
  مستخلص البحث
معدل  سعر الصرف، تأثري حتليل“  :العنوان .رسالة جامعية,2013 ,سلطان صاحل الدين 

سلع  مناهضةإىل  العاملية أسعار الذهب و  العاملية، وأسعار النفط ندونيسيااإل فائدةأسعار ، التضخم
  XII) “     بالنتيشن نوسانتارادراسات يف  (PT  التصدير

.,  اجستريامل ا أ كاماسرجان ,. ة عمرة احلسنةاحلاج      مشرف          : 
، وأسعار إندونيسيا أسعار الفائدة، العمالت والتضخم، سلعة تصديرية مطاط   : الكلمة الرئيسة

              العامليةأسعار الذهب و  العامليةالنفط 

وقوع  تميز ي .ال ميكن لالقتصاد من اقتصاد أي بلد ال ميكن فصلها عن غريها من البلدان
اجلزء الثاين عشر يف أنشطة   PTPNاستغرق .يف جمال استرياد وتصدير التجارة الدولية اليت هي

منطقة واحدة وهذا هو تعزيز الصادرات السلعية  .التجارة الدولية من أجل زيادة النمو االقتصادي
  .املزارع لديه اجلانب املشمس يف املستقبل مثل املطاط الطبيعي

حتليل البيانات  .البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي وثائق واألدب أساليب مجع
جمتمع  إن. البيانات الثانوية باستخدام البحث الكمي هو ثبحالنوع   .االحندارباستخدام حتليل 

 فقطأخذت عينات و  الثاين عشر، PTPN  اململوكة مجيع السلع وه البحث هذاالبحث يف 
 أسعار الفائدة، والتضخم، الصرف نسبة وهي، ا البحثيف هذ املتغريات املستقلة .السلع املطاط

 PTPN  املطاط هو تصدير املتغري التابعأسعار الذهب، يف حني أن و ، وأسعار النفط إندونيسيا
  .السلع األساسية الثاين عشر 

صرف سعر ال(متغري مستقل ) يف نفس الوقت(من نتائج حتليل االحندار إنتاج مشرتك 
تؤثر تأثريا كبريا على ) والتضخم، وأسعار الفائدة، وأسعار النفط، البنك العاملي أسعار الذهب

ومع  ) 2.533> 4.909(اجلدول labet> Fhitung Fويتجلى ذلك من  .تصدير املطاط
 .اليت تؤثر على أسعار النفط مطاط الصادرات متغرية) جزئي(ذلك، املتغريات الفردية احملاكمات 

 .0،014مع مستوى أمهية  l abethitung> TT (2.042 <2.623)من املقررهذا و 
النفط هو واحد من أقرب منافس من املطاط الطبيعي، وذلك ألن النفط أيضا إنتاج منتجات 

بينما معدل متغري، التضخم، وأسعار الفائدة، وسعر الذهب العاملي  .املطاط دعا املطاط الصناعي
كما هو  .كبرية  <0.05levelو labet<T Thitung ألنال يؤثر على تصدير املطاط 

وهكذا، على الرغم من أن  .احلال مع النفط، تعترب من دعائم مطاطية من قبل الالعبني الصناعة
معدل االشرتاك املتغري املستقل،  .السعر من املطاط مكلفة، فإن صناعة شراء تزال تفعل ذلك



هب العاملي يف األسعار العاملية موضحا تأثريه على التضخم وأسعار الفائدة وأسعار النفط والذ
٪ املتبقية من 59.5٪، يف حني أوضح 45.5صادرات السلع األساسية ال تزال منخفضة يف 

 املتغريات املستقلة األخرى، وسبب هذا من كافة املتغريات اليت يتم استخدامها كمتغري مستقل
(X)ورة كبرية يف الصادرات السلعية واملتغري التابع ، وأسعار النفط املتغري الوحيد الذي يؤثر بص

(Y).  اخنفاض قيمة يشري إىل أن هناك تقلبات كثرية يف اإلمكان الصادرات السلعية من املطاط أو
يتأثر حتددها املتغريات األخرى، مثل سعر السلعة نفسها والناتج احمللي اإلمجايل للجهات التصدير 

 .يف البالد
 
 


