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 :    المقدمة. 1

يمكKKن بحKKق تسKKمية القKKرن المنصKKرم والحالKKي بعصKKر الKKنفط حKKيث      
در مصاالاالعKتماد الكبيKر علKيه آمصدر رئيس للطاقة، مكنته من تبوؤ سدة       

هذه المكانة للنفط التي تنامت مع مر العصور     .  فKي العKالم   لطاقKة   المخKتلفة ل  
فالKKنفط مKKادة .   واالقتصKKادية والسياسKKية لKKهالجيوفيKKزيائيةتعKKود  للخصKKائص 
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هيدروآKKKKربونية سKKKKريعة االشKKKKتعال ذات طاقKKKKة حKKKKرارية عالKKKKية، متKKKKنوع      
داماته فمن استخ.   مKتعدد االسKتخدامات إلKى حKد آبيKر         اإلنتاجKية المخKرجات   

الكبيKرة آمصKدر للطاقKة الحKرارية في الصناعة والزراعة والنقل إلى توليد             
الطاقKKKة الكهKKKربائية إلKKKى اسKKKتخداماته فKKKي الصKKKناعات البتKKKروآيميائة حKKKيث    

هKKذه الخصKKائص جعلKKته  .  المنKKتجات غيKKر المحKKدودة لهKKذه المKKادة ومشKKتقاتها  
آما  ،(Alomar 2004) منخفضةالمحKرك الKرئيس القتصKاد العالم بمرونة طلب    

  انتشKKارًا علKKى المسKKتويين  جعلKKته أآبKKر السKKلع االقتصKKادية تKKبادًال وأوسKKعها     
إقحKKام العمKKل السياسKKي فKKي الصKKناعة     أدى إلKKى  بشKKكلالدولKKي أو المحلKKي،  

 ألي سلعة أخرى، حيث التنازع الكبير في السيطرة على   لم يتح  بماالنفطية  
 ومرورًا بالفرز والنقل    ،واإلنتاجمKراحل الصKناعة النفطية بدءًا من التنقيب         

 .  والتكرير، وانتهاٍء بالتسعير والضرائب واالستهالك

النفطKKKية نالKKKت مKKKن  البحثKKKية وال عجKKKب إذ ذاك أن تكKKKون القضKKKايا  
فالKKتقلب . الباحثKKين والمؤسسKKات والحكKKومات مKKا لKKم تKKنله أي سKKلعة أخKKرى      

الكبيKKر ألسKKعار البتKKرول عبKKر الKKزمن، والتغيKKرات فKKي حجKKم الطلKKب علKKيه        
ه، واآلثKKار االقتصKKادية والسياسKKية واالجتماعKKية لKKذلك معKKين ال ينضKKب ونمKKو

 .  للباحثين والدراسات البحثية في هذا المجال

ن قضKKية الKKنمو االقتصKKادي العالمKKي وأثKKره فKKي اقتصKKاديات       إ بKKيد 
في صناعة النفط لها أهمية خاصة    ه والطلKب عليه     تسKعير  خصوصKًا    ،الKنفط 

تصKKبح معKKرفة اآلثKKار المتKKرتبة علKKى    والمعنيKKين بقضKKاياه وشKKؤونه، بحKKيث    
ارتفKKاع الKKنمو االقتصKKادي العالمKKي علKKى حجKKم الطلKKب علKKى الKKنفط وأسKKعاره  
المسKتقبلية، والعالقKة التبادلKية لهمKا مع النمو االقتصادي قضيًة محورية في            

 .  الدراسات االقتصادية لصناعة الطاقة في العالم

قدم صKKناعيًا نمKKوًا   فمKKنذ الحKKرب العالمKKية الثانKKية يشKKهد العKKالم المKKت      
مطKردًا فKي الKناتج االقتصKادي، تKبعه فKي ذلKك فKي مKراحل متأخرة آثير من            
الKKKدول النامKKKية مKKKثل دول جKKKنوب شKKKرق آسKKKيا والهKKKند الصKKKين الKKKذي شKKKهد     

IFS(1965فاق العشرة أضعاف منذ العام اقتصKادها على سبيل المثال نموًا       

ه فقد تبعه نمو مماثل وألن مثل هذا النمو يعتمد على الطاقة لدفع مسيرت      .  )
فKي الطلKب علKى الطاقKة وخاصKة الKنفط، آما استتبعه تغيرات سعرية آبيرة          

 KKالل تاريخKKادة خKKذه المKKي  لهKKل فKKاع وصKKاض واالرتفKKين االنخفKKراوحت بKKه ت
 بيKKنما حKKدثت فKKي أحايKKين أخKKرى   وارتفاعKKات حKKادة،  بعضKKها إلKKى صKKدمات   

ية التسعينات انتكاسKات سKعرية آمKا هKو الحKال فKي منتصKف الثمانينات ونها        
 .  المنصرممن القرن الميالدي 
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التغيKKرات المتKKزامنة بKKين الKKنمو االقتصKKادي العالمKKي وصKKناعة   هKKذه 
للKتحقق مKن   تهKدف هKذه الدراسKة    الKنفط توحKي بعالقKة منطقKية بيKنهما بحKيث       

مدى وجود مثل هذه العالقة وطبيعة وشكل هذه    من خالل معرفة     ،وجKودها 
الKKنمو االقتصKKادي العالمKKي  بKKين اه السKKببية اتجKKآمKKا تهKKدف لKKتحديد  .  العالقKKة

 .الحقيقية هأسعاروالطلب على النفط و

تKبعًا لKذلك فKإن هKذه الدراسKة تKم تقسKيمها بحKيث يلKي المقدمKة أهمية              
 لدراسKKات السKKابقةبيKKنما القسKKم الKKثالث ل،   ودواعKKي قضKKيتها البحثKKيةالدراسKKة

أمKKا .   حKولها والموقKف البحثKي للموضKوع محKل الدراسKة، واآلراء المتبايKنة      
.   وآلية الوصول ألهدافها ونتائجها القسم الرابع فلمنهجية الدراسة ونموذجها    

إللقKKاء الضKوء علKKى البKKيانات التKي اعKKتمدت علKKيها   يلKي ذلKKك القسKم الخKKامس   
 أمKKا القسKKم السKKادس فيوضKKح .  بKKياناتلاالدراسKKة فKKي تحلKKيلها ومصKKادر هKKذه  

ذلKKك فKKي القسKKم السKKابع أهKKم  يلKKي .  الدراسKKةالتKKي خلصKKت إلKKيها هKKذه لنKKتائج ا
االسKتنتاجات والKدالئل التKي توصلت إليه هذه الدراسة من خالل نتائجها في     

 .بينما األخير لملخصها باإلضافة إلى المالحق في النهايةالجزء السادس، 
 

 

 أهمية الدراسة. 2

 ذات أهمKKية عالKKية تKKدخل فKKي مكKKونات    أساسKKيةالKKنفط سKKلعة  يعتبKKر 
األآبر في السوق  السKوق النفطKي المساحة   يمKثل   لمخKتلف السKلع والخKدمات       

والتغيرات في حجم الطلب تصبح التقلبات ولمن بين السلع األولية، العالمي 
 ذات تأثير مباشر على   للنفط السعرية التقلباتف.  علKيه بعKيدة اآلثار والنتائج     

جKKزءًا مKKن مكKKوناتها، وذات تأثيKKر غيKKر  الKKنفط مKKثل يالسKKلع والخKKدمات التKKي 
مKKدعاة لتقلKKبات سKKعرية مKKن هKKنا فKKإن التقلKKبات السKKعرية للKKنفط . لبقKKيةمباشKر ل 

القرارات االستثمارية ولذا فإن .  مماثلة في آافة األسواق السلعية والخدمية   
للقطاعKين الخKاص والعام بل حتى القرارات االستثمارية في سوق األوراق           

العوائد تعتمد حKيث  ، (Adelman 1986)تأثKر بالتغيKرات السKعرية للKنفط       ت المالKية 
النفطKية لألطKراف المنKتجة والKتكلفة التKي تKدفعها الفئات المستهلكة والعوائد            

 اإلنتاجKKيةالضKKريبية التKKي تحصKKل علKKيها الحكKKومات خKKالل مKKراحل العملKKية   
 تسKويقية علKى األسKعار التKي يKتم بهKا تقيKيم المنتجات النفطية            والتصKنيعية وال  

 .وحجم الطلب عليه

لصKKناعة النفطKKية بمKKا فKKيها التقلKKبات السKKعرية  هKKذه األهمKKية الكبيKKرة ل
للKنفط خضKعت لصKراع المصKالح أآثKر مKن خضKوعها للعKوامل االقتصادية             
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الجانKKب التسKKعيري للKKنفط  ولKKذا فقKKد مKKر  .  المتمKKثلة بقKKوى العKKرض والطلKKب 
وتقيKKيمه فKKي األسKKواق العالمKKية بمKKراحل مKKتعددة صKKاحبت مKKراحل تطKKور          

ففKKKي المKKKرحلة األولKKKى سKKKيطرت    .  الصKKKناعة النفطKKKية وتاريخهKKKا الحKKKديث  
الشKرآات المنتجة على جميع مراحل الصناعة النفطية بما في ذلك التسعير        

 على ، وذلكبمKا يتوافق مع مصالحها ومصالح الحكومات األم والمستهلكين   
أمKKا المKKرحلة الثانKKية التKKي أعقKKبت إنشKKاء مKKنظمة    .  حسKKاب الKKدول المضKKيفة 
المعلنة لوآالة الطاقة غيKر  تيجية فقKد آانKت اإلسKترا    أوبKيك والحظKر النفطKي       

هي في تحفيز األسعار آثيرًا للحد والتي تزامنت مع رغبة المنتجين الدولية 
من التنامي المفرط للطلب على النفط وبغض النظر عن اآلثار الكلية لذلك، 
ومKن ثKم بKروز العامKKل السياسKي بشKكل رئKيس فKKي الصKناعة النفطKية بحKKيث         

أمKKا المKKرحلة .   حقKKوقها فKKي صKKناعة الKKنفطاسKKتعادت الKKدول المضKKيفة بعKKض
ظهKرت فKي بدايKة الثمانيKنات وأعقKبت نجKاح دول وآالKة الطاقة           الثالKثة التKي     

الدولKية فKي آKبح جماح الطلب المتنامي على النفط وتوفير مخزونات آبيرة         
مرحلة العودة للسيطرة على زمام صناعة النفط وتراجع العامل       مKنه فتمKثل     

فKي مKرونة العKرض فKي صKناعة النفط  وانخفاض      السياسKي مKع االنخفKاض     
 للسKKلع والخKKدمات لتصKKبح السKKيادة  اإلجمالKKيةنسKKبة تكلفKKة الطاقKKة فKKي الKKتكلفة  

بمعزل عن مستويات ومعدالت   سKيادة المسKتهلك ولتKنخفض األسKعار آثيKرًا           
ا القرن تزامنت مع انخفاض في فوائض هذبيد إن بداية  .  الKنمو االقتصادي  

الطلب على النفط خاصة من الدول آثيفة السكان ناٍم في   الطاقKة اإلنتاجية وت   
التكافؤ بين زيادة الطلب وزيادة االآتشافات    بانعدام  آالصKين والهند مقرونة     

انخفKKاض أثKKر األسKKعار مKKع النفطKKية العالمKKية، ممKKا سKKبب تنامKKيًا مطKKردًا فKKي   
ة الفاتورة النفطية على المستهلك بسبب انخفاض نسبة تكلفة الطاقة من الكلف

  .اإلجمالية

صKناعة الKنفط وتسويقه مثلت إشكالية   لKتاريخ  هKذه المKراحل األربKع     
للدراسKات االقتصKادية مKن حKيث صKعوبة فهKم العالقة بين النمو االقتصادي          

واألسKKعار النفطKKية علKKى الKKرغم مKKن المKKنطق الخطKKي     والطلKKب علKKى الKKنفط  
       Kنهما مKتوقعة بيKة المKب   نللعالقKرض والطلKي العKار ال .   جانبKي بسبب  فاآلثKت

جانKب العKرض تعKود ألن الKنفط يمKثل جانبًا مهمًا من المدخالت ألي عملية                
 التي من شأنها التقليل من اإلنتاجإنتاجKية، وهKو مKا يعنKي زيKادة فKي تكاليف         

االسKKKتهالك فKKKتعود ألثKKKر جانKKKب الطلKKKب أمKKKا اآلثKKKار التKKKي بسKKKبب .  اإلنKKKتاج
 على الدخل الممكن  فاالستهالك سينخفض بسبب تأثير الزيادة    .  واالسKتثمار 

 . أمKKا االسKKتثمار فبسKKبب ارتفKKاع آلفKKة العملKKيات االسKKتثمارية.  التصKKرف فKKيه
هKKذه العالقKKKة الخطKKية أصKKKبحت بفعKKل المKKKراحل األربعKKة محKKKل شKKك بفعKKKل      
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بزيادة غير المتبوع النخفKاض الكبيKر فKي أسKعار النفط منتصف الثمانينات            ا
 .اثلة في مستوى النمو االقتصاديمم

 أن يكون النمو االقتصادي نفسه هو إمكانيةلتفكير في   يسKتتبع ذلك ا   
فاالنخفKKاض .   والطلKKب علKKيه  السKKعرية فKKي الKKنفط  التغيKKراتالمسKKؤول عKKن  

فKKي فاتKKورة تكلفKKة الKKناتج اإلجمالKKي المحلKKي  الKKنفط مKKن المسKKتمر فKKي نصKKيب 
قKKد أدى إلKKى ضKKعف فKKي آلKKية عمKKل قKKنوات تأثيKKر        % 5إلKKى الKKدول الغنKKية  

 .اتجاألسعار النفطية في الن

فKKKي المقابKKKل فKKKإن مKKKا يشKKKهده العKKKالم مKKKن زيKKKادة مطKKKردة فKKKي الKKKنمو  
نمو في المستمر االنخفاض   مقرونة ب  االقتصKادي شKمل الKدول النامKية أيضKاً         

االستكشKافات النفطKية يجKنح لKرفع مKKرونة العKرض والتأثيKر اإليجابKي للKKنمو        
 العالقةنتقل تبحKيث   االقتصKادي العالمKي علKى الطلKب علKى الKنفط وأسKعاره           

 ولKيس العكKKس،   والطلKب علKKيه السKببية مKن الKKنمو االقتصKادي ألسKKعار الKنفط    
 .وهو ما تهدف هذه الدراسة إلى توضيحه ودراسته

 

 

 :الدراسات السابقة. 3

الدراسKKات السKKابقة بالنظKKر إلKKى هKKذه القضKKية بKKين دراسKKات   تKKتفاوت 
 العالمKKي، االقتصKKاديتKKرى أن أسKKعار البتKKرول لهKKا تأثيKKر مثKKبط علKKى الKKنمو   

 Kم           نبيKيًا لKنهما تاريخKر بيKرى أن التأثيKرى أخKرة بل    ما تKورة مباشKدث بصKيح 
دة والعرض النقدي وأسعار   بفعKل السياسة النقدية والتغيرات في أسعار الفائ       

   Kرف، فKض التقارير غير العلمية        الصKتحدث بعKين تKأن التأثير يأتي من ي ح
  .وليس العكسوالطلب عليه عالمي ألسعار النفط  الاالقتصاديالنمو 

 يKKرى أن التغيKKرات السKKعرية للبتKKرول فKKي أعقKKاب    (1983)فهاملKKتون 
الحKرب الثانKية آانKت هKي السبب في دخول الواليات المتحدة األمريكية في             

 والكسKKاد بعKKد الحKKرب وخصوصKKًا فKKي     االقتصKKاديتواضKKع مسKKتوى الKKنمو   
وبمستوى  Granger causedن أسعار البترول مسؤولة إذ وفقKًا لKه فKإ   .  السKتينات 

 .  (Hamelton 1983) 1981-72 للفترة االقتصادي عن التعثر في النمو % 99نوية مع

 يهKKKذه النظKKKرة حظKKKيت بقKKKبول عالمKKKي علKKKى المسKKKتوى االقتصKKKاد    
والسياسKي خصوصKًا بعد التصحيح السعري ألسعار البترول في السبعينات        

بيد أن القبول الواسع .  ومKا تKبعه مKن أزمة في االقتصاد الرأسمالي العالمي     
تدهKKورت مKKن الناحKKية العلمKKية بعKKد االنهKKيار الكبيKKر       هKKذه  لنظKKرة هاملKKتون  

ألسKعار الKنفط فKي الثمانينات والتذبذب المتتابع ألسعار البترول بمعزل عن           
 .  التغيرات في النمو االقتصادي العالمي في التسعينات
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 بعض الدراسات أشارت إلى أن االرتفاع السعري للنفط في إنآما 
 مصKحوبا بتغيKرات آبيKرة فKي السياسKة الKنقدية تمKثلت برفع              السKبعينات آKان   

آبيKر فKي أسKعار الفائKدة التKي غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على القرارات        
االسKKتثمارية، وهKKو مKKا يشKKكك فKKي نسKKبة التغيKKرات فKKي الKKنمو االقتصKKادي          

(لKيس هKذا فحسKب بKل إن بوهKي      ).  Hess 2000(للتغيKرات فKي أسKعار الKنفط     
يجKد أي أثKر لمعKنوية أن القطKاع الصKناعي ذي االعKتماد األآبر           لKم   ) 1991

، (Bohi 1991)علKى الطاقة تأثر أآثر من غيره للصدمة النفطية في السبعينات  
 .  في معرض استنتاجه لضعف العالقة بين األسعار والنمو

إن مKKا يثيKKKر الشKKKك حKKKول العالقKKKة السKKKببية بKKKين نمKKKو أسKKKعار الKKKنفط   
االقتصKادي والتKي آانت مدعومة من سيل آبير     وانخفKاض مسKتويات الKنمو       

مKن الباحثKين باإلضKافة إلKى اإلعKالم والسياسKة هو أن االنخفاض الكبير في               
      Kد أرقامهKرول بعKعار البتKنات ا    أسKة الثمانيKي بدايKية فKسميًا وحقيقيًا لم ا القياس

لهذا فإن عددا  .  يسKتتبع بKنمو آبير في الناتج المحلي للدول المستهلكة للنفط          
توصKلوا إلKKى  ) 1994، 1989(و مKورك  ) 1988(الباحثKين مKثل تاتKوم    مKن  

 .  نتائج متقاربة حول انعدام تناسق العالقة السببية بينهما

علKKى أن اتجاهKKات الباحثKKين بعKKد ذلKKك ترآKKزت لتفسKKير التغيKKر فKKي      
ن العالقKKة ذات العالقKKة بKKين األسKKعار النفطKKية والKKنمو االقتصKKادي إليضKKاح أ 

وهKو مKا يعارضه   .  رتفKاع دون حKاالت االنخفKاض    االاتجKاه واحKد فKي حKال       
بقKوله إن آلية التأثير السعري على النمو تحدث في حالة       ) 1988(هاملKتون   

االنخفاض آما في حالة االرتفاع وإن آانت تتم في حالة االنخفاض بطريقة   
يذهبون إلى أن  على أن األآثر    .  مخKتلفة عKن حالKة االرتفاع      غيKر مباشKرة و    
رية للKKنفط علKKى الKKنمو االقتصKKادي سKKلبية فKKي حKKال االرتفKKاع  التأثيKKرات السKKع

يرى أن ذلك يحدث بسب ) 1996(ففيدرار .  وحKيادية فKي حKال االنخفKاض       
، األثKار المعاآسKKة لمخاطKKر االسKKتثمار فKي القطاعKKات المعKKتمدة علKKى الطاقKKة  

أن انعدام التناسق بين حالتي االرتفاع    ) 1999(بيKنما يKرى إتكيسون وآيهو       
 إلى تغير معدل معامل مردهفKي التأثيKر على النمو االقتصادي        واالنخفKاض 

( وهانتينقKKتون )1991(أمKKا باآKKون. الطاقKKة للKKناتج فKKي مخKKزون رأس المKKال 
فيKرجعان ذلك إلى اختالف مصالح الشرآات وانعدام التناسق بينها         ) 1998

مستشKKهدين بقضKKية تسKKعير الجازولKKين مKKن قKKبل شKKرآات التكريKKر والتسKKويق  
  . سعار النفطبمعزل عن أ

بKيد أن تنامKي معKدالت النمو االقتصادي في الدول المتقدمة والدول         
النامKية مKع اخKتالف فKي نسKب ومعKدالت الKنمو لصالح الدول النامية خاصة           

بداية هذا فKي أسعار النفط منذ  الهKند والصKين مKع اسKتمرار وتيKرة االرتفKاع         
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عKKKو إلKKKى مKKKتابعة   مدعKKKومة بالطلKKKب المتنامKKKي علKKKى الKKKنفط عالمKKKيًا يد  العقKKKد
بدراسة احتمالية أن يكون التأثير واتجاه السببية من النمو   الدراسات السابقة   

أخذا في االقتصKادي العالمKي ونمKو الطلKب ألسKعار البتKرول وليس العكس،            
االعتبار التغيرات الهامة في هيكلة اقتصاديات الدول الصناعية بما في ذلك 

ط وانخفKاض نسب تكلفة الطاقة في     ارتفKاع معKدل الكفKاءة فKي اسKتهالك الKنف           
فKKي الKدول الصKKناعية وأخKKذا فKKي االعتKKبار وجهKKة  % 5اإلنKتاج إلKKى أقKKل مKKن  

 وانخفKKKاض  والطلKKKبالنظKKKر المغيKKKبة عKKKن الKKKبحث بتأثيKKKر عاملKKKي العKKKرض   
هKKذه المتغيKKرات توحKي باخKKتالف فKKي المعالجKKة تهKKدف  .   السKKعريةمامKرونته 

وهي الدول سKتهالآًا للنفط  األآثKر ا هKذه الدراسKة لتKناوله وبسKطه فKي الKدول          
 باإلضKKافة ، السKKتة والعشKKرينالمنضKKوية تحKKت مKKنظمة وآالKKة الطاقKKة الدولKKية

 ).الصين الهند(وأآثرها استهالآًا للنفط آبر الدول النامية أل
 

 : منهج الدراسة.4

 panel RegressionتعKتمد هذه الدراسة على استخدام طريقة االنحدار التجميعي  
منية لKKKنمو األقطKKKار األآثKKKر اسKKKتهالآًا للKKKنفط مقارنKKKة  لقKKKياس السالسKKKل الKKKز 

ووفقKKًا .   واسKKتهالك هKKذه الKKدول مKKن الKKنفطباألسKKعار العالمKKية الحقيقKKية للKKنفط
 آانت ه العالقة سواًءلذلك ستقوم هذه الدراسة بمحاولة تقصي أي وجود لهذ

 محKل الدراسKة والتي    لقKياس العالقKة الحKرآية للمتغيKرات       أو ،طKويلة األجKل   
مدى يهدفان لتوضيح    المنهجين هذين آال.   ألن تكKون قصKيرة األجKل       تمKيل 

  .بالنمو االقتصادي العالميوالطلب العالميين تأثر األسعار الحقيقية للنفط 

 الدراسKKة يمكKKن معKKرفتها مKKن خKKالل    فالعالقKKة طKKويلة األجKKل بKKين متغيKKرات   
وجود  إمكانKية  والKبحث فKي     CointegrationاسKتخدام طKريقة الKتكامل المشKترك         

أما العالقة الحرآية قصيرة   .  أثKر لKذلك فKي السالسل الزمنية محل الدراسة         
االنحدار متجه نموذج األجل فتعتمد معرفتها في هذه الدراسة على استخدام      

قة الكفKيل عادة بتوضيح العال  VARنمKوذج   vector autoregression model الذاتKي  
ة واسKعة لKدى المعنيين   يحظKى بشKهر  الحKرآية المتKتابعة عبKر الKزمن، حKيث          

بتحلKيل ودراسKة المتغيرات االقتصادية المرتبطة بالزمن، حيث القدرة على      
القتصKKادية رصKKد التغيKKرات الديناميكKKية واسKKتخالص النKKتائج مKKن الظواهKKر ا  

الدراسKKات االقتصKKادية  جعKKل آثيKKر مKKن   وهKKو مKKا  غيKKر المKKنمذجة اقتصKKاديا، 
 .تعتمد عليه في التطبيقات االقتصادية الكلية

 الذي يتم تقديمه آمجموعة معادالت ذات VARففKي نمKوذج االنحKدار الذاتي        
 يتم إيجاد انحدار المتغيرات الداخلية على القيم reduced formصKيغة مخفضKة   
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السKابقة لهKا باإلضKافة إلKى القKيم السابقة للمتغيرات األخرى المتوقع تأثيرها            
النمو االقتصادي  بين  سKببية العالقKة   بالعلKى الظاهKرة محKل الKبحث المتمKثلة           

p(ن الدرجة   مبحيث يكون النموذجالعالمKي والطلب على النفط وأسعاره،      

 : على النحو التالي) 

�������4.1∑
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− +ΓΖ+Φ+=
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 iΦ تمKثل مKتجه الKثوابت، بينما    c مKتجه العKوامل الداخلKية، و     ytحKيث تمKثل  

     Kفوفة معKثل مصKدا  تمKلي، وحيث تمثل   امالت االنحKي التسلسKر الذات tΖ متجه 
 مصKKفوفة ΓالعKKوامل الخارجKKية التKKي تKKتحدد خKKارج الKKنموذج، بيKKنما تمKKثل       

 .  فتمثل التغيرات العشوائية البحتةtεأما .  مالتهاامع

 multivariateغيKKرات المKKتعددة  يقKKدم صKKيغة مالئمKKة لتحلKKيل المت   هKKذا الKKنموذج  
ن آل متغير إإذ .  وقيمها السابقةوالخارجية  بKين المتغيKرات الداخلية    يجمKع 

داخلKKKي فKKKي الKKKنموذج يKKKتم نمذجKKKته بقKKKيمه السKKKابقة مKKKع المتغيKKKرات الداخلKKKية  
حKيث يتعKين قبل البدء بحل النموذج تحديد طول فترة       األخKرى،   والخارجKية   

(وميلين ) 1988( باستخدام طريقة جدج االبطKاء للمتغيKرات محل الدراسة    
1988.( 

 محل الدراسة اختبار السالسل الزمنية للمتغيرات  بKيد أن العمل يتطلب قبًال       
ومKا إذا آانKت سKاآنة ضKمن المستوى أم تحتاج        والتعKرف علKى خصائصKها       

 .  أو غير ذلكأخذ الفروق بلعملية تحويل 

 unrestrictedالمحKKددة باسKKتخدام الصKKيغة المختصKKرة غيKKر   التقديKKر يلKKي ذلKKك

reduced form رKKKي المتغيKKKياتفKKKة  ة الداخلKKKر 4.1لمعادلKKKون التقديKKKيث يكKKKبح 
 : على النحو التاليVARللمتغيرات محل الدراسة وفق نموذج 
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يلKKي ذلKKك تقديKKر الKKتكامل المشKKترك والمعKKالم طKKويلة األجKKل للظاهKKرة محKKل       
هKKذه الخطKKوة .  لزم إدخKKال رتKKبة الKKتكامل فKKي الحسKKبان، وهKKو مKKا يسKKتالKKبحث

 الدراسKKة  فKKي حKKال وجKKود عالقKKة مKKا بKKين متغيKKرات بطبKKيعة الحKKال ستوضKKح
فبسبب ما يتوقع من وجود   .  توضKيح ما إذا آانت هذه العالقة طويلة األجل        

عالقKة طويلة األجل فإن هذا االختبار يقيس مدى وجود هذه العالقة،  حيث       
 .trace test اختبار التعقب وeigenvalues الجذور المميزةبار ختيتضمن هذا اال

أمKا قKياس األثKر قصKير األجKل للتغيرات في النمو االقتصادي على األسعار       
 إلى نموذج متجه VARنموذج فتسKتلزم تحKويل الKنموذج السKابق         أو الكمKيات    

 الKذي بKدوره يوضKح    VECM أو Vector Error Correction ModelتصKحيح الخطKأ   
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 Kرآية قصيرة األجل مع بعضها البعض         بKرات الحKة التغيKتابع وعالقKدوره ت  .
ففKي النظKر فKي متغيرات نموذج فار وتقييدها باستثناء المتغيرات غير ذات           

 األعظKKم يمكKKن التعKKرف علKKى  اإلمكKKانالتأثيKKر ثKKم التقديKKر باسKKتخدام طKKريقة   
ل العام  للميباإلضافةوجKود أثKر للتغيKرات الحKرآية المتKتابعة قصKير األجل              

 .الذي يعكس العالقة طويلة األجل

اختKبار اتجاه عالقة السببية  أمKا الجKزء األخيKر مKن عملKية التقديKر فيKتم فKيها            
 والطلب العالمي عليه من جهة وأسعار النفطمن جهة بين النمو االقتصادي 

 وجود فKإذا آKان الجKزء السKابق مKن التحلKيل فKي هKذه الدراسة يؤيد             .  أخKرى 
 فKKإن تحديKKد مKKن يحKKرك اآلخKKر لKKه أهمKKية تطبيقKKية بالغKKة    لذآKKرالعالقKKة آنفKKة ا

خاصKKKة فKKKيما يKKKتعلق بالسياسKKKة االقتصKKKادية المKKKرتبطة بتسKKKعير الKKKنفط، أو        
 الحالةفي هذه    و  .المرتبطة بدراسة التنبؤات المستقبلية والتخطيط للمستقبل     

 بحسKب نKتائج تقديKر العالقات بين      اختKبارات السKببية    مKا يلKزم مKن     يKتم تقKديم     
 %.   5 ضمن مستوى معنوية يرات الدراسةمتغ

 

 :خصائص السالسل الزمنيةو البيانات. 5

الخطKKوة الرئيسKKة األولKKى، حKKيث   VARنمKKوذج يمKKثل تحديKKد متغيKKرات   
تشتمل هذه إذ .  ثالثKة أنKواع مKن البيانات    تقتصKر هKذه الدراسKة علKى تحديKد           

دول وآالة  لGDPلKناتج المحلي اإلجمالي  ل بKيانات ربKع سKنوية   البKيانات علKى     
 باإلضKKافة إلKKى الهKKند والصKKين آمسKKتهلكين   السKKتة والعشKKرينالطاقKKة الدولKKية

  هKKذا  . وذلKKك آمتغيKKر رئKKيس ومسKKتقل   رئيسKKين للKKنفط فKKي اآلونKKة األخيKKرة    
بمكمش الناتج القومي في حالة توفره وبمكمش    تعديلKه يKتم   االسKمي   المتغيKر   
ا تتضمن نوعين آم  . فKي حالKة عKدم توفر األول     المKواد االسKتهالآية   أسKعار   

أما .  مKن البKيانات الممKثلة لKتجارة النفط العالمية آمتغيرين تابعين وداخليين         
متمثًال  OILDللطلب على النفط العالمي  بيانات ربع سنوية    أحKدهما فيتضمن    

 إلى الصين والهند له، وأما باإلضافةفي استهالك دول وآالة الطاقة الدولية 
لألسKعار الحقيقية لنفط العربي الخفيف      اآلخKر فيتضKمن بKيانات ربKع سKنوية           

OILP      نفوط األKعار الKة أن أسKع مالحظKير غالبًا في نفس االتجاه   مKرى تسKخ  .  
 الحقيقية تجنيبًا للتغيرات النقدية وتقلبات ويأتي اختيار هذه الدراسة لألسعار

رات آمKا أن األسKعار الحقيقKية تسKمح بتتبع التغي         .  أسKعار الصKرف العالمKية     
إلKKKKى قKKKKيم فKKKKي األسKKKKعار النفطKKKKية، حKKKKيث سKKKيتم تحKKKKويلها جمKKKKيعًا  الحقيقKKKية  
 . لوغاريتمية
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 بحKيث تشKمل آامKل الفترة فيما       2005-1980هKذه البKيانات سKتغطي الفتKرة         
التKKي المفاجKKئة عKKدا الفتKKرة التKKي أعقKKبت اجتKKياح الكKKويت والKKزيادة السKKعرية    

 سيتم  لسابق عهدها حيث  ياح لحين عودة العوامل الطبيعية    أعقKبت هذا االجت   
 .  حذف بيانات هذه الفترة

أمKا مصKادر هKذه البKيانات فتشKمل بيانات وآالة الطاقة الدولية المنشورة في                
 لبيانات صندوق باإلضافةموقKع الKوآالة، بالمقارنKة ببKيانات مKنظمة أوبKيك،            

 المنشKKورة ضKKمن إحصKKKائيات   اتج المحلKKي اإلجمالKKKي الKKنقد الدولKKي عKKKن الKKن   
 .  IFSصندوق النقد الدولي 

KKبار هKKال الختKKيعة الحKKع بطبKKيانات ستخضKKتوى ذه البKKتقرارها ومسKKة اسKKدرج
 Augmented Dikey-Fuller (ADF) ديكKKي فوللKKر المعKKدل   بإجKKراء اختKKبار رتKKبها 

للسالسKل الKزمنية محKل البحث، بحيث يتم معالجتها لتكون من نفس الدرجة        
 .في حالة الحاجة لذلك

 

 النتائج التطبيقية. 6

 سKKبق لمعKKرفة القKKدرة التأثيKKرية للKKنمو االقتصKKادي   هKKدفت هKKذه الدراسKKة آمKKا 
خKKالل الفتKKرة والطلKKب العالمKKي علKKية العالمKKي علKKى األسKKعار الحقيقKKية للKKنفط 

الزمنية التي أعقبت ما يسمى بالصدمة النفطية، حيث تقتضي فرضية العدم    
 .  لهذه الدراسة عدم وجود هذه القدرة

كل السالسل الزمنية ومدى  فإن معرفة ش،بطبيعة حال منهجية هذه الدراسة 
أسKKعار البتKKرول الحقيقKKية  ف.   جKKذر الKKوحدة فKKيها آانKKت بدايKKة التحلKKيل   وجKKود

 روآمKKية الطلKKب العالمKKي باإلضKKافة إلKKى الKKناتج المحلKKي اإلجمالKKي باألسKKعا      
 1فالجKدول رقم  .   دون الحاجKة لKتحويلها     الحقيقKية قKد اسKتخدمت بمسKتوياتها       

يKKرات محKKل الدراسKKة علKKى األقKKل   يوضKKح أن جمKKيع السالسKKل الKKزمنية للمتغ 
، حKKيث يصKKبح اختKKبار الKKتكامل المشKKترك    I(1)مسKKتقرة مKKن الدرجKKة األولKKى   

Cointegrationممكنًا في هذه الحالة . 

 أو Vector Error Correction ModelمKKتجه تصKKحيح الخطKKأ  اسKKتخدام يلKKي ذلKKك 
VECM  توىKKKة بالمسKKKرات الدراسKKKرين  .  لمتغيKKKمل متغيKKKرات تشKKKذه المتغيKKKه
KKعار  داخليKKا األسKKية ين همKKية العالمKKنفط لالحقيقKKنمو    لKKا الKKيه، أمKKب علKKوالطل

 بحKKيث يKKدخل آمتغيKKر خارجKKي جالKKنموذاالقتصKKادي العالمKKي فيKKتحدد خKKارج 
 .  4.2آما هو في 

نتKKKKKيجة اختKKKKKبار الKKKKKتكامل المشKKKKKترك    2يوضKKKKKح الجKKKKKدول رقKKKKKم  و
Cointegration منKKKKذي يتضKKKKر  والKKKKزة تقديKKKKذور المميKKKKالجeigenvalues رKKKKوتقدي 
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م المKKرافق  باإلضKافة إلKKى تقديKر لوغاريKKتم اإلمكKان األعظtrace test   KKمKتابعة  ال
أثر يظهر اختبار المتابعة رفض عدم وجود ، حيث   لفرضKيات الرتبة البديلة   

بيد أن هذا االختبار ال  %.  5 عKند معنوية     33.52للKتكامل المشKترك بقKيمة       
امل يمكKKنه رفKKض عKKدم وجKKود أآثKKر مKKن عالقKKة واحKKدة ضKKمن اختKKبار الKKتك      

أي أنه يوجد عالقة واحدة بين  .  المشKترك آمKا هKو فKي الجKدول آنKف الذآر            
 .  متغيرات الدراسة

 Kال التعرف على نو         يلKيعة الحKك بطبKعية العالقة التي يوضحها ي ذل
ففي الخطوة .  تقديKر الKتكامل المشKترك بين المتغيرات الثالث لهده الدراسة        

ن من المتغيرات فحسب ضمن السKابقة هKناك مجKال لعالقKة تكاملKية بKين اثني        
فرض قيد رتبة وفKي هKذه الحالKة يتعKين تقديKر أيهمKا بواسKطة            .  مKتجه واحKد   

، حKيث يKوجد تكامKل خطKي بين        مشKترك وتقديKر تحلKيل المتغيKرات المKتعددة         
هKKذه الخطKKوة يوضKKح  .  اثنKKين مKKن هKKذه المتغيKKرات، بهKKدف التعKKرف علKKيهما  

المتمثل نتيجته المشترك و   لمعامالت متجة التكامل 3نتيجKتها الجدول رقم   
 :في المعادلة التالية

GDPOILD 45.0=  ������������6.1 

ميًا فإن المعادلة السابقة يتقديرها لوغاروحKيث أن هKذه البKيانات تم ت        
بحيث أن مرونة طلب للتغيرات في النمو  تعكس   6.1في  العالقKة   توضKح أن    

التغيرات المماثلة في من % 45 يستتبعه  اإلجماليالKنمو فKي الKناتج المحلي        
هKذه النسKبة تعتبKر أعلKى قلKيًال من نسبة         .  فKي الطلKب علKى البتKرول        االتجKاه 

من إجمالي % 36 والتKي تمKثل    الKنفط إلKى إجمالKي مصKادر الطاقKة العالمKية           
إلى العKالم مKا يKزال يمKيل      إلKى أن    وهKو مKا يشKير       .  مصKادر الطاقKة العالمKية     

 األخرى بسبب خصائصه اب المصادراسKتخدام النفط على حس    التوسKع فKي     
بشKKكل آبيKKر صKKناعة الKKنقل آنفKKة الذآKKر وتواضKKع أسKKعاره الحقيقKKية واعKKتماد   

   .عليه

األمKر اآلخKر الKذي تفيده المعادلة السابقة والذي يمكن استنتاجه من         
 عدم معنوية العالقة األخرى بين الطلب على النفط وأسعاره  4الجدول رقم   

 وهي عالقة بين الناتج المحلي   حلي وأسعار النفط  وبKين الKناتج اإلجمالKي الم      
لمحلي اإلجمالي مرتبط ااإلجمالKي وبKين أسعار النفط على اعتبار أن الناتج    

ذهبت إليه بعض    هKذه النتKيجة تؤيد ما     . بعKوامل أخKرى غيKر أسKعار الKنفط         
الدراسKKات التKKي تشKKكك فKKي وجKKود عالقKKة بKKين الKKنمو االقتصKKادي العالمKKي         

 KKنفط وتلKKعار الKKين     وأسKKة بKKذه العالقKKق هKKدم تناسKKل عKKى األقKKرى علKKي تKKك الت
 .  حاالت االرتفاع في السعر وحاالت انخفاضه
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بين النمو االقتصادي وعنصري التجارة العالمية أمKا العالقKة قصيرة األجل      
نمKKوذج تصKKحيح تتمKKثل فKKي تقديKKر العالقKKة باسKKتخدام فللKKنفط السKKعر والطلKKب 

انات الدراسة إلى معنوية العالقة تطبKيقه على بي   يشKير     ال حKيث  ECM الخطKأ 
بKKين الKKنمو االقتصKKادي والسKKعر الحقيقKKي للKKنفط آمKKا هKKي الحKKال فKKي العالقKKة   

، أما العالقة وحيدة  فKي الجميع  فعالقKة المKتجه غيKر معKنوية       .  طKويلة األجKل   
للعالقKة بKين الطلب على النفط والناتج   % 5المعادلKة فهKي معKنوية بمسKتوى       

يجة تؤآد آما هي الحال في العالقة طويلة األجل هذه النت. اإلجمالي المحلي
الطلب على اإلجمالي وبين المحلي وجKود عالقKة قصKيرة األجKل بKين الناتج         
   .النفط بخالف العالقة مع أسعار النفط

 الدراسKKة تحديKKد اتجKKاه السKKببية بKKين الطلKKب      ههKKذيتبقKKى فKKي تحلKKيل   
 الدراسة التي تمثل  للدول محلاإلجماليالعالمي على النفط والناتج المحلي      

.  6الKناتج العالمKي حKيث يKتم تقKديم اختKبار جرينجKر للسببية في الجدول رقم          

هKذا االختKبار له أهميته في الدراسات القياسية حيث ال يكتفي بتأآيد العالقة             
وفKKي مجKKال هKKذه الدراسKKة وحKKيث أن  .  بKKل يهKKدف إلKKى تحديKKد اتجKKاه السKKببية 
 وتطبKKيق نمKKوذج تصKKحيح    CointegrationتطبKKيق نمKKوذج الKKتكامل المشKKترك    

 لKKم يتمكKKنا مKKن رفKKض فرضKKية العKKدم بشKKأن العالقKKة بKKين أسKKعار  ECMالخطKKأ 
 لوجود عالقة طويلة إثباتهما العالمي بخالف اإلجماليالنفط والناتج المحلي 

 العالمي اإلجمالياألجKل وقصKيرتها بKين الطلKب علKى النفط والناتج المحلي       
ؤآد هذه العالقة مع توضيح تقدم  ي6ي الجدول   فإن اختبار السببية آما هو ف     

 العالمي على الطلب على النفط وآونه المؤثر    اإلجماليتأثير الناتج المحلي    
يشKKير إلKKى إمكانKKية رفKKض  6فالجKKدول رقKKم .  إيجابKKًا فKKي الطلKKب علKKى الKKنفط

 العالمي ال يتسبب في نمو الطلب     اإلجماليفرضية العدم بأن الناتج المحلي      
فKي الوقت الذي ال يمكن معه   % 5 الKنفط وذلKك عKند مسKتوى          العالمKي علKى   

رفKض فرضKية العKدم بKأن الطلKب علKى الKنفط عالمKيًا يقKود التغيKر في الناتج               
 .  المحلي اإلجمالي العالمي

 

 :الدالئل والمعاني. 7

تعكKس النKتائج المتوصKل إلKيها فKي هذه الدراسة الطبيعة التي تنفرد             
    KKKن حKKKية مKKKنفط العالمKKKناعة الKKKا صKKKرورية    بهKKKة وضKKKلعة هامKKKونها سKKKيث آ

فالتغيرات .  لكن بمعزل عن السعر   للمجKتمعات والKنمو االقتصادي العالمي       
 إلى 1980التي مرت على أسعار النفط خالل فترة الدراسة بدءًا من العالم       

 بلKKه لKKم تكKKن لKKتواآب مسKKتويات التنمKKية فKKي الKKدول النامKKية  2005نهايKKة عKKام 
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 وهKو مKا يتضKح من الشكل    دول المKتقدمة  االقتصKادي فKي الK      مسKتويات الKنمو   
 .  1رقم 

من حاجة % 36التي تنطلق من حقيقة آون النفط يمثل هذه النتائج 
ذو تأثيKKر ونمKKوه توضKKح آKKيف أن الKKناتج االقتصKKادي العالمKKي  العKKالم للطاقKKة 

وهKKKو مKKا يKKتفق مKKع عKKدد مKKن التقاريKKKر      إيجابKKي علKKى الطلKKب علKKى الKKنفط،      
لسKعر الذي يتحدد بعوامل أخرى لم تصل  بخKالف ا ،  )IEO 2006(المؤسسKية  

 بقKKKدر ارتKKKباطها بالعKKKوامل تكKKKون اقتصKKKادية فKKKي المقKKKام األول بعKKKد إلKKKى أن 
 . أمن الطاقةمؤشرات السياسية والنفسية و

في التأثير على أسعار البترول ينشأ  لعامل االقتصادي   لتأخKر   هKذا ال  
الثة أسباب غالKبًا بسKبب انخفاض مرونة الطلب على النفط، والتي مردها لث       

فاألسعار الحقيقية للنفط ما تزال منخفضة وهي أقل من مستوياتها         .  رئيسKة 
آلفKKة الفاتKKورة  آمKKا أن مسKKاهمة  .  فKKي نهايKKة السKKبعينات وبدايKKة الثمانيKKنات    

فKKي % 5 متواضKKعة حKKيث ال تKKزيد عKKن   تكلفKKة الKKناتج  النفطKKية فKKي إجمالKKي  
ة فهو بسبب ارتفاع    أمKا العامKل الKثالث النخفاض المرون       .  الKدول الصKناعية   

آلفKة إحKالل النفط بالمصادر األخرى فنيًا أو بيئيًا أو اقتصاديًا بحيث لم تجد     
.  آثيKKرًا المحKKاوالت العلمKKية إلحKKالل المصKKادر األخKKرى للطاقKKة محKKل الKKنفط   

انخفاض مرونة الطلب السعرية ومن ثم إلى في مجملها ؤدي هذه األسباب ت
الصناعة النفطية والطلب أثيKر فKي   اسKتمرار تواضKع الKدور السKعري فKي الت          

هKذا التKراجع في دور السعر في الصناعة النفطية         .  علKى الطاقKة فKي العKالم       
، فلن على المستويين القريب والبعيدالمنتجة آمKا أنKه لKيس في صالح الدول        

إذ تفيد النظرية .  على األقل في المدى األبعدللKدول المستهلكة  يكKون آKذلك     
الفجKKوة بKKين الطلKKب  نشKKوء ظاهKKرة ه الحKKاالت إلKKى االقتصKKادية فKKي مKKثل هKKذ 

حدود يصعب التعامل معها والسيطرة    هذه الفجوة قد تصل إلى      .  والعKرض 
التKي آانت  اإلنتاجKية  أمKام انحسKار الوفKرة النفطKية وتقلKص الفKوائض           علKيها   

الKKنفط علKى  فKي مقابKل التنامKي المسKKتمر فKي الطلKب      سKائدة إلKى وقKت قKKريب    
 .ديالمصاحب للنمو االقتصا

دعKو إلKى القKول أن أسKعار البتKرول الحالية      تجملKة الحقائKق السKابقة       
المKKرتفعة نسKKبيًا ال تعكKKس القKKيمة االقتصKKادية للKKنفط وهKKي بالتالKKي مرشKKحة       
لالرتفKKاع لحKKين إعKKادة الKKتوازن االقتصKKادي لصKKناعة الKKنفط وسKKيادة قوانKKين     

  الموارد الطبيعية غيرخصوصيةالعKرض والطلKب مKع األخKذ فKي الحسبان         
 .المتجددة
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 :ةـاتمـخ. 8

للطاقة في العالم بما مقداره واألآبKر   الKرئيس مصKدر  ال الKنفط   يعتبKر 
أآبر األسواق   إجمالKي مصKادر الطاقة المتعددة، آما يمثل سوقه           مKن % 36

أهمKية علKى اإلطKالق في التأثير على مجريات الحياة السياسية واالقتصادية     
ية حظيت وما زالت بالكثير من هذه األهم.  لكثير من شعوب هذه المعمورة

بKKيد أن تسKKعير الKKنفط يبقKKى .  الدراسKات واألبحKKاث حKKول آثيKKر مKKن قضKاياها  
األآثKKKر شKKKأنًا الرتKKKباط المدفKKKوعات الKKKنقدية مKKKن المسKKKتهلكين إلKKKى عناصKKKر    

 الرتKKباطه بحجKKم المدفKKوعات الدولKKية باإلضKKافة، المخKKتلفةالصKKناعة النفطKKية 
ن آثيKKرًا مKKKن  إوحKKيث  .  هKKذه المKKادة  الناشKKيء عKKن التKKبادل الدولKKKي ل   الكبيKKر  

دون أن تترك الدراسات سعت لدراسة اآلثار الكلية للتقلبات السعرية للنفط، 
بقKKدر  النفطKKية المجKKال لKKرؤية مسKKتقرة حKKيال ذلKKك،  رالتقلKKبات الحKKادة لألسKKعا

فKKإن هKKذه الدراسKKة سKKعت لKKتعديل مسKKار    زيادتهKKا للجKKدل بKKين االقتصKKاديين،   
دية المتKبادلة ألسعار النفط و النمو االقتصادي        الKبحث حKيال اآلثKار االقتصKا       
فقKد سKKعت هKذه الدراسKة لدراسKة تأثيKر الKKنمو      .   باإلضKافة إلKى الطلKب علKيه    

االقتصKادي علKKى الطلKKب العالمKي علKKى الKKنفط وأسKعاره، نظKKرًا ألهمKKية ذلKKك    
للمسKKتهلكين والمنتجKKين علKKى حKKد سKKواء فKKي صKKياغة سياسKKاتهم التسKKعيرية        

 .  واإلنتاجية

هKKدف سKKعت هKKذه الدراسKKة لتحقKKيقه مسKKتعينة ببKKيانات مقطعKKية  هKKذا ال
وأسKKعار الKKنفط الحقيقKKKية    اإلجمالKKKيلسلسKKلة زمنKKية لبKKKيانات الKKناتج المحلKKي     

عبKر بKKيانات  للKدول األآثKر دخKًال واسKتهالآًا للKنفط فKي العKالم        والطلKب علKيه   
 إلى الهند والصين آقطرين هامين في باإلضافةدول منظمة الطاقة العالمية     

وفKي سKبيل ذلKك والستكشKاف العالقة قصير     .  اعة الKنفط والطلKب علKيه      صKن 
 االنحKKدار الذاتKKي مKKتجه األجKKل وطويلKKته، اسKKتخدمت هKKذه الدراسKKة نمKKوذج 

vector autoregression model       رآيةKة الحKيح العالقKادة بتوضKيل عKتابعة  الكفKالمت
يحظKKى بشKKهرة واسKKعة لKKدى المعنيKKين بتحلKKيل ودراسKKة    عبKKر الKKزمن والKKذي  

المتغيKرات االقتصادية المرتبطة بالزمن، حيث القدرة على رصد التغيرات          
الديناميكKKية واسKKتخالص النKKتائج مKKن الظواهKKر االقتصKKادية غيKKر المKKنمذجة       

 Cointegrationريقة التكامل المشترك هKذا الKنموذج اسKتخدم فKيه طK      .  اقتصKاديا 
     Kة طKم العالقKة، وطريقة متج        لفهKرات الدراسKين متغيKل بKه تصحيح ويلة األج

 لقKياس وتقديKر العالقKة الحKرآية قصKيرة      Vector Error Correction ModelالخطKأ  
 إلى اختبار جرينجر للسببية لتحديد      باإلضافةاألجKل بKين متغيKري الدراسة،        

 .  اتجاهات السببية بين العالقات المذآورة
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هذه اآللية لتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة توصلت إلى وجود         
   Kة قKادي العالمي والطلب على النفط،    عالقKنمو االقتصKين الKحيث النمو وية ب 

االقتصKKادي العالمKKي بواقKKع نقطKKة واحKKدة يKKرفع الطلKKب العالمKKي علKKى الKKنفط    
 مKKن الKKنقطة، حKKيث يشKKير اختKKبار السKKببية أن الKKنمو االقتصKKادي  0.45بواقKKع 

ن  الذي لم تتمكالوقتفي العالمي هو المؤثر في الطلب العالمي على النفط، 
 آلKKية الدراسKKة مKKن رفKKض فرضKKية العKKدم للعالقKKة بKKين الKKنمو االقتصKKادي   فKKيه

 .  العالمي وأسعار النفط

هKKذه النتKKيجة خاصKKة انعKKدام األثKKر لتأثKKر األسKKعار النفطKKية الحقيقKKية     
أن قتضKKى النظKKرية االقتصKKادية يKKؤيد  بالKKنمو االقتصKKادي العالمKKي بخKKالف م 

.  ط الطبيعية للسوق الحرةلشروفي غالب تاريخها ل   تخضع   الصناعة النفط   
فKرغم انخفKاض مKرونة الطلKب علKى الKنفط وآونه سلعة غير متجددة إال أن               

لتي أدت اعKوامل غير االقتصادية في سوق النفط   ذلKك لKم يمKنع مKن سKيادة ال          
.  إلKى تخفيض مرونة العرض وترجيح آفة المستهلك في توجيه سوق النفط        

لسوق النفطية بقدر ما تفتح الباب  هKذه النتKيجة برغم أهميتها لفهم اتجاهات ا        
برفع مرونة عرض    الكفKيلة لدراسKات أخKرى أآثKر عمقKًا لKتحديد السياسKات             

الKنفط وتحسKين آلية تسعيره، باإلضافة إلى تقنين االستهالك المفرط له على    
 .  مستوى العالم
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 المالحق. 9

 

 اختبار وحدة الجذور.  1جدول

ADF المتغير 

I(1) I(0)  

-7.515679
** 

*-3.198708
 معدل النمو االقتصادي العالمي

-4.811850
** 

-2.923708*
 األسعار الحقيقية للنفط

 .على التوالي% 1و% 5يشيران إلى المعنوية عند ** و      *

 

 جدول رتبة التكامل المشترك.  2جدول 
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(0.49922) 

 
0.046077 

(0.39961) 

 
0.598758 

(0.31661)  

(0.68340) 

 
0.213207 

(0.30658) 
 

0.353736 

(0.23357)  

(0.069576) 

 
0.138682 

(0.23432) 

 
0.38316* 

(0.10852)  

 

D(OILP(-1)) 
 

D(GDP(-1)) 

 

 .الخطأ المعياري بين القوسين
 

 

 

 اختبار السببية: 6جدول رقم 
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األغنى واألآثر استهالآًا نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول :  1شكل 
 للطاقة في العالم
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 األسعار العالمية للنفط:  3شكل 
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