرجرة لو، مثل: التؾسع في اإلنتاج سؾاء الشفط التقميجي أو الرخخي والبحث 
 التقمُّب بيؽ ابطخ ت عالقةعؽ مرادر ججيجة لتؾليج الظاقة واالحتفاظ بسخدون مؽ الشفط، حيث ىشالػ 

، اإلنتاج مدتؾيات تقمُّب زيادة ستراحبيا األسعار تقمُّب ديادة، فالسخدون  ومدتؾيات اإلنتاج ومعجل
 سيخغب لمسخدون، ُمعيؽ مدتؾى  وعشج .التخديؽ أجل مؽ الظمب زيادة إلى بجوره ضسشا ىحا ويذيخ

 اإلنتاج في باتالتقمُ  تفادي أجل مؽ السخدون  مؽ أكبخ بقجر االحتفاظ في الدؾق  في السذاركؾن 
 العخض في التقمُّبات يستص الحي "السخجح السشتج" بجور الدعؾدية قيام، عالوة عمى ستيالكواإل

، كسا أن تجخل السزاربيؽ قج يخفف مؽ حجة واألسعار الدؾق  ارخ استق عمى الحفاظ أجل مؽ والظمب
 التقمبات .

 :الشفط العالسية والتزخم ( أسعار2.3(
إنخفاض مدتؾى  ، تؤدي إلى أسعار الشفطتقمبات عمى أن  ييؽ،ىشاك إجساع بيؽ االقتراد

جج قشؾات اتؾ . إذ ت(Malik, 2010)نفذ الؾقت التزخؼ في  وارتفاع معجالت ،االقتراديالشذاط 
عمى سبيل ف ،مختمفة يسكؽ مؽ خالليا أن تؤثخ أسعار الشفط عمى الشذاط االقترادي والتزخؼ

حيث تختفع تكمفة الظاقة ر السشتجات البتخولية، اسعأر الشفط الخام إلى اسعأالسثال، تشتقل الديادة في 
 تختفع تكمفة الؾحجة، السشتجبيشسا مؽ مشغؾر  ،)األسخ والرشاعة والحكؾمة( ؽ مشغؾر السدتيمػم

  .(Lescaroux and Mignon, 2008) السشتجة

https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
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بالظاقة،  السختبظةبسعشى آخخ، فإن أسعار الشفط الخام ليا تأثيخ مباشخ عمى أسعار السؾاد 
انخفاض إلى الديادة في أسعار الشفط ا تجفع كسمثل الؾقؾد السشدلي ووقؾد الديارات والكيخباء، 

حجؼ لتزخؼ، واألرباح و وا، حجؼ التؾعفإلى األجؾر الحقيقية و  بالتبعية ، والتي يشتقل أثخىااإلنتاجية
عالوة عمى ذلػ ، يتأثخ انتقال أسعار الظاقة  ،، وكحلػ القيسة الدؾقية لألسيؼاالستثسارات

إلى اآلجل الظؾيل، فزال  عؽ السحجدات الستؾسط القريخ و  في اآلجلالحقيقية  رحيحاتبالت
إلى  الشفطخ انتقال تقمبات أسعار يتفدويتؼ  الييكمية إلنتقال أثخ التزخؼ عمى أسعار السدتيمكيؽ،

 .(Malik,2016) لبشؾك السخكديةامديج مؽ ىحه العؾامل واستجابة امؽ خالل  لعامالتزخؼ ا
أسعار الشفط إلى التزخؼ األساسي مؽ أثخ ارتفاع  مؽ الشاحية الشغخية، يعتسج مجى انتقالو 

ألولئػ  ،التزخؼالسدتؾى العام عمى تؾقعات  -أخخى  عؾاملمؽ بيؽ  -خالل ارتفاع تكاليف اإلنتاج
كانت ىشاك الظؾيل،  في اآلجلكمسا ارتفعت تؾقعات التزخؼ ، فالحيؽ يحجدون األسعار واألجؾر

وىحا يعشي أن ارتفاع  ،ستدايجة إلى أسعار السدتيمكيؽتكاليف الظاقة واألجؾر ال لشقلفخص أكبخ 
بسجخد أن تتخاجع أسعار فومع ذلػ،  ،ؤدي إلى زيادة مدتسخة في التزخؼ األساسيتقج  ،أسعار الشفط

 (.Cavallo, 2008) يشخفض مدتؾى التزخؼالشفط، 
وبجراسة تأثيخ متؾسط أسعار الشفط العالسية عمى التزخؼ في دول الذخق األوسط وشسال 

(، حيث يسثل السحؾر األفقي الخقؼ القياسي ألسعار السدتيمكيؽ 2أفخيقيا، كسا في الذكل البياني رقؼ )
مى (، بيشسا يتؼ تسثيل متؾسط سعخ الشفط الخام بالجوالر األمخيكي لمبخميل ع31.1)سشة األساس 

 السحؾر الخأسي.  
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يتزح مؽ الذكل البياني، أن ىشاك عالقة ايجابية بيؽ متؾسط أسعار الشفط العالسية 
 -الحي يسثل العالقة بيشيسا -والتزخؼ في دول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، وأن مخونو السشحشى 

أكبخ مشيا عشج أسعار الشفط السشخفزة، وىؾ ما يعشي أنو عشج  عشج أسعار الشفط الخام السختفعو
حجوث تخاجع في أسعار الشفط عشج القيؼ السختفعة، فدؾف يقابمو انخفاض أكبخ في الخقؼ القياسي 

 لألسعار،  والعكذ في حالة حجوث ارتفاع في أسعار الشفط الخام.
 الدراسات الدابقة: (3)

ي تدتيجف التعخف عمى تأثيخ أسعار الشفط عمى استخجمت معغؼ الجراسات الدابقة، والت
دراسة   إلى ،,et al.,2010)  (Tangىجففقج معجالت التزخؼ؛ نسؾذج الدالسل الدمشية الخظية. 

 structural vectorتأثيخ أسعار الشفط عمى االقتراد الريشي، بإستخجام نسؾذج
)SVARautoregressive (  وتؾصمت الشتائج إلى أن ارتفاع أسعار الشفط ليا تأثيخ إيجابي عمى ،

التزخؼ؛ وذلػ عمى الخغؼ مؽ وجؾد تجخل في تحجيج أسعار الشفط السحمي والدمع األخخى في 
 .األسؾاق السحمية

استخجام تقشية التؾازن العام الجيشاميكي ، تؼ (Zhao, et al., 2014)وفي دراسة  
(، ووججوا أن استجابة DSGE)  Dynamic stochastic general equilibriumالعذؾائي 

مؤشخ التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ، مجفؾعة في الغالب بديادات كبيخه في األسعار، ناتجة عؽ 
عالوة عمى ذلػ، فقج أثخت صجمات إمجادات الشفط  ،السشتجات كثيفة االستيالك لمظاقة لجول العالؼ

في اآلجل القريخ، بدبب عجم اليقيؽ مؽ تقمبات  ؽالسدتيمكيؽ الريشي عمى مؤشخ التزخؼ ألسعار
األسعار وطبيعة أسؾاق الظاقة، وال سيسا اتجاه التغيخات غيخ الستؾقعة في أسعار الشفط، مسا يحجث 

ا في السدتؾى العام ألسعار الشفط  ولجراسة مجى تأثخ  (Shaari, et el., 2012).تأثيخ ا غامز 
بالرجمات الشاجسة عؽ ارتفاع أسعار الشفط في بمجان رابظة دول جشؾب شخق آسيا األسعار السحمية 

اعيخت الشتائج أن حجوث صجمة إيجابية فقج SVAR (Akpan, 2009 ، )مؽ خالل تظبيق 
ألسعار الشفط يسكؽ أن تقمل مؽ مؤشخ التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ في إنجونيديا، ولكشيا تؤدي إلى 

 ايالنج، بيشسا في ماليديا، لؼ يكؽ ىشاك تأثيخ كبيخ عميو . ارتفاعو في الفمبيؽ وت
، لجراسة تأثيخ VAR Bayesianنسؾذج  (Valcarcel.; Wohar, 2013) ااستخجم

إلى  .: ..3.أسعار الشفط عمى التزخؼ في الؾاليات الستحجة لبيانات ربع سشؾية خالل الفتخة مؽ 
، ووججا أن تقمبات أسعار الشفط ال تشتذخ بالزخورة، بل تؤدي إلى تغييخات في التزخؼ 3: ..31

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjayPj70pPnAhX5BGMBHY6JD9IQFjADegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDynamic_stochastic_general_equilibrium&usg=AOvVaw055rpZi1GJH4nr_jlaMjeu
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مؽ أن أسعار الشفط  حاول بعض الباحثيؽ الالحقيؽ التحقق بذكل أكبخوقج الكمي، ولؾقت محجود، 
يسكؽ أن تؤثخ عمى مؤشخ التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ، ولكؽ ليذ عمى األنذظة االقترادية. قام 

Gao, et al., 2014) بإستخجام بيانات شيخية لمؾاليات الستحجة األمخيكية خالل الفتخة مؽ )
مكؾنات وتؼ تقديؼ مؤشخ التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ إلى خسدة  ،3: ..31و  .: .33.

مختمفة، وقارن تأثيخ سعخ الشفط بذكل مشفرل، وكذفت الشتائج أن صجمة أسعار الشفط ليا آثار 
 استيالك لمظاقة. في حيؽ  استخجم يإيجابية كبيخة عمى مؤشخ التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ كثيف

(Xuan; Chin,2015)  أسمؾب)ARDLThe autoregressive distributed lag ( ،  لجراسة
ال تأثيخ أسعار الشفط عمى التزخؼ ألسعار السدتيمكيؽ في ماليديا، وأشارت الشتائج إلى أن ىشاك انتق

أنو   (Hooker, 2002 )عالقة ايجابية بيؽ أسعار الشفط والتزخؼ. وعمى العكذ مؽ ذلػ، وجج
   (2015 في دراسة أجخاىاو ، أصبح أنتقال تأثيخ أسعار الشفط ال يكاد يحكخ. 3.1.مشح عام 

Basnet; Upadhyaya, ُبات في أسعار الشفط يتؼ استيعابيا، ويختفي أثخىا (، وجج الباحثان أن التقم
 خالل الخسدة أو الدتة أرباع األولى بعج حجوث الرجمات.

غيخ خظية لجراسة أساليب ألدوات اإلحرائية، طبقت بعض الجراسات في اقجم حجوث تمع 
البيانات الذيخية بإستخجام  Chou.; Lin, 2013 ) (اىا قجر فقج العالقة بيؽ أسعار الشفط والتزخؼ. 

الحي يكذف  ،تظبيق نسؾذج ترحيح األخظاء غيخ الخظيبو  ،..31مايؾ  إلى ..3.مؽ يشايخ 
في تايؾان. عالوة عمى ذلػ،  يؽر السشتجاسعالتزخؼ بأعمى  آلجلالشفط لو آثار طؾيمة ا ارسعأأن 

التحقق . تؼ معشؾي يكؾن انحخاف الدعخ عؽ التؾازن أسخع عشجما  فإن تعجيل ترحيح الخظأ سيكؾن 
(، إليجاد ARDL) (، حيث استخجماGhosh,; Kanjilal  (2013 ,نتائج مساثمة مؽ قبلمؽ خالل 

. األجل غيخ متساثمة عشجما تتغيخ أسعار الشفط وأسعار البشديؽ تجريجيا  إلى وضع تؾازن طؾيل ةعالق
 .انخفاضوأسخع عشجما يديج سعخ الشفط الخام بجال مؽ  التعجيل ليكؾن  يتؼالحالة ، تؼ  في ىحا

أن إيخان معخضة بذكل  ا، وجج (Farzanegan; Markwardt, 2009 )في دراسة 
أسعار الشفط مع تأثيخات غيخ متساثمة عمى االقتراد. وكذفت الجراسة أن صجمات في كبيخ لتغيخات 

يعتسج عمى حجؼ التأثيخ خ، لكؽ حجؼ أسعار الشفط اإليجابية والدمبية تديج التزخؼ بذكل كبي
 ،أن التزخؼ يتأثخ بذجة برجمة أسعار الشفط،  (Ghosh; Kanjilal, 2013)ا أعيخ و الرجمة. 

التأثيخ حجوث أكجت  ،صجمة أسعار الشفط الدمبية أن حيث ،إلى حج ما التأثيخ غيخ متساثل ويكؾن 
نسؾذج  (Çat.; Önder, 2013)أستخجما وقج سقارنة بالرجمة اإليجابية التي لؾحغت في اليشج. بال
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VAR أن تغيخات أسعار الشفط ليا تأثيخ كبيخ  ا،ووجج ،ستعجد لتقييؼ تأثيخ أسعار الشفط في تخكياال
شقظة السثمى ولجييا القجرة عمى التأثيخ سمب ا عمى متغيخات العمى التزخؼ عشجما تتجاوز التغييخات 

 .االقتراد الكمي
ا مؽ السشاقذة أعاله مدي تقجم عمى التزخؼ، صجمات أسعار الشفط  تأثيخ تؾضيحج 

ال يدال التشاعخ أو عجم التساثل محل نقاش حؾل مجى انتذار و  بإستخجام تقتيات قياسية مختمفة،
إال أن الجراسة الحالية تدتخجم تقتية حجيثة ندبيا  في دراسة تأثيخ  ،أسعار الشفطتأثيخ صجمة تغييخ 

 Mixed-Data Samplingوىي تقشية عيشات البيانات السختمظة تقمبات أسعار الشفط الخام، 
(MIDAS) والتى تدسح بإستخجام بيانات ذات تكخار أعمى لمسداعجة فى التشبؤ بستغيخ ذات تكخار ،

تدتخجم جسيع الجراسات السحكؾرة أعاله سعخ الشفط الخام في العالؼ. أقل بظخيقة مخنة، أيزا ، 
تأثيخ تقمبات متؾسط إلى سج الفجؾة في األدب مؽ خالل الشغخ في وبالتالي ، تيجف ىحه الجراسة 

، فإن الجراسة تدتيجف التظبيق عمى دول الذخق األوسط وشسال ر الشفط الخام. عالوة عمى ذلػاسعأ
 .أفخيقيا، وىؾ لؼ يحجث في االدبيات الدابقة

 السشهجية السدتخدمة وتهصيف الستغيرات:( 4)
 ( السشهجية السدتخدمة:4.1)

بجراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشفط العالسية عمى مدتؾى  الؾرقة البحثية،لتحقيق ىجف 
 التزخؼ فى مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، مع وصف الدمؾك الحخكى لشسؾذج التزخؼ.

( لعيشة unbalanced Panel dataفدؾف نعتسج فى تحقيق ذلػ عمى بيانات طؾلية غيخ متؾازنة )
سشؾية، وقج تؼ إختيار  مذاىجة 851 بإجسالى، (1981-2017)ل الفتخة مؽ ( دولة خال23مؽ )

 تمػ العيشة بشاءا  عمى مجى تؾافخ البيانات.
تتظمب نساذج اإلنحجار، أن تتبع بيانات الستغيخات السفدخة، نفذ ىيكل وتكخار الستغيخ 

السسارسة العسمية كسا ىؾ الحال فى البحث  التابع فى اإلنحجار، ولكؽ ال يتؼ التقيج بيحا القيج فى
الحالى؛ حيث لجيشا بيانات بتكخارات مختمفة )مؤشخى تقمبات أسعار الشفط )السدتقل( بتكخار شيخى، 
ومتغيخ التزخؼ )التابع( وباقى الستغيخات السفدخة بتكخار سشؾى(. وتقميجيا  كان ىشاك مشيجيؽ لتقجيخ 

 وىى:البيانات ذات التكخارات السختمفة 
؛ وىؾ إدخال مجسؾع (The Aggregation approach)مشيج التجسيع السخجح الستداوى  (.

أو متؾسط البيانات ذات التكخار األعمى فى إنحجار التكخار األدنى. وىشا ُيزيف ىحا 
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اإلسمؾب معامال  واحجا  لكل متغيخ ذات تكخار أعمى. )ضسشيا  يتؼ عسل تخجيح متداوى لكل 
 قيسة فى السجسؾع(.

؛ ىؾ إضافة (The Individual Coefficients approach)مشيج السعامالت السشفخدة  (3
السكؾنات الفخدية لمبيانات ذات التكخار األعمى إلى اإلنحجار مسا يدسح بسعامل مشفرل لكل 
مكؾن ذات تكخار أعمى. )نالحع أن ىحا السشيج ٌيزيف عجد كبيخ مؽ السعامالت إلى 

 اإلنحجار(.
 Mixed-Dataإستخجام تقشية حجيثة وىؾ إنحجار عيشات البيانات السختمظة ولكؽ ىشا سيتؼ 

Sampling (MIDAS) ،وىى تقشية تدسح بإستخجام البيانات بتكخارات مختمفة فى نفذ اإلنحجار ،
حيث تدسح بتفديخ متغيخ بتكخار معيؽ )وليكؽ سشؾى( كجالة فى القيؼ الحالية والسبظأة لستغيخات يتؼ 

ت أعمى )وليكؽ ربع سشؾى(، وبالظبع يسكششا أيزا  تزسيؽ متغيخات مفدخة أخخى قياسيا بتكخارا
( نؾعا  MIDASبتكخارات أقل، باإلضافة إلى القيؼ الستأخخة لمستغيخ التابع نفدو، لحلػ يعج إنحجار )

(. حيث يتؼ إستخجام بيانات ذات ARDLىاما  مؽ نسؾذج اإلنحجار الحاتى لفتخات اإلبظاء السؾزعة )
 ار أعمى لمسداعجة فى التشبؤ بستغيخ ذات تكخار أقل بظخيقة مخنة.تكخ 

( Inflationوسؾف تعتسج الجراسة عمى مؤشخ متؾسط األسعار التى يجفعيا السدتيمكؾن )
لمتعبيخ عؽ مدتؾى التزخؼ، بيشسا يتؼ التعبيخ عؽ تقمبات أسعار الشفط، بإستخجام مؤشخ متؾسط 

 ىى ليدت التقمبات فى أسعار الشفط ألن (، ونغخا  Oil Volatility_averageسعخ الشفط الخام )
 تؼ إستخجم فقج، أخخى  عؾامل اقترادية ىشاك وإنسا فى مدتؾى التزخؼ، يؤثخ الحى الؾحيج العامل

 بسا إختيارىا تؼ والتى ،(Control Variables) الزابظة أو السداعجة الستغيخات مؽ مجسؾعة
وبالتالى اعتسجت الجراسة عمى مدتؾى التزخؼ فى الدشة الدابقة . الدابقة األدبيات مع يشدجؼ

(Inflation (-1)) والحى يعج متغيخا  ىام فى تحجيج مدتؾى التزخؼ الحالى، ىحا باإلضافة إلى ،
(، M2 growth(، ونسؾ السعخوض الشقجى بسعشاه الؾاسع )Exchange rateسعخ الرخف )

 Oilأخيخا  إيخادات السؾارد الشفظية كشدبة مؽ الشاتج )(، و GDPcومتؾسط نريب الفخد مؽ الشاتج )
revenues كستغيخات تفديخية أخخى ىحا باإلضافة بالظبع إلى تقمبات أسعار الشفط وىؾ الستغيخ ،)
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شكل  ىفي أبدط أشكالو فلسدتؾى التزخؼ  الشسؾذج القياسىيسكؽ تحجيج  ىوبالتالالسدتيجف ىشا. 
 :ىكسا يم (2شبو لؾغاريتسى)

                                                          
                                                               

تعبخ عؽ الفتخة  t( دولة، 23ل وىى )تعبخ عؽ عيشة الجول السدتخجمة فى التحمي iحيث 
(            ( تعبخ عؽ الجدء الثابت، بيشسا )  (، و )1981-2017الدمشية السدتخجمة وىى )

( تذيخ إلى لؾغارتؼ التزخؼ   تعبخ عؽ لؾغارتؼ الستغيخ التابع وىؾ التزخؼ فى الفتخة الحالية، )
(، Oil Volatilityجيشا وىؾ تقمبات أسعار الشفط )( تسثل الستغيخ السدتيجف ل   فى الفتخة الدابقة، )

( تعبخ عؽ متجو الستغيخات السفدخة األخخى أو    (، )   (، )   (، )   فى حيؽ السعامالت )
 ( تذيخ إلى الخظأ العذؾائى. الزابظة، وأخيخا  )

 ونغخا  ألىسية مدتؾى البظالة، وقظاع إنتاج الكيخباء كسحجدات محتسمة فى تفديخ مدتؾى 
التزخؼ الحالى؛ فدؾف تدتخجم الجراسة مؤشخات ضابظة إضافية، وذلػ لمتحقق مؽ مجى قؾة 

، وندبة (Unemployment)وثبات الشتائج وىى مؤشخ ندبة البظالة مؽ إجسالى القؾى العاممة 
، وأخيخا  واردات الظاقة كشدبة مؽ (.Electricity prod)إنتاج الكيخباء مؽ السرادر الشفظية 

 .  (Energy imports)ستخجام الظاقة إجسالى إ
 ( تهصيف متغيرات الدراسة:4.2)

يتؼ عخض تؾصيف إحرائى بديط عؽ الستغيخات السدتخجمة فى معادالت اإلنحجار 
 ( بالتختيب عمى الشحؾ التالي: 2(، )3ومرفؾفة اإلرتباط بيؽ ىحه الستغيخات مؽ خالل الججوليؽ )

 الدراسة لستغيراتالتهصيف اإلحرائى : (2جدول )

 Obs. Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

Dependent Variable:      

Inflation 761  93.3883  77.131 0.00400 783.159 

ln(Inflation) 761  3.94552  1.7600  -5.52146 6.66334 

Independent Variables:      

Oil Volatility_Average 10212  0.00630 1.0099 -0.43850 0.43011 

Oil Volatility_Brent 10212  0.05001 1.0102 -0.38224 0.43378 

 

                                                 
(2)

ذمذيش ًوىرج الذساعح ورله للمعاء علً تعط هشاول المياط, هزا تاإلظافح  ذن إعرخذام الصىسج شثح اللىغاسذويح فً 

والري ذغرخذم للوفاظلح  ،(Model Selection Criteria)إلً اإلعرواد علً إخرثاساخ "هعاييش اإلخرياس تيي الٌوارج" 

 .أو اللىغاسذوً والرً أوظحد أى الٌوىرج شثه اللىغاسيروً أفعل هي الٌوىرج الخطًتيي الٌوارج الوخرلفح 
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 لستغيرات الدراسةالتهصيف اإلحرائى : (2جدول )تابع 

 Obs. Mean Std. Dev. Minimum Maximum 

Oil Volatility_average(+) 5589  0.14298 1.3567  0.00011 0.43011 

Oil Volatility_average(-) 4623 -0.06528 0.0656 -0.43850  -0.00136 

Oil Volatility_Brent(+) 5474  0.15114 1.3705  3.18e-5 0.43378 

Oil Volatility_Brent(-) 4738 -0.06683 0.0654 -0.38224  -0.00019 

Control Variables:      

Exchange rate 803 470.393 2479.2 0.00011 33226.3 

M2 growth 755 19.3537 42.178  -41.7737   829.307 

GDPc 742 3963469 14760962 296.466 88876598 

Oil revenues 770 14.3929 15.212 0 64.0130 

Energy imports 681 -175.806  260.89 -1678.85 99.9568 

Electricity prod. 700  38.5517  33.355 0 100 

Unemployment 621  9.98091  6.1602 0.12200 31.8400 

إعشائيل، إيشاى، األسدى، اإلهاساخ العشتيح الورحذج، الثحشيي، الجضائش،  عيٌح الذساعح ذروثل فً: ملحوظة:

الغىداى، العشاق، الىىيد، الوغشب، الوولىح العشتيح الغعىديح، اليوي، ذشويا، ذىًظ، جيثىذً، 

 لطش، لثٌاى، ليثيا، هصش، هىسيراًيا. عىسيا، عواى، فلغطيي )العفح الغشتيح(،

  Views –Eمؽ اعجاد الباحث باستخجام بخنامج  :السردر

(، مجى التشؾع الكبيخ بيؽ عيشة الجول السدتخجمة، حيث نالحع فجؾة 3يغيخ مؽ الججول )
( نجج أن معامالت اإلرتباط 2وفى ججول ) كبيخة بيؽ الحج األقرى واألدنى لكافة متغيخات الجراسة،

يؽ الستغيخات السفدخة وبعزيا البعض متؾسظة أو ضعيفة القؾة، وىؾ أمخ جيج يذيخ إلى إحتسال ب
(، أما بالشدبة إلرتباط الستغيخات السفدخة بالستغيخ التابع )لؾغارتؼ Collinearityعجم وجؾد مذكمة )

كسا نجج أن التزخؼ(، فقج جاء أغمبيا ضعيف القؾة وإشاراتيا غيخ متفقة مع اإلشارات الستؾقعة، 
، يمييا نريب -38.2%أكثخ الستغيخات إرتباطا  بالتزخؼ كانت السعخوض الشقجى بسعامل إرتباط 

، ثؼ إيخادات السؾارد الشفظية -23.1%، ثؼ واردات الظاقة -26.2%الفخد مؽ الشاتج بسعامل 
ا لؼ . بيشس0.39%، وأخيخا  سعخ الرخف -6.7%، ثؼ البظالة -8%، ثؼ إنتاج الكيخباء %20.2

نتسكؽ مؽ حداب معامل اإلرتباط بيؽ مؤشخى تقمبات أسعار الشفط ومؤشخ التزخؼ نغخا  إلختالف 
 تكخار تمػ السؤشخات ما بيؽ شيخية وسشؾية.  
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   (: مرفهفة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة3جدول )

Unemploy-

ment 
Electricity 

prod. 
Energy 

imports 
Oil revenues GDPc M2 growth Exchange 

rate 
ln(Inflation)  

8 7 6 5 4 3 2   1  

       1 

 
1 

      1 -0.0039 

[-0.109] 
2 

     1 0.0256 

[0.695] 

-0.3815 

[-11.07]*** 
3 

    1 0.0328 
[0.854] 

0.6878 
[25.32]*** 

-0.2615 
[-7.110]*** 

4 

   1 0.0501 
[1.327] 

-0.1027 
[-2.759]*** 

0.0499 
[1.349] 

0.2023 
[5.497]*** 

5 

  1 -0.6838 

[-23.54]*** 

0.0817 

[2.038]** 

0.1574 

[4.039]*** 

0.0705 

[1.828]* 

-0.2314 

[-6.055]*** 
6 

 1 0.0997 

[2.611]*** 

0.0223 

[0.568] 

0.0085 

[0.214] 

0.0750 

[1.929]* 

0.0196 

[0.514] 

-0.0796 

[-2.060]** 
7 

1 0.2477 

[5.705]*** 

0.2422 

[5.464]*** 

-0.1223 

[-2.938]*** 

0.0346 

[0.825] 

0.0436 

[1.029] 

0.0505 

[1.229] 

-0.0659 

[-1.586] 
8 

 علً الرشذية. 10% ،5% ،1%* ذشيش إلً وجىد الذاللح اإلحصائيح عٌذ هغرىي  ،** ،*** - ملحوظة:

 t-statisticذشيش إلً  [     ]األسلام داخل األلىاط  –   

  Views –Eمؽ اعجاد الباحث باستخجام بخنامج  :السردر

 :نتائج الدراسة( تحليل 5) 
يشبغى التأكج مؽ جؾدة تمػ الشساذج السدتخجمة فى التحميل وخمؾىا مؽ ( تقدير اإلنحدار: 5.1)

مذاكل القياس السختمفة، قبل تقجيخ معامالت الشساذج وذلػ لإلطسئشان إلى الشتائج الستحرمة، ويتؼ 
 P-value( السختمفة. فقج جاءت قيسة Diagnostic Testsبإستخجام االختبارات التذخيرية )ذلػ 

أكبخ مؽ مدتؾيات السعشؾية فى أغمب نتائج االختبارات بالشدبة لمشساذج السدتخجمة فى التحميل، بسا 
كحلػ (، و Heteroscedasticityيفيج خمؾ الشساذج القياسية السقجرة مؽ مذكمة عجم ثبات التبايؽ )

(، كسا تجل عمى عجم وجؾد تخابط إو Serial Correlationمذكمة األرتباط التدمدمى بيؽ البؾاقى )
(، وأن الشساذج خظية ومؾصفة Cross-sectional dependenceإعتسادية بيؽ دول الجراسة )

، كسا أشار (Non-linearity)(، Functional Formبذكل مالئؼ )صحة الذكل الجالى لمشساذج( )
كحلػ تؼ التأكج مؽ (. Breakpoint( إلى عجم وجؾد كدخ فى البيانات الظؾلية )Chowختبار )إ

( بيؽ متغيخات نساذج الجراسة، وذلػ Multi-Collinearity) عجم وجؾد مذكمة اإلزدواج الخظى
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(، حيث جاءت نتائج Variance Inflation Factor( )VIFبإستخجام إختبار معامل التزخؼ )
(، مسا يذيخ إلى عجم وجؾد مذكمة 10لجسيع متغيخات نساذج الجراسة أقل مؽ القيسة )االختبار 

  اإلزدواج الخظى بيؽ متغيخات نساذج الجراسة السدتخجمة فى التحميل.
كحلػ لكى نتأكج مؽ خمؾ البيانات السدتخجمة بالشسؾذج مؽ وجؾد أى تغيخات ىيكمية فييا، 

التأكج مؽ عجم وجؾد قفدات أو تغيخات مفاجئة فى البيانات مع مخور الدمؽ، فقج تؼ إستخجام  أى
(، وكحلػ السجسؾع التخاكسى لسخبعات البؾاقى CUSUMإختبار السجسؾع التخاكسى لمبؾاقى السعاودة )

لذكل (. ويتحقق األستقخار الييكمى لمسعامالت السقجرة، إذا وقع اCUSUM of Squaresالسعاودة )
، 5%( داخل الحجود الحخجة عشج مدتؾى CUSUM of Squares)( وCUSUMالبيانى الختبار )

 وبالتالى ىشاك إستقخارا  وإندجاما  فى تمػ الشساذج.وىؾ ما يتحقق فى الشساذج السدتخجمة، 
( لمتعخف عمى مجى سكؾن Unit Root Testوأخيخا  تؼ إستخجام إختبار جحر الؾحجة )

 Im، Pesaran andوإختبار  Levin، Lin & Chutإختبار  الدالسل الدمشية. والستسثمل فى
Shin  وإختبارADF – Fisher  وأخيخا  إختبارPP – Fisher( بسمحق .-.، ويؾضح الججول )

السدتؾى الجراسة نتائج إختباراتو حيث أكجت االختبارات عمى أن جسيع الستغيخات ساكشة عشج 
(Level ؛ أى أنيسا متكامميؽ مؽ الجرجة)I(0)( سؾاء عشج وجؾد ثابت ،Intercept أو عشج وجؾد )

(. وذلػ بإستثشاء متغيخ نريب الفخد مؽ الشاتج والحى Intercept & Trendثابت وإتجاة زمشى )
ة عشج الفخق إختمفت األربعة إختبارات فى مجى سكؾنة عشج السدتؾى، ولكشيسا أكج جسيعا  عمى سكؾن

وعميو بعج التأكج مؽ خمؾ الشساذج السدتخجمة مؽ مذاكل القياس، (؛ First differenceاألول )
 كسا يمى: MIDASيسكششا اإلستسخار فى إجخاء التحميل بإستخجام تقشية 

  MIDAS(: تقدير تأثير تقلبات أسعار الشفط  على التزخم بإستخدام إسلهب 4جدول )
Dependent Variable: ln(Inflation)                      
Method: MIDAS [PDL/Almon (polynomial degree: 3)] 

Independent variable 
Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 

Total Total Total Positive (+) Negative (-) 

O
il

 V
o

la
ti

li
ty

 

a
ve

ra
g

e(
-8

) 

(PDL01)  0.309652 

[2.442]** 

0.331844 

[2.529]** 

0.319557 

[2.865]*** 

0.918698 

[3.874]*** 

0.304468 

[2.598]*** 

(PDL02)  -0.236284 

[-2.461]** 

-0.256989 

[-2.567]** 

-0.253297 

[-2.829]*** 

-0.666689 

[-3.790]*** 

-0.139638 

[-2.174]** 

(PDL03)  0.037307 

[2.408]** 

0.040628 

[2.497]** 

0.040653 

[2.772]*** 

0.100397 

[3.689]*** 

0.014843 

[1.925]* 
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  MIDAS(: تقدير تأثير تقلبات أسعار الشفط  على التزخم بإستخدام إسلهب 4جدول )تابع 
Dependent Variable: ln(Inflation)                      
Method: MIDAS [PDL/Almon (polynomial degree: 3)] 

Independent variable 
Model (1) Model (2) Model (3) Model (4) 

Total Total Total Positive (+) Negative (-) 

C
o

n
tr

o
l 

V
a

ri
a

b
le

s 

ln(Inflatio

n(-1))  

0.969619 

[352.6]*** 
0.969216 

[339.8]*** 
0.948269 

[189.5]*** 
0.969796 

[361.5]*** 

Exchange 

rate 
4.22E-06 

[1.920]* 
7.66E-06 

[2.433]** 
5.68E-06 

[2.809]*** 
4.14E-06 

[1.892]* 

M2 

growth 

0.003543 

[23.76]*** 
0.003497 

[22.74]*** 
0.003916 

[15.87]*** 
0.003550 

[24.06]*** 

GDPc -6.90E-10 

[-1.884]* 
-9.93E-10 

[-2.473]** 
-1.47E-09 

[-3.765]*** 
-6.74E-10 

[-1.855]* 

Oil 

revenues  
-0.000449 

[-1.745]* 
5.89E-05 

[0.151] 
-7.23E-05 

[-0.331] 
-0.000435 

[-1.708]* 

Energy 

imports 
 4.92E-05 

[2.051]** 

  

Electricity 

prod. 
 0.000313 

[2.349]** 

  

Unemploy

ment 
  0.001371 

[2.331]** 
 

Constant 0.158828 

[12.34]*** 
0.150777 

[10.71]*** 
0.234444 

[9.059]*** 
0.164366 

[11.85]*** 

 Obs. 619 578 481 619 

Chosen selection Lags 5 5 5 5 7 

Lag  Coefficient (Distribution) 

0  

    

 

1  
2  
3  
4  
5  
6  

 علً الرشذية. 10%، 5%، 1%***، **، * ذشيش إلً وجىد الذاللح اإلحصائيح عٌذ هغرىي  - ملحوظة:

  Views –Eمؽ اعجاد الباحث باستخجام بخنامج  :السردر

( الدابق نتائج إختبار فخضية الجراسة بإستخجام متغيخ تقمبات أسعار الشفط .يبيؽ الججول )
( نسؾذج الجراسة األساسى، ونالحع مشو وجؾد تأثيخ 1الخام )الستؾسط(، حيث يؾضح اإلنحجار )

( عمى Oil Volatility average(-8)عام لتقمبات أسعار الشفط ذو التكخار األعمى ) إيجابى
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( ذو PDL01والسدسى ) 0.3097لؾغارتؼ التزخؼ ذو التكخار األدنى، حيث كان معامل اإلنحجار 
، وىؾ يتزسؽ أن زيادة تقمبات أسعار الشفط بؾحجة واحجة سؾف 5%داللة إحرائية عشج مدتؾى 

درجة فى الستؾسط فى األجل الظؾيل، ويتؼ  0.3097لؾغارتؼ التزخؼ بسقجار تؤدى إلى زيادة 
الحرؾل عمى السعامالت السبظأة الفعمية مؽ خالل تظبيق األوزان التخجيحية عمى معامل اإلنحجار 

الستبقية.  MIDAS(. ويتؼ تحجيج شكل دالة األوزان التخجيحية مؽ خالل معامالت PDL01العام )
( يتزسؽ أن نسط 0.2363-( وبقيسة )PDL02والسدسى )   ى والسعشؾى لمسعامل إن التقجيخ الدمب

التباطؤ يتشاقص بذكل حاد ولكشو يعؾد لمتدايج ببظأ مخة أخخى نتيجة لمتقجيخ اإليجابى والسعشؾى 
(، كسا ىؾ مؾضح فى الخسؼ البيانى لسعامالت 0.0373( وبقيسة )PDL03والسدسى )   لمسعامل 

الجدء الدفمى لمججول، ونخمص إلى أن السعامالت السبظأة لمستغيخ ذو التكخار األعمى  التباطؤ فى
وىى تقمبات أسعار الشفط ليا تأثيخ إيجابى كبيخ عمى التزخؼ، ولكؽ ىحا التأثيخ يتالشى ثؼ يعؾد 

صفخا  ليكؾن    مخة أخخة إلى نفذ مدتؾاه الدابق تقخيبا ، )الحع أنو تؼ تقييج معامل نقظة الشياية 
 بحيث ال تغيخ فى الشتائج(.

أما بالشدبة لمستغيخات الزابظة فقج جاء تأثيخىا أيزا  متفق مع الشغخية االقترادية 
واإلشارات الستؾقعة؛ فشالحع وجؾد تأثيخ إيجابى ضخؼ لمتزخؼ فى الفتخة الدابقة عمى مدتؾى 

التزخؼ الحالى يعتسج  ( مسا يتزسؽ أن مدتؾى 0.9696التزخؼ الحالى، وذلػ بسعامل إنحجار )
عمى مدتؾى التزخؼ فى الفتخة الدابقة، كسا نجج تأثيخ إيجابى أيزا  لدعخ الرخف،  97%بشدبة 

والسعخوض الشقجى بسعشاة الؾاسع عمى مدتؾى التزخؼ فى مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا. 
شبية(، يؤدى إلى زيادة فديادة سعخ الرخف )إنخفاض القيسة الؾطشية لمعسمة مقؾمة بالعسالت األج

تكمفة اإلستيخاد مسا يخفع مؽ مدتؾى األسعار السحمية فى كافة القظاعات؛ نغخا  ألن مشظقة الذخق 
األوسط وشسال أفخيقيا مشظقة مدتيمكة أكثخ مشيا مشتجة، كسا يؤدى زيادة السعخوض الشقجى إلى 

مى، وبالتالى إرتفاع مدتؾى زيادة مدتؾى الظمب فى السشظقة بذكل أكبخ مؽ مدتؾى العخض السح
 التزخؼ.

وفى السقابل نجج تأثيخ سمبى لشريب الفخد مؽ الشاتج الحقيقى، وإيخادات السؾارد الشفظية 
كشدبة مؽ الشاتج عمى مدتؾى التزخؼ فى دول السشظقة، فديادة نريب الفخد يتزسؽ زيادة الشاتج 

لجول السشظقة مؽ سمع وخجمات وىؾ ما يشعكذ تأثيخه فى إنخفاض مدتؾيات التزخؼ، كسا  الحقيقى
يؤدى زيادة إيخادات السؾارد الشفظية كشدبة مؽ ناتج أغمب دول السشظقة مثل الجول الخميجية إلى 
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تحقيق وفؾرات مالية كبيخة تسكؽ ىحه الجول مؽ إعادة إستثسار ىحه الفؾائض السالية فى القظاع 
 نتاجى، وبالتالى إنخفاض مدتؾى األسعار.اإل

وىحه الشتائج مدتقخة إلى حج الكبيخ، وذلػ بعج الديظخة عمى حجؼ البظالة أو عمى قظاع  
إنتاج الظاقة الكيخبائية والحى ُيعج مؽ أىؼ القظاعات السعتسجة عمى الشفط، والتى تؤثخ برؾرة مباشخة 

يات اإلنتاج فى القظاعات السختمفة )القظاع عمى السدتيمكيؽ )القظاع العائمى(، وعمى عسم
 (.2(، )3اإلنتاجى(. كسا يتزح فى اإلنحجاريؽ )

وذلػ بعج الديظخة عمى × ( والحى تؼ فيو تقجيخ الشسؾذج األساسى لمجراسة3ففى اإلنحجار )
تائج مجى إعتسادية قظاع إنتاج الظاقة الكيخبائية عمى الشفط الخام، فقج جاءت الشتائج شبة مساثمة لش

(. باإلضافة إلى وجؾد تأثيخ إيجابى لشدبة واردات الظاقة مؽ إجسالى إستخجام الظاقة، .اإلنحجار )
وندبة إنتاج الكيخباء مؽ السرادر الشفظية عمى التزخؼ فى دول السشظقة. وىؾ أمخ مشظقى فكمسا 

إرتفع نريب الشفط  إرتفعت ندبة إعتساد دول السشظقة فى تؾليج الظاقة الكيخبائية عمى الؾاردات أو
الخام فى ىيكل إنتاج الظاقة الكيخبائية فى دول السشظقة، كمسا جعل تمػ الجول أكثخ عخضة لتقمبات 
أسعار سؾق الشفط العالسى مسا يؤثخ بذكل كبيخ عمى مدتؾى التزخؼ فى دول السشظقة،  ويؤكج 

السشظقة، حيث جاءت  ( والحى تؼ فيو الديظخة عمى حجؼ البظالة فى مجتسعات2ذلػ اإلنحجار )
(. باإلضافة إلى التأثيخ اإليجابى لسدتؾى 2(، ).نتائجة متظابقة إلى حج كبيخ مع نتائج اإلنحجار )

البظالة عمى مدتؾى التزخؼ فى دول السشظقة مسا يجعؼ عالقة تقمبات أسعار الشفط بالتزخؼ، وىؾ 
 ما يتفق مع فخضية الجراسة.

ات أسعار الشفط إلى تقمبات إيجابية وسمبية عمى حجة ( نقؾم فيو بتقدؼ تقمب.اإلنحجار )
إللتقاط التأثيخات غيخ الستساثمة. ونالحع ىشا أن كال التقمبات )سؾاء اإليجابية أو الدمبية( ليا تأثيخ 
إيجابى عمى مدتؾى التزخؼ فى دول السشظقة. وإن كان تأثيخ التقمبات اإليجابية عمى التزخؼ أكبخ 

بات الدمبية والتى تكاد تكؾن مساثمة لمتأثيخ اإلجسالى. حيث كان معامل إنحجار بكثيخ مؽ تأثيخ التقم
(. 0.3045( وىؾ تسثل ثالثة أضعاف معامل إنحجار التقمبات الدمبية )0.9187التقمبات اإليجابية )

 وُتعدز ىحه الشتائج مؽ قبؾل فخضية الجراسة. 
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 االستجابة للردمات وتحليل مكهنات التباين(:)دالة وصف الدلهك الحركى لشسهذج التزخم(5.2)
 Impulse Response Function (IRF:)أواًل: دالة االستجابة الفهرية 

دوال االستجابة لمرجمات أو ما تدسى بجوال رد الفعل، ىى مؽ التظبيقات اليامة لشساذج 
VAR مى ما داخل والتى يسكؽ مؽ خالليا التعخف عمى أثخ الرجمة التى يتعخض ليا متغيخ داخ

( عمى القيؼ الحالية والسدتقبمية لمستغيخات الجاخمية األخخى فى الشسؾذج. VECM( أو )VARنسؾذج )
( التى سؾف تدتسخ فى Time Lagsمع تحجيج األثار اإلنتذارية ليا، أى عجد الفتخات الدمشية )

الرفخ. وبالتالى  السدتقبل حتى يتالشى أثخ الرجمة وذلػ عشجما تؤول قيسة دالة االستجابة إلى
 فيى إحجى الظخق لؾصف الدمؾك الحخكى لمشسؾذج.

وىشاك طخيقتيؽ لقياس أثخ الرجمة، أوليسا؛ قياس أثخ الرجمة بسقجار إنحخاف معيارى  
(، فعشجما تكؾن الستغيخات SVAR(، وثانييسا؛ قياس أثخ الرجمة بسقجار وحجة واحجة )VARsواحج )

تكؾن فى حالة تؾازن فى فتخة زمشية معيشة، وعميو فإن أى صجمة مدتقخة ومتكاممة؛ فإن الستغيخات 
تحجث ألى متغيخ مؽ الستغيخات السدتخجمة ستعسل عمى التأثيخ عمى وضعية التؾازن ىحه لفتخة 
زمشية معيشة، ثؼ تعؾد الستغيخات إلى التؾازن شخيظة عجم حجوث أى صجمات أخخى فى نفذ الؾقت، 

إنحخاف معيارى واحج فى متغيخ ما نتيجة لدبب معيؽ فإن دالة  أى أنو عشج حجوث صجمة مقجارىا
 االستجابة تقيذ تأثيخ ذلػ عمى القيسة الحالية والسدتقبمية لحلػ الستغيخ والستغيخات األخخى.

وذلػ  VARوقج تؼ تقجيخ دالة رد الفعل أو االستجابة لشسؾذج الجراسة مؽ خالل تقشية 
ؼ بجول السشظقة بالرجمات السختمفة فى الستغيخات السدتقمة لقياس وتحميل مجى تأثخ مدتؾى التزخ

األخخى، وفى متغيخ التزخؼ نفدو، والسجى الدمشى الحى تدتغخقو حتى يتالشى أثخىا. وذلػ مؽ 
خالل مجى زمشى يتخاوح بيؽ سشة وعذخة سشؾات، األمخ الحى يعكذ التفخقة بيؽ األجميؽ القريخ 

الخسؼ البيانى الستجابة لؾغارتؼ التزخؼ لرجمة مفاجئة  ( التالى.والستؾسط. ويؾضح الذكل )
بسقجار إنحخاف معيارى واحج فى الستغيخ نفدو والستغيخات السدتقمة األخخى بالشسؾذج، كحلػ فإن 

 ( بالسمحق يؾضح قيسة التغيخ أو ما يدسى بجرجة االستجابة لسؤشخ التزخؼ.3-.الججول )
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 لستغيرات الدراسة(: دوال استجابة التزخم 4شكل )
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( بالسمحق تسثل استجابة لؾغارتؼ التزخؼ 3-.الجوال فى الذكل الدابق والججول )
لمرجمات فى متغيخات الشسؾذج، فالسحؾر األفقى يبيؽ عجد الدشؾات التى مخت بعج حجوث الرجمة 

ستجابة التزخؼ )ندبة مئؾية(. وىشا نالحع أن التزخؼ تأثخ لمستغيخ أم السحؾر الخأسى فيقيذ ا
بالرجمات الشاتجة عؽ إنحخاف التزخؼ نفدو، وتقمبات أسعار الشفط )الستؾسط(، وسعخ الرخف، 
والسعخوض الشقجى، ونريب الفخد مؽ الشاتج، وإيخادات السؾارد الشفظية، والبظالة، وغيخىا )بقيسة 

 إنحخاف معيارى واحج(، كسا يمى:
  يؾضح الذكل العام لجالة رد الفعل أن االستجابة الشاتجة عؽ حجوث صجمة فى القيؼ السبظأة

لمتزخؼ خالل الدشة األولى مقترخة فقط عمى صجمة فى التزخؼ نفدو وىى بقيسة معامل 
، أما االستجابة لباقى الستغيخات فمؼ تكؽ فؾرية. وىشا نالحع أن 0.0527استجابة يبمغ 

مرجمة فيو مؾجبة فى البجاية وتتدايج تجريجيا  حتى ترل إلى أقرى قيسة استجابة التزخؼ ل
)وىؾ أعمى استجابة لمتزخؼ بالشدبة لكل الستغيخات(  0.1156ليا فى الدشة الدادسة بسعامل 

بيشسا تبجأ فى التخاجع بعج ذلػ متجو نحؾ التؾازن األصمى بجاية مؽ الدشة الدابعة حيث ترل 
 .0.0945م العاشخ بقيسة لسعامل استجابة فى العا

  أدى حجوث صجمة فى تقمبات أسعار الشفط سؾاء كان )الستؾسط أو بخنت( إلى أثخ مؾجب فى
التزخؼ ويأخح فى التراعج السدتسخ، حتى يرل إلى أعمى معجل تأثيخ لمرجمة فى الدشة 

)لبخنت( والحى يسثال ثانى  0.0550)لمستؾسط(،  0.0529العاشخة بقيسة معامل استجابة يبمغ 
 أعمى استجابة لمتزخؼ بالشدبة لباقى الستغيخات السفدخة لمتزخؼ.

  حجوث صجمة فى سعخ الرخف يتختب عمييا أثخ مؾجب فى البجاية. ثؼ تيبط إلى الدالب
بجاية مؽ العام الخابع. ولكؽ فى األجل الستؾسط يبجأ تأثيخ صجمة سعخ الرخف فى اإلرتفاع 

فى العام  0.0249يجى بجاية مؽ العام الثامؽ حتى ترل إلى معامل استجابة السؾجب التجر 
 العاشخ.

  دالة استجابة التزخؼ لرجمة مفاجئة فى السعخوض الشقجى أو البظالة متذابية ججا  مع دالة
استجابة التزخؼ لرجمة فى تقمبات أسعار الشفط، أى أن حجوث صجمة فى كال  مؽ 

 يتختب عمييا أثخ مؾجب ومتراعج بإستسخار فى األجل الستؾسط.السعخوض الشقجى أو البظالة 
  إن استجابة التزخؼ لرجمة مفاجئة فى نريب الفخد مؽ الشاتج متحبحبة وغيخ مدتقخة؛ حيث

تكؾن سالبة فى البجاية ولكشيا تتحؾل إلى مؾجبة بجاية مؽ العام الثالث وتبجأ فى التراعج حتى 
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. بيشسا 0.0138ى الدشة الدابعة بسعامل استجابة يبمغ ترل إلى أعمى معجل تأثيخ لمرجمة ف
 تبجأ فى التخاجع بعج ذلػ ثؼ تتحؾل إلى سالبة مخة أخخى بجاية مؽ العام التاسع.

  يعتبخ أثخ صجمة الستغيخات الستبقية والستسثمة فى إيخادات السؾارد الشفظية، وندبة واردات
لكيخباء مؽ السرادر الشفظية فى التزخؼ الظاقة مؽ إجسالى إستخجام الظاقة، وندبة إنتاج ا

مؽ أكثخ الرجمات إستقخارا ، فيى مشخفزة التأثيخ بذكل كبيخ خالل األعؾام العذخة، بحي 
 تقتخب مؽ الرفخ فى معغؼ سشؾات الفتخة.

وبرفة عامة، يتزح مؽ تحميل دوال االستجابة الفؾرية أن مدتؾى التزخؼ فى دول 
دمة مؽ محجداتو بجرجات متفاوتة، حيث كان أثخ كل الستغيخات السشظقة قج تأثخ بالرجمات القا

مؾجب خالل العذخة سشؾات بإستثشاء متغيخى إنتاج الكيخباء، وإيخادات السؾارد الشفظية حيث كان 
تأثيخىسا سالب فى أغمب الفتخات. كحلػ تخاوح السجى الدمشى إلستسخار الرجمة بيؽ ثالثة سشؾات 

أقرى. كسا أن الرجمات الحادثة فى التزخؼ نفدو، وتقمبات أسعار  كحج أدنى، وعذخة سشؾات كحج
الشفط، والسعخوض الشقجى تعج مؽ أكثخ الرجمات تأثيخا  مؽ خالل عجة معاييخ، سؾاء مؽ حيث تأثيخ 
الرجمة )عذخة سشؾات( أو إرتفاع قيسة معامل االستجابة أو مجى التأثيخ اإليجابى فى زيادة مدتؾى 

 صجمات قظاع إنتاج الظاقة الكيخبائية أقل الرجمات تأثيخُا فى التزخؼ. التزخؼ. كسا تبجو 
 

 Variance Decomposition (VD:)ثانيَا: تحليل مكهنات التباين 
الظخيقة األخخى لمتعخف عمى الدمؾك الحخكى لشسؾذج التزخؼ ىؾ مؽ خالل تحميل التبايؽ 

لشدبية لمستغيخ( فى تفديخ تبايؽ أخظاء والتى ييجف إلى معخفة مجى مداىسة كل متغيخ )األىسية ا
التشبؤ لمستغيخات فى الشسؾذج، بسعشى أخخ قياس إسيام الرجمات العذؾائية لستغيخات الشسؾذج فى 
التقمبات السدتقبمية لستغيخ التزخؼ، وبالتالى يعكذ تحميل التبايؽ أىسية الستغيخات العذؾائية فى 

خكى لمشسؾذج يتؼ فيو قياس تأثيخ الرجمات عمى الشسؾذج، وىى إحجى الظخق لؾصف الدمؾك الح
متغيخات الشسؾذج عبخ الدمؽ، ويتؼ ذلػ عؽ طخيق تقديؼ الخظأ لكل متغيخ إلى عجة أجداء كل مشيا 
يخص متغيخا  مؽ متغيخات الشسؾذج، وبعبارة أخخى إن تبايؽ الخظأ لستغيخ التزخؼ يعدى لمرجمات 

( بالسمحق 2-.لشسؾذج خالل فتخة التشبؤ. ويبيؽ الججول )غيخ الستشبأ بيا لكل متغيخ مؽ متغيخات ا
نتائج تحميل التبايؽ الخاص بالتزخؼ الستأتى مؽ الرجمات السفاجئة الحادثة فى متغيخات نسؾذج 

 الجراسة، حيث يسثل العسؾد الثانى الخظأ السعيارى أما األعسجة األخخى فتعظى الشدبة مؽ التبايؽ.
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ندب التبايؽ أو اإلختالف التى تدببيا الرجمات لستغيخ ما فى ييتؼ تحميل التبايؽ بسعخفة 
نفدو، وفى الستغيخات األخخى، وبعبارة أخخى، يعكذ مجى مدئؾلية كل متغيخ عؽ التغيخات التى 
يذيجىا مدتؾى التزخؼ فى األجميؽ القريخ والستؾسط، ونالحع مؽ الججول بالسمحق، أن متغيخ 

ايؽ فى الفتخة األولى وذلػ عشج حجوث صجمة بسقجار مؽ مكؾنات التب 100%التزخؼ يفدخ 
( بعج مخور 79.02%إنحخاف معيارى واحج فى الستغيخ نفدو ويأخح فى التخاجع حتى يرل إلى )

عذخة سشؾات. وقج أشارت نتائج التحميل إلى أنو فى األجل القريخ كانت أكثخ الرجمات تفديخا  
الدشة الخامدة عمى سبيل السثال كان التزخؼ فى الفتخة  لمتزخؼ ىؾ التزخؼ السبظأ نفدو، ففى

، يمييا السعخوض الشقجى بحؾالى 90.21%الدابقة يفدخ أعمى ندبة مؽ مكؾنات التبايؽ بسقجار 
(، بيشسا باقى الستغيخات كان تفديخىا 2.43%، (2.26%، ثؼ تقمبات أسعار الشفط بحؾالى %7

تسخ نفذ الؾضع فى األجل الستؾسط دون تخاجع ألثخ لسكؾنات تبايؽ التزخؼ ضعيف ججا ، وقج إس
بعض الستغيخات لرالح األخخى، فبعج مخور عذخة سشؾات إستسخ سيظخة التزخؼ فى الفتخة الدابقة 
فى تفديخ مكؾنات تبايؽ التزخؼ الحالى يمييا بفارق كبيخ السعخوض الشقجى ثؼ يأتى فى السختبة 

لشتيجة التى تؾصمشا إلييا مؽ دالة االستجابة لمرجمات فى الثالثة تقمبات أسعار الشفط، وىى نفذ ا
 ( بالسمحق.3-.الججول )

 لخالصة والدراسات المستقبلية:ا( 6)

إلى التعخف عمى تأثيخ تقمبات أسعار الشفط العالسية عمى التزخؼ في دول جراسة التيجف 
أسعار الشفط عمى رجمات ل التأثيخات غيخ الستساثمةمع بحث الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، 

الدمؾك الحخكى لشسؾذج التزخؼ والستسثل فى دالة االستجابة باإلضافة إلى دراسة ، التزخؼ
دولة  32لمرجمات وتحميل مكؾنات التبايؽ، وذلػ بإستخجام بيانات طؾلية غيخ متساثمة لعيشة مؽ 

 (.1981-2017)مؽ مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا خالل الفتخة 
الجراسة إلى أن تقمبات أسعار الشفط ُتعج مؽ أىؼ الستغيخات السفدخة لمتزخؼ  وقج تؾصمت 

فى مشظقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا، حيث يتجاوز حجؼ تأثيخىا باقى الستغيخات االقترادية 
التقميجية: مثل السعخوض الشقجى، وسعخ الرخف وغيخىا. فديادة تقمبات أسعار الشفط بؾحجة واحجة 

التقمبات )سؾاء اإليجابية أو  لكسا نجج أن كوحجة،  0.30يادة لؾغاريتؼ التزخؼ بسقجار تؤدى إلى ز 
وإن كان تأثيخ التقمبات اإليجابية  ،الدمبية( ليا تأثيخ إيجابى عمى مدتؾى التزخؼ فى دول السشظقة

حيث  ،سالىعمى التزخؼ أكبخ بكثيخ مؽ تأثيخ التقمبات الدمبية والتى تكاد تكؾن مساثمة لمتأثيخ اإلج
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سثل ثالثة أضعاف معامل إنحجار التقمبات يوىؾ  ،(0.9187كان معامل إنحجار التقمبات اإليجابية )
، وقج يخجع ذلػ التباع دول وُتعدز ىحه الشتائج مؽ قبؾل فخضية الجراسة ،(0.3045الدمبية )

 السشظقة سياسة نقجية ضعيفة 
وجج أن التغييخات اإليجابية والدمبية في أسعار الشفط تذجع التزخؼ ولكؽ التأثيخ عمى 

سعخ الشفط. كسا أن التغييخات اإليجابية والدمبية في أسعار التزخؼ يكؾن أكثخ أىسية عشجما يشخفض 
ا عشجما يشخفض  أن سعخ الشفط. أعيخ ىحا الشفط تذجع التزخؼ ، لكؽ التأثيخ يكؾن أكثخ وضؾح 

ا بجال   صانعي الدياسة يسكشيؼ الحفاظ عمى معجل التزخؼ السدتيجف عشجما يكؾن سعخ الشفط مختفع 
مؽ انخفاضو. أيزا ، يسكؽ لرانعي الدياسات استخجام أدوات الدياسة الشقجية ، مثل عخض الشقؾد 

 لسعالجة معجل التزخؼ السدتيجف. 
الخظؾط العخيزة  لؾضعاع الدياسة رشلستكؾن نتائج ىحه الؾرقة بسثابة مداىسة أساسية 

لحلػ، يجب عمى واضعي و . أوال  وقبل كل شيء لجول الذخق األوسط وشسال أفخيقيالمدياسة 
حيث يتزح أن  ،الدياسات استخجام سياسة مختمفة بيؽ تغيخات أسعار الشفط اإليجابية والدمبية

ؾاضعي الدياسات استخجام عالوة عمى ذلػ ، يسكؽ ل ،ختفع عشج انخفاض أسعار الشفط.يالتزخؼ 
 الدياسة الشقجية االنكساشية لخفض معجل التزخؼ.

 : ية السقترحةدتقبلالدراسات الس
 دراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشفط عمى السالية العامة لجول الذخق األوسط وشسال أفخيقيا. -.
دول الذخق  دراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشفط عمى السالية العامة بالتظبيق عمى إحجي -3

 األوسط وشسال أفخيقيا.
دراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشفط عمى السالية العامة بالتظبيق عمى دول الذخق األوسط   -2

 وشسال أفخيقيا السرجرة لمشفط.
دراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشفط عمى الشسؾ االقترادي لجول الذخق األوسط وشسال  -.

 أفخيقيا.
ط عمى الشسؾ االقترادي بالتظبيق عمى إحجي دول الذخق دراسة تأثيخ تقمبات أسعار الشف -2

 األوسط وشسال أفخيقيا.
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