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 الممخص
المت ادلاااة  اااين ادوات الاياااااة االقتصاااادية  ااا  ااااو ية  ااا ل تنااااول ال ااااث الع قاااة 

(،  قااد تاام التإاا ق هلااا مياااوم الايااااة االقتصااادية وا اادا اا 2015-1995الااانوات  
وادواتاااا، ولااتلك تاام التإاا ق هلااا التنااايق  ااين ادوات الايااااة االقتصااادية ماان الناايااة 

قتصاااادية  ااا  ااااو ية  ااا ل النظ ياااة، ود اااااة الع قاااة الاااا  ية  اااين ادوات الاياااااة اال
 (.2015-1995الانوات  

غيااب التناايق  اين ادوات الاياااة  نتااج  داد ة مان ا مااا: وقد توصل ال ااثان هلا
مماااا ا قاااد  ااات  الاياااااة  عاليتااااا  ااا  التاااوثي   ااا  مااااتو  الاااد ل، ولاااتلك تااام  ؛النقدياااة

 التوصل هلا ددم وجود تنايق  ين الايااة المالية والنقدية.
 
  .: ادوات الايااة االقتصادية، الع قة الا  يةت المفتاحيةالكمما
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 Abstract 
 

The research dealt with the interrelationship between economic 

policy tools in Syria during the period (1995-2015). The concept of 

economic policy, its objectives and tools were discussed, as well as the 

coordination between economic policy tools in theory, and the causal 

relationship between economic policy tools was studied in Syria during 

the period (1995-2015). 

The researchers reached several conclusions, the most important of 

which are: the absence of coordination between monetary policy tools; 

This made this policy ineffective in affecting the level of income, as 

well as reaching a lack of coordination between fiscal and monetary 

policy. 
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 :مقدمةال
،  الايااة ال يملن ألي اقتصاد ماما  لغت د جة تإو   العمل دون ايااة اقتصادية

مان  ا ل دو  الدولاة ويظاا  اث  اا  االقتصادية ليات الا ا  دلاا نظاام اقتصاادي معاين،
دو  الدولااة  ااين ماان يااددو هلااا داادم تااد ل   اا  اا  الاياااة االقتصااادية،  قااد ت ايناات ا  ا  

الدولااة  اا  الاياااة االقتصااادية، و ااين ماان يااددو هلااا تااد ل الدولااة  اا  الاياااة االقتصااادية، 
ة االقتصااادية يملااان للالومااة ان تااحث   اا  الاالااة االقتصاااادية  ماان  اا ل ادوات الاياااا

تإاو  دو  الدولاة  اين متد لاة دان إ ياق الت إايإ الت  يم   اا االقتصااد، و ا  ااو ية 
الم لزي، و ين ددم التد ل من   ل   ام  اإلص ح االقتصاادي التا   ادات تإا ح منات 

التا  دملات  ا   ةلاادياة دشا  ات الق ن الماض  واتاا ال إاة ال مااية ايمنتصف ثمانين
 .ظل شعا  اقتصاد الاوق االجتماد 

 :مشكمة البحثأواًل: 
ين ادوات الايااااة :  ال يوجااد تاوثي  مت ااادل  اا تا تلمان مشاللة ال اااث  ا  التااااحل 

 ؟(7155-5995  الانواتاالقتصادية    او ية   ل 
 :أهمية البحثثانيًا: 

 تن ع ا مية ال اث من:
ماااتو    اا ، واثاا  تلااك ا  ا ميااة التنااايق  ااين ادوات الايااااة النقديااة مااع  عضاااا  عضاا   -

 الد ل.
ا ميااة الاياااااة االقتصااادية مااان جااااة، وا ميااة التيادااال والتنااايق  اااين ادوات الاياااااة   -

 االقتصادية من جاة ا   ، لتاقيق التنمية االقتصادية.
ين الايااااة النقديااة والتجا يااة  اتجااا  ا ميااة التنااايق  ااين الايااااة الماليااة والنقديااة، و اا  -

 وااد و اتجا ين.
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 :أهداف البحثثالثا: 
 دف ال اث هلا  يان اتجا  الع قة  ين ادوات الايااة االقتصادية    ااو ية  ا ل 

 .(7155-5995)اليت ة 
 :فروض البحثرابعًا: 

 :ا ت تتجلا   ضيات ال اث    
  اااة والايااااة النقديااة ماان جاااة ا اا   الماليااة ماان جتوجااد د قااة ت ادليااة  ااين الايااااة  .1

   ل انوات الد ااة.
 ا ل  د قة ت ادلية  ين الايااة المالية مان جااة والاياااة التجا ياة مان جااة ا ا   .2

 .انوات الد ااة
 توجد د قة ت ادلياة  اين الاياااة النقدياة مان جااة والاياااة التجا ياة مان جااة ا ا   .3

 .  ل انوات الد ااة
 :حدود البحثخامسًا: 

 يشمل  تا ال اث: 
الجماو ياة  ا   الايااة المالية، والايااة النقدية، والاياااة التجا ياةالملانية:  الادود   -

 الع  ية الاو ية.
 (.7155-5995) الانواتالادود الزمانية:   ل   -

 :الدراسات السابقةسادسًا: 
ادوات الاياااااااة االقتصاااااادية  المحشااااا ات   اااااادهتناولااااات الد اااااااات الااااااا قة د قاااااة 

القلياااااال ماااااان  اااااات  الد ااااااااات تناااااااول الع قااااااة  ااااااين ادوات الايااااااااة  ان   ال  هاالقتصااااااادية، 
 االقتصادية، ومن  ت  الد ااات:

دراسةةة بنةةدر أحمةةد أبةةا الخيةةل وهشةةا، فلةةد العقيةةلي العالقةةة بةةين السياسةةة الماليةةة   -1
، 19 المجلااة الع  يااة للعلااوم اإلدا يااة، المجلااد والنقديةةة فةةي المممكةةة العربيةةة السةةعوديةي

 دف الد ااة تاليل مد  التيادل  ين الايااة المالية والنقدية  ،2012، اللويت،1العدد 
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(، وقد توصلت 7119-5971  الانوات   الاعودية    األجلين القصي  والإويل   ل 
 االنيااااقداا ا النقااود و  ااا  األجاال القصااي   ااين الد ااااة هلااا وجااود د قااة ااا  ية ثناجيااة 

الالاااوم   اااا  األجاااال  نياااااقاإلالالاااوم ، ود قااااة  اتجاااا  وااااااد مااان داااا ا النقااااود هلاااا 
 الإويل.

طبيعةةةة العالقةةةة بةةين السياسةةةتين الماليةةةة والنقديةةةة فةةةي دراسةةة عمةةةروف شةةةريفي  -2
، الجزاجاا ، 15العاادد ، 2مجلااة األ ااااث االقتصااادية لجامعااة ال لياادة ، االقتصةةاد الجزايةةري

الد ااااااة هلااااا توضاااايب ا ثااااا  المت ادلااااة  ااااين الايااااااتين لتاقيااااق ا ااااداف ،  ااااد ت 7156
غيااااااب التناااااايق  يناماااااا ياااااوت   رثاااااا  اااااال ية دلاااااا المحشااااا ات  ألن   الاياااااااة االقتصاااااادية

دمليااااة التنااااايق تقتضاااا  ااتاااا ام الت تي ااااات  االقتصااااادية، وقااااد توصاااالت الد ااااااة هلااااا ان  
وصااول دجااز الموازنااة هلااا ماااتويات و ة، المحاااااتية المتعلقااة  الااالإتين الماليااة والنقدياا

 .دالية يثي  القلق  شون قضية التنايق  ين الايااتين
د ااااااة للع قااااة  ااااين ادوات الايااااااة    اااا القيمةةةةة الم ةةةةافة لبحثنةةةةا )جديةةةةد بحثنةةةةا(:

الاياااااة التجا ياااة(  ااا  ااااو ية  ااا ل و الاياااااة النقدياااة، و االقتصاااادية  الاياااااة المالياااة، 
 .(7155-5995  الانوات
 :منلجية البحثسابعًا: 

ادتماااد ال ااثاااان دلااااا المااانا  الوصااااي  التاليلااا   ااا  د ااااااة تإاااو  ادوات الايااااااة 
الد ااااة، والماانا  اإلاصاااج   اا  د ااااة الع قااة الااا  ية  ااين  ااانواتاالقتصااادية  اا ل 

 .Eviewsادوات الايااة االقتصادية  اات دام   نام  
  :لاالسياسة االقتصادية وأهداف مفلو،: أوالً 

مجمودااة ماان القوادااد والوااااجل واألااااليب  :اااايملاان تع يااف الايااااة االقتصااادية  ون  
زمنياة  مادةواإلج ا ات والتدا ي  الت  تقوم  اا الدولة، لتاقياق األ اداف االقتصاادية  ا ل 
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اإلجاا ا ات التاا  تو اات ا الالومااة : ااااولااتلك يملاان تع يااف الايااااة االقتصااادية  ون  . 1معينااة
االقتصادي، من  ا ل تادياد معادالت الضا اجب والعا ا النقادي وتنظايم ااوق    المجال 

 شاااملاا. لااام يشااا  التع ياااف هلاااا المااادة الزمنياااة التااا  يملااان ان ت2العمااال، والتجاااا ة ال ا جياااة
صاااااياغة التع ياااااف التاااااال  للاياااااااة  ال ااثاااااان مااااان ملااااانت مااااان ثااااام  الاياااااااة االقتصاااااادية، و 

جا ا ات وتاادا ي ، القاداادة اليل ياة ل :ااااالقتصاادية  ون   لالوماة، ومااا يانجم دنااا ماان قا ا ات واو
للتاااوثي   ااا  الايااااة االقتصاااادية، مااان  ااا ل ااااات دام ادوات الاياااااة االقتصاااادية التااا  مااان 

و ا  زياادة  ،ا ماا الايااة المالية والنقدية والتجا ية، لتاقياق األ اداف االقتصاادية للمجتماع
وتاقياق االااتق ا   ا  قيماة العملاة الوإنياة، تو ي   ا   العمال، و معدل النمو االقتصادي، 

ولتلك تاقيق التوازن    ميازان الماد ودات، ومان ثام تاقياق األ اداف االاات اتيجية المتمثلاة 
يجااااز ا ااام ا اااداف هويملااان  زمنياااة معيناااة. مااادة ااا  التنمياااة االقتصاااادية واالجتمادياااة  ااا ل 

   :يوت  الايااة االقتصادية  ما
زياااادة الناااات  المالااا  اإلجماااال  مااان ا ااام ا اااداف الاياااااة  تعاااد   ت  ه   النماااو االقتصاااادي، .1

 االقتصاااااادية، و اااااتا النماااااو يعلاااااات قاااااد ة االقتصااااااد دلااااااا اااااااتغ ل الماااااوا د الموجااااااودة،
االاتغ ل األمثل، واتا يلون معدل النمو االقتصاادي اقيقياا  يجاب ان يلاون ال ا  مان و 

 معدل النمو الالان .
 .3ا د االقتصادية المتااةاالات دام اللامل واألمثل للمو  .2
 ااتق ا  الماتو  العام لألاعا . .3
 .4زن ميزان المد وداتتوا .4

                                                           
االقتصادية: التشغيل اللامل، المحتم    عالية المنظمات الالومية    تاقيق ا داف الايااات-2005 شيد،  ل  يصات،  -1

 .164العلم  الدول  اول األدا  المتميز للمنظمات والالومات، جامعة و قلة، الجزاج ،  
2-Economic Policy-Wikipedia, the free encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_policy. 
ت    تاقيق ا داف الايااة االقتصادية: التشغيل اللامل، م جع  عالية المنظما-2005 شيد،  ل  يصات،  - 3

 .165ا ق تل  ،   
4 - SLOMAN. -Economics.Prentice Hall Europe, 3ndEd,London,1999, p401. 
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 :السياسة االقتصادية أدوات: ثانياً 
تااات دم الايااااة االقتصااادية دااددا  ماان األدوات؛ ماان اجاال تاقيااق األ ااداف الاااا قة 

 التل ، و ت  األدوات:
اااا الإ يااق التاا  تنتاجاااا الدولااة، الااات دام : ويملاان تع يياااا  ون  السياسةةة الماليةةة  -5

اإلي ادات العامة والنيقاات العاماة والموازناة العاماة لمواجااة المشال ت و األدوات المالية، 
، ولتاقيااق األ ااداف االقتصااادية واالجتماديااة والايااااية، ود جاااا االقتصااادية الم تليااة

 ااا اااد االقتصااديين ود    .1ولاة   ضو  اليلاية االقتصادية والايااية التا  تت نا اا الد
يحياااد  .2قتصاااادية معيناااةالالاااوم  والضااا اجب لتاقياااق ا اااداف ا االنيااااقااااا ااااات دام  ون  

ه يشمل لال ماا يتعلاق  الاياااة المالياة مان ادوات وا اداف، التع يف األول ألن   انال ااث
الاياااة المالياة تتاوث   ألن   ؛ه ي  إ الايااة المالية  يلاية الدولةوا م ما    التع يف ان  

ة االقتصادية واالجتمادية للدولة،  الايااة المالية    الدول االشت الية  اا قا (،  اليلاي
العااام واإلياا ادات  االنياااقوتااات دم الايااااة الماليااة  ت تلااف دناااا  اا  الاادول ال اااامالية،
دجز/ ااااجا الموازناااة العاماااة لمحشااا   ياااات دمااااوف  العاماااة لاااودوات لتاقياااق ا ااادا اا

 للايااة المالية.
ااا هدا ة التوااع واالنلمااي  ا  اجام  ااا اااد االقتصااديين  ون  د   : النقديةةالسياسة  -5

اإلجااا ا ات التااا   ااااا ون  يملااان تع ييااااا و  .3 اااداف معيناااةاغااا ا الاصاااول دلاااا  النقاااد 
اداة  وصااايهياااات دماا المصااا ف الم لااازي للاااتالم  ااا  العااا ا النقااادي وال قا اااة دلياااه  

لتاقياااق ا اااداف الاياااااة االقتصاااادية العاماااة، مثااال تاقياااق النماااو االقتصاااادي اااااتق ا  

                                                           
م ادئ التاليل االقتصادي الجزج  واللل ، ملت ة دا  الثقا ة للنش  -5998الامان، مامد م وان، وآ  ون،  -1

 .351-319والتوزيع، دمان،   

االقتصاد اللل  النظ ية والايااة، ت جمة مامد ا  ا يم منصو ، دا  الم يخ ال ياا، -1999ا دجان، مايلل،  -2
 270. 

-1980اث  الايااة النقدية    معدالت التض م     لدان م تا ة للمدة -2009الدليم ،  واز جا  اهلل نايف، - 3
 .795ص، 96، العدد 31مجلة تنمية ال ا دين، مجلد  ،2003
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الماااتو  العااام لألاااعا  تاقيااق العمالااة اللاملااة وااااتق ا  اااع  الياجاادة، وتاااما ايااااة 
لانت تادف هلا زيادة الع ا النقادي وتااما اياااة نقدياة انلماشاية  نقدية تواعية هتا
اا اغيلت ُي اظ من التع ييات الاا قة ان   .1تقلي  الع ا النقديالا هتا لانت تادف 

الزمنياة التا  يملان  المادةادوات الاياااة النقدياة الم اشا ة وغيا  الم اشا ة، ولام تشا  هلاا 
للاياااة  ا تا صياغة التع يف ال ااثان من ملن ت من ثم  الايااة النقدية، و  شملااان ت

اللتلااة   لااتالم، وتلااك لاداة الااالإة النقديااة للتااوثي   اا  الاالااة االقتصااادية :ااااالنقديااة  ون  
اللتلاة النقدياة  تاات دماوف النقدية الم اش ة وغي  الم اش ة،  األدوات دن إ يقالنقدية 
 لمحش  دن الايااة النقدية.   
يقصاااد  الاياااااة التجا ياااة مجموداااة الواااااجل التااا  تلجاااو هليااااا : التجاريةةةةالسياسةةةة  -3

وايلة هلا جانب واااجل  الدولة    تجا تاا  قصد تاقيق ا داف معينة، و   ليات هال  
مان هجا ا  تناايق لاات   ا    الت  تاتعين  اا الدولاة لتاقياق  ات  األ اداف، لاتلك ال اد  

. ويح ااات دلاااا التع ياااف 2ا ا  يماااا  يناااااوال تتعااا ا   عضاااالواااااجل اتاااا تعااازز  عضااااا 
ه لم يتل  نوع التجا ة ال ا جية  تا ي  او تقييد(، و لز التع يف دلا ا داف الاا ق ان  
مجموداااة التشااا يعات واللاااواجب ال اااامية  ااااايملااان تع ياااف الاياااااة التجا ياااة  ون  و التجااا ة. 

الت  تات دماا الدولة للتالم والاايإ ة دلاا نشااإ التجاا ة ال ا جياة  ا  م تلاف الادول 
ماااان  وتقييااااد  الناميااااة والمتقدمااااة، والتاااا  تعماااال دلااااا تا ياااا  النشاااااإ التجااااا ي ال ااااا ج 
ز  اتا  ل   .3العق ات الم تلية الت  تواجاه دلا الماتو  الدول   ين مجمودة من الدول

ولاام ياتل  ا ااداف التجاا ة ال ا جيااة،  ،التع ياف دلااا تنظايم التجااا ة ال ا جياة  ااين الادول
اإلإا  القاانون  للتجاا ة ال ا جياة و ا  المعا ادات واالتياقاات الاا قان واغيل التع ييان 

                                                           
، 1999اامد، د د ال امن يا  ، النظ ية االقتصادية مد ل اديث، محااة ش اب الجامعة، اإلالند ية،  - 1

 299. 
 193الع قات االقتصادية الدولية، دا  الجامعة الجديدة، اإلالند ية،  -2000شيي، دادل اامد، ا - 2
 .123التجا ة ال ا جية، الدا  الجامعية، اإلالند ية،  -2009الا يت ، الايد مامد اامد،  - 3
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الايااة  شملاا  تالزمنية الت المدةالدولية الت  تعقد ا الدولة مع الدول األ   ، ولتلك 
ااا: جاز  تع ياف الاياااة التجا ياة  ون  ال ااثان من ملن توااتنادا  هلا ما ا ق التجا ية، 

ماان الايااااة االقتصااادية، و اا  مجمودااة اإلجاا ا ات والتاادا ي  التاا  تت اات ا الالوماااة، 
واالتياقات والمعا دات الت  تعقد ا مع الدول األ   ، لتنظايم التجاا ة ال ا جياة  تا يا  

ماا اشا ماع الاالاة االقتصاادية لل لاد( وا لاة الاالع اااتي ادا  وتصادي ا ، م  او تقييد  ما يتم
يااااادد دلاااا تاقياااق ا اااداف التجاااا ة ال ا جياااة  ااا  تاااو ي  الاااالع غيااا  المنتجاااة مالياااا ، 

 مادةوتو ي  القإع األجن   ال زم لتمويل دملية التنمية االقتصادية واالجتمادياة،  ا ل 
 زمنية معينة.

 :بين أدوات السياسة االقتصادية التنسيق: ثالثاً 
 ا  اااوق التناايق  ااين ادوات الاياااة االقتصااادية انإ قاا  ماان معادلاة التااوازن ناوقي 

يملن لتا ة معادلة النات  المال  اإلجماال   والتوازن    الاوق النقدية.، الالع وال دمات
 ا ت : وجود قإاع الوم  وقإاع العالم ال ا ج   الشلل 

            
: G: االااااتثما  ال اااا ، Iاالااااتا ك الللااا ،  C: الناااات  المالااا  اإلجماااال ، Y ت  ه  

 : الوا دات.M: الصاد ات، Xالالوم   الجا ي واالاتثما ي(،  االنياق
 يملن التع ي  دن ملونات الإلب اللل   الشلل التال  ت  ه  

المياال  cاالاااتا ك الماااتقل داان الااد ل،     ت  ه           دالااة االاااتا ك 
دالة الض اجب الت  تعإا  Tايث        الد ل المتاح  Ydالادي ل اتا ك، 

 معدل الض ي ة. tالض اجب الماتقلة دن الد ل،  Ta ت  ه           الشلل 
 iمعلمااة االاااتثما ،  γاالاااتثما  الماااتقل،  Iaايااث         دالااة االاااتثما  

 اع  الياجدة.
الميال  mالوا دات الماتقلة دن الد ل،  M0ايث         دالة الوا دات 
 الادي للوا دات.
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الالااوم  والصاااد ات متغياا ات  ا جيااة  ااالتعويا  اا  معادلااة النااات  المالاا   االنياااق
 اإلجمال  

      (       )                  
  النقل  ين إ    المعادلة يتم التوصل هلا 

 (        )                      
 ومنه 

  
                

        
 

 

        
                           1) 

 التاا  تعلاات األزواج  ااين الااد ل واااع  الياجاادة IS(  اا  معادلااة منانااا 1المعادلااة  
 والت  تاقق التوازن    اوق الالع وال دمات، و   معادلة  إ ماتقيم  ميل االب. 

  انإ قا  من التوازن    اوق النقود
     

الإلاااااب دلاااااا النقاااااود ويشااااامل الإلاااااب دلاااااا النقاااااود  ااااادا ع  Lداااا ا النقاااااود،  MS ت  ه  
 المعام ت، و دا ع المضا  ة

            
  منه             و 

     

 
 
 

 
                              2) 

التا  تعلات األزواج  اين الاد ل وااع  الياجادة،  LM(    معادلة منانا 2المعادلة  
 .1والت  تاقق التوازن    الاوق النقدية، و   معادلة  إ ماتقيم  ميل موجب

 ا تية:( يتم التوصل هلا المعادلة 2( و  1 الال المشت ك للمعادلتين  

  
                 

   
  

   
 

         
  
 

 

                                                           
1

الل يم، ال شي ،   دون انة نش (، اليعالية النا ية للايااة المالية والنقدية    الجزاج ، الملتقا الدول  اول  د د - 
 .9-8الايااات االقتصادية، جامعة تلماان، الجزاج ،   
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ه ممااث   للاياااة الماليااة والتجا ياة ألن اا ISمناناا  داد   هااتنادا  هلاا المعااادالت الااا قة،   ن ااا
(، وادوات T، والضااااا اجب Gالالاااااوم   نيااااااقاإليااااااوي  ااااا  ال ااااااإ ادوات الاياااااااة المالياااااة  

 ممث   للايااة النقدية. LM(. ومنانا M0، والوا دات Xالايااة التجا ية  الصاد ات 
  :LMو ISلمنحنى التمثيل البياني 

 ن  ه ت  ه  تمثياال المنانيااين  يانيااا ،  يملاان LMو ISماان  اا ل معادلااة لاال ماان المنانااا 
وتلااك نتيجااة الع قااة العلاااية  ،و ااو متناااق  ،ن األدلااا هلااا األااايليتجااه ماا ISمنانااا 

 او يتجه مان األاايل هلاا األدلاا و او متزاياد  LMا منانا  ين اع  الياجدة والد ل، ام  
 يملااان LMو ISومااان  ااا ل نماااوتج   الياجااادة، نتيجاااة الع قاااة الإ دياااة  اااين الاااد ل وااااع

من جاة، والايااة  ISد ااة التنايق  ين الايااة المالية والتجا ية التي يمثلاما منانا 
ماان وضااع  ISانتقااال منانااا  نظاا ا  الااا .ماان جاااة ثانيااة LMمنانااا  النقديااة التاا  يمثلاااا

 االنيااق(، و تا الثا ت يتوث     1اليمين والياا ( يتوقف دلا ثا ت المعادلة  هلا آ    
ادتمااد  من ثام  ، و 1الالوم  واالاتثما  الماتقل والض اجب الماتقلة والصاد ات والوا دات

العاام او ت يايا الضا اجب( ااوف ياحدي هلاا انتقاال  االنيااقايااة مالية تواعية  زياادة 
( يااحدي هلااا وضااع تااوازن  LMو ااتا االنتقااال  مااع ث ااات منانااا  ،هلااا اليمااين ISمنانااا 

 ،ادلا من الاع  الاا قجديد  ماتو  د ل ال   من الماتو  الاا ق واع   اجدة جديد 
، و التااال  الياجاادة اااوف يااحدي هلااا ان ياااا االاااتثما  ال ااا   ااتا اال تياااع  اا  اااع 

 وياادث الشا   من اات دام ايااة نقدياة توااعية. للاياظ دلا ماتو  اع  الياجدة ال د  
هلا اليمين،  ISدندما تزداد الصاد ات وتن يا الوا دات األم  التي ينقل المنانا  تاته

ماان وضااع هلااا آ اا   اليمااين والياااا ( يتوقااف دلااا ثا ااات  LMانتقااال المنانااا ولااتلك 
تاااحدي زياااادة دااا ا النقاااود هلاااا  ت  ه   MS(، و اااتا الثا ااات يتاااوث   عااا ا النقاااود 2المعادلاااة  

مااا يااحدي هلااا زيااادة الااد ل التااوازن  مااع  قااا  اااع  الياجاادة م   ،انتقااال المنانااا ناااو اليمااين
تاحدي زياادة الإلاب  ت  ه   L0، ولاتلك يتاوث   الإلاب دلاا النقاود  ادا ع المضاا  ة دون تغيي 

                                                           
 .12الم جع الاا ق،   - 1
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 ومان ثام   ،ا يحدي هلاا ا تيااع ااع  الياجادةم  م   ؛هلا انتقال المنانا ناو الياا  دلا النقود
ن تقاااإع ي ااي   ا تاا الشاالل  .1الااد ل ونتيجااة لااتلك ياان يا ،اااتثما  ال ااا اال اان يااا

 والماتويات الم تلية للد ل واع  الياجدة. LMو ISمنانا 
 
 LM1                 LM   IS2                                i  

                    P3                                          i3     

                                                             
 P4                                 IS1                i4                 

                    P1                                        i1                                  
          P2                                        IS        i2 

      Y2                                           P          i 
Y                        Y1          Y3          Y4     Y 

 

 LMو  ISالتمثيل البياني لمنحنى  :(5الشكل )
قااد ااادد ماااتو  النااات   P1دنااد النقإااة  LMمااع  IS1تقاااإع  (1  ُي اااظ ماان الشاالل

Y1  واع  الياجدةi1 ودناد زياادة دا ا النقاود هلاا ،LM1  انتقلات نقإاة التاوازن هلااP2
' 

اصاغ  مان الااع  الااا ق  i2، وااع  الياجادة Y1ال ا  مان  Y2الت  تاادد مااتو  الناات  
i1  او زيادة الض اجب، او اقق الميزان التجاا ي  العام االنياق، هتا قامت الالومة  تقلي

لا اليااا   IS1و ق  د ا النقود لما  و   ن المناا  ،ا  دجز  اوف ينتقل هلا األايل واو
IS  ليتقاإع معLM  شلله األ ق  دند النقإة   P  ويادد مااتو  الناات ،Y  الاتي  او

، هتا ا ادت الالوماااة زياااادة i2و  i1اصاااغ  مااان  i، وااااع  الياجااادة Y2و  Y1اصاااغ  مااان 
 ،م التشغيل والناات  دليااا ااات دام الاياااتين معاا  وزيادة اج،وتشجيع االاتثما  ،اإلنتاج 

                                                           
1

 .13الم جع الاا ق،    
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، وتاقيااق  اااجا  ا  المياازان التجااا ي العااام و ت ياايا الضا اجب االنيااقاي ااوف ياازداد 
و المقا اال اااوف يزيااد داا ا النقااود وياان يا اااع  الياجاادة وتماانب القاا وا للماااتثم ين 

 IS2هلاا  IS1العاام ااوف تنقال  االنيااق ادف زيادة اجام االااتثما  والتشاغيل، هن زياادة 
، وللااان  اااي تيع ااااع   Y1,Y2,Yو اااو ماااتو  ال ااا  ماان  Y3اااوف ياازداد الناااات  هلااا و 

اااين يا الإلاب دلااا االااتثما ، يظااا   مان ثام  و ، i1,i2,iو ااو ادلاا ماان  i3الياجادة هلاا 
هلاااا  LMتاااوثي  الاياااااة النقدياااة مااان  ااا ل زياااادة دااا ا النقاااود الاااتي ااااينقل المناناااا 

LM1  ليتقاإع مع المناناIS2  دند النقإةP4   الت  تادد مااتو  النااتY4   و ا  ال ا
 ، ويتاقااق  اا  االقتصاااد ماااi3و ااو اصااغ  ماان  i4ماان الماااتويات الاااا قة، واااع  الياجاادة 

تااااين ظاا وف الااا زيااادة  اا  الااد ل ادت و االااة التشااغيل اللاماال، الااا  الوصااول  :يااوت 
تضاا ما ،  اال ماان انااواع التاااان  لألاااعا  وللاان ال يعااد  ا تياااع الماااتو  العااام و المعيشااة، 

زيااادة معاادالت و ا تياااع الااد ول الااتي ت ا ااق مااع ا تياااع األاااعا ، الااا االقتصااادي نظاا ا  
 1 .(النمو االقتصادي

  (5155-5995) السنواتالسياسة االقتصادية في سورية خالل  أدوات-رابعاً 
ات مااان القااا ن الماضااا  ونتيجاااة لتوقيااات الماااااددات الع  ياااة، يااامنتصاااف الثمانينمنااات 

 و ااإ  انجاااز مشاا ودات التنميااة،  اادات الالومااةوت اجااع تاااوي ت العاااملين  اا  ال ااا ج، 
  نامجاااا  اقتصااااديا  دنواناااه التا يااا  االقتصاااادي واالنلمااااي الماااال ، وتشاااجيع   ااا  ااااو ية

 ااادات تظاااا  م ماااب القإااااع العاااام،  قاااد للقياااام  ماماااات لاااان يقاااوم  ااااا  القإااااع ال اااا 
 اا ب ت اجاع دو  الدولاة ودادم قياام  ؛ما اد  هلا ت اجع معدل النمو االقتصادياألزمة، م  

ات صااد  قاانون االااتثما   قاام ي اا   داياة التااعينو ، القإااع ال اا   الاادو  الماومول مناه
ااااتثما  هلاااا ولانااات نتيجاااة لاااتلك ان ا تيعااات ناااا ة اال ،لمعالجاااة نقااا  االااااتثما ات 10

تلاك لام يادم   ان  ال  ه، 5995% داام 34و 5997% داام 75النات  المال  اإلجمال  هلاا 
د اال االقتصاااد الاااو ي ، وقااد 2000% دااام 18هلااا  النااا ة إااوي  ،  قااد ان يضاات  اات 

                                                           
1

 .502-497النقود والصي  ة والايااة النقدية، دون دا  نش ، دمشق،   -2011لنعان، دل ،  -
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5998ا  ماان دااام  ااد م الااة  لااود اقتصااادي 
 اا  مإلااع القاا ن الاااادي والعشاا ين لااان و  ،1

 ناااك تيااا ان اقتصاااديان يناديااان  اإلصاا ح، تيااا  يااددو هلااا العااودة هلااا دو  قااوي للدولااة 
صا ح القإااع العاام، والعدالاة  ا  توزياع الاد ل.  مع هدادة االدت ا  لدو  ا االجتمااد  واو

اد شاعا  اقتصااد تم ادتما 7115وتيا  يددو للتاول ناو اقتصاد الاوق الا . و   دام 
 ااااداف االجتماديااااة، وقااااد دملاااات الاااااوق االجتماااااد  اي الجمااااع  ااااين آليااااات الاااااوق واأل

دااادة  نااا  األاااواق وادإاجيااددو هلااا تقلااي  دو  الالالومااة  اا  ظاال   نااام   اااا دولااة، واو
األولويااة  اا  هدا ة االقتصاااد، وتمثاال  ااتا ال  نااام   اا  العديااد ماان اإلجاا ا ات مناااا  الغااا  

 االنيااااقت يااايا و للتاااد ل الالاااوم ،  ا  التماااوين والتجاااا ة الدا لياااة التااا  لانااات دنواناااوزا ة 
ت يااايا الاااددم المقااادم للماااواد و والتوقاااف دااان هصااا ح القإااااع العاااام الصاااناد ،  ،العاااام

تشااجيع و   ااع شااعا  التجااا ة قاااإ ة للنمااو، و   ااع ااااعا  المشااتقات النيإيااة، و ، االاااتا لية
تإاو ات ادوات  وااتد ت. 2قااإ ة للنماو ايضاا ( وداد  ا ا   الايااة والم ا ق ال دمياة األ

 :لا ت  الايااة االقتصادية الت  دملت    ظل  ت  التوجاات
 (5155-5995) السنواتتطور أدوات السياسة االقتصادية في سورية خالل  .5

 M2اللتلااة النقديااة  اااات دمتاااو ية، لد ااااة تإااو  ادوات الايااااة االقتصااادية  اا  
، لمحشاااا  داااان الايااااااة الماليااااة BDلمحشاااا  للايااااااة النقديااااة، ودجااااز الموازنااااة العامااااة 

وات ن تإااو  ادي ااي   ا تاا الجاادول و لمحشاا  داان الايااااة التجا يااة.  TBوالمياازان التجااا ي 
 .الايااة االقتصادية    او ية

 
 

                                                           
(، منتد  دا  المعا ف،  ي وت، 7155-5971االقتصاد الاو ي    ا  عين داما   -7155الامي، مني ،  -1

 719-751. 
م اجعة تاليلية للايااات االقتصادية وتصايب الماا ، جمعية العلوم االقتصادية، -7155الامي، مني ،  -2

 .6-3دمشق،   
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 ( مميار ليرة5151-5991) السنواتأدوات السياسة االقتصادية في سورية خالل : (5الجدول )
 TBالميزان التجاري  BDعجز الموازنة العامة  M2الكتمة النقدية  السنة
5995 314 -19.7 -13 

5996 344 7.6 -15 

5997 376 5.4 -1 

5998 411 3.4 -12 

5999 435 13.8 -4 

7111 488 -0.5 28 

7115 586 31.2 10 

7117 729 -12.4 59 

7113 875 -32.1 28 

7114 946 -62.6 -43 

7115 1074 -74.8 -78 

7116 1202 -58.2 -26 

7117 1317 -62.5 -106 

7118 1481 -57.1 -131 

7119 1665 -53.2 -226 

7151 1819 -60.6 -243 

7155 2053 -187 -278 

7157 2240 -335 -190 

7153 2575 -745 -104 

7154 3320 -507 -456 

7155 3827 -562 -485 

 .إعداد الباحثينالمصدر: 

                                                           
 -  1996-1995نياق العام المنيت    األدوام   لإل40،  27جدول  قم  2000النش ة ال  عية مص ف او ية الم لزي  دام-

(. 49،  32، جدول  قم 2011، دام 48،  25، جدول  قم 2007، دام 26،  18جدول  قم  2003(، دام 1997
-473  15/5جدول  قم  1996،   445-444-443-442   15/5جدول  قم  1995المجمودة اإلاصاجية لألدوام  

جدول  1999،  475-474-473  15/5جدول  قم  1998،  481-480-479  15/5جدول  قم  1997،  474-475
   15/5جدول  قم  2001،  477-476-475-474   15/5جدول  قم  2000،  473-472-471-470  15/5 قم 
 15/5جدول  قم  2006-2005-2004-2003-2002،  موقع الملتب الم لزي لإلاصا  للانوات، 480-481-482-483

اللتلة النقدية، النش ة ال  عية  ،/http://www.cbssyr.sy (، 14/4الجدول 2011-2010-2009-2008-2007والانوات
، 3، جدول  قم 2011، دام 8،  3، جدول  قم 2005، دام 9-8،  2، الجدول  قم 2001زي، دام لمص ف او ية الم ل

، 21جدول  قم  2005، 60،  49جدول  قم  2001(  صيد الميزان التجا ي: النش ة ال  عية لمص ف او ية الم لزي  6 
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مليااا   314تزاياادت  شاالل ماااتم  ماان  M2اللتلااة النقديااة هن  :(1  ُي اااظ ماان الجاادول
، و لاام متواااإ معاادل نمااو اللتلااة النقديااة 7151مليااا  لياا ة دااام  5859هلااا  5995لياا ة دااام 

M2 ( 7155-7155)الاااااااانوات ، و ااااااا ل (7151-5995  الاااااااانوات% ااااااا ل 12.5 نااااااااو

 2015مليااا  لياا ة دااام  3877هلااا  7151مليااا  لياا ة دااام  1819تزاياادت اللتلااة النقديااة ماان 
تام  M2   ال ياناات دان اللتلاة النقدياة اددم تو الا و و مقدا  الزيادة    دجز الموازنة. ونظ ا  

 تمويل دجز الموازنة  و الزيادة    اللتلة النقدية. دد  
اااا ( نتيجااااة 1999-1995ا  صاااايد المياااازان التجااااا ي  قااااد اقااااق دجاااازا   اااا  اليتاااا ة  ام 

اان يااا اااعا  الاانيإ،  (  قااد اقاق  اجضااا  نتيجاة زيااادة 2003-2000  الاانوات اا  ا ام 
اا، 1ااااعا  الاانيإ وزيااادة الصاااد ات هلااا العاا اق (  قااد 2015-2004  الااانوات اا ل ا ام 
نتيجاااة زياااادة المااااتو دات مااان الاااالع وتلاااك  ،اقاااق  صااايد الميااازان التجاااا ي دجااازا  متياوتاااا  

، (7151-7114) الااانواتوالااالع اللماليااة  عااد تزايااد االنيتاااح التجااا ي.  اا ل  االااتثما ية
األزمااااة، والعقو ااااات األم يلياااااة  ماااادةوزيااااادة الماااااتو دات ماااان المشااااتقات النيإيااااة  اااا ل 

واألو و يااااة المي وضااااة دلااااا اااااو ية، ولااااتلك ان ياااااا اإلنتاااااج المالاااا  ممااااا اد  هلااااا 
ااان ياااا التصاادي .   7151اتااا دااام  7117دجااز الموازنااة  قااد تزايااد  ااد ا  ماان دااام ا ام 

 وااعا   وتااايناا نتيجة ددم ال دمات التعليمية والصاية وال ادمات االجتمادياة األ ا  
جانية او ش ه مجانية، وددم العديد من ااعا  الالع الغتاجية والمشتقات النيإياة، وتزاياد م

                                                                                                                                   
: د داهلل الد د ي، مامد  ادي  شي ، (، الميزان التجا ي2015-2011.  يانات الانوات  (60،  36جدول  قم 2011، 40 

تقييم اث  النزاع دلا واقع االقتصاد الاو ي وماتق له، اللجنة االقتصادية واالجتمادية لغ    آايا اإلالوا(، األمم المتادة، 
ل القوم   ، دجز الموازنة العامة : مادلين المت ااج  ليل، د قة اإلي ادات الض ي ية  تغي ات الد 9-6،    2014نيويو ك،

، 74، 2016(،  االة ماجاتي ، للية االقتصاد جامعة دمشق، دمشق، 2011-2000   او ية د ااة تاليلية   ل الانوات  
-2014-2013-2012-2011: نظ ا  الا ددم تو   ال يانات تم ادت ا  العجز    الموازنة العامة    انوات  M2اللتلة النقدية 

 .M2قدية (  و زيادة    اللتلة الن2015
1

مجلة جامعة تش ين الالة العلوم  (،2009-2005تاليل التجا ة ال ا جية    او ية -2011مامود، ا يب،  - 
 .38،  (، ال تقية1(، العدد  33، المجلد االقتصادية
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اااا1تزايااااد النيقااااات االاااااتثما يةو نيقااااات الااااد اع الااااوإن ،   الااااانواتا تزايااااد دجااااز  اااا ل ، ام 
(، 2015-2011  الاانواتالعاام الجاا ي  ا ل  االنيااقيعود هلا زياادة  ( 7155-7155)

العااال ي  االنياااقزيااادة و  اا  تقااديم الااددم هلااا العديااد ماان الااالع،  نتيجااة ااااتم ا  الدولااة
ان يااااا اإليااا ادات العاماااة و لتمويااال العملياااات العاااال ية لمواجااااة التنظيماااات اإل  ا ياااة، 

نتيجااة ان ياااا  اا  اإلياا ادات النيإيااة، وت اجااع األ  اااح الصااا ية للشاا لات المملولااة ماان 
النشاااإات االقتصااادية  ز ادااة، صاانادة، ق اال الدولااة، وان ياااا الضاا اجب نتيجااة توقااف 

 ه  ن ااا ،جااال د اااااة التناااايق  اااين ادوات الاياااااة االقتصاااادية  ااا  ااااو يةومااان ا .2تجاااا ة(
 :يوت  من الجدول ما ُي اظ

ماااع  (7115-7111-599-5998-5997-5996) امو داااأل ااا   M2 اللتلااة النقديااة ازدادت
ااا، م  ث اااات ااااع  الياجااادة ااا ،يجعااال الاياااااة النقدياااة اقااال  عالياااة ام  لاياااااة الاااا ا  الناااا ةا ام 

دجاااز  ااا  الميااازان  نااااك  ااا  الموازناااة العاماااة، و  ا   اجضااا ُي ااااظ ان  نااااك ه  ن ااا ،المالياااة
 ما يحدي هلا ان ياا الد ل.م   ؛يتعلق  الايااة التجا ية التجا ي
مااااا يجعاااال م   ؛ث ااااات اااااع  الياجاااادةمااااع  M2اللتلااااة النقديااااة ازدادت  2002 اااا  دااااام و 

 ااا   ا  دجاااز ُي ااااظ ان  نااااك    ناااه الناااا ة للاياااااة المالياااة  ،الاياااااة النقدياااة اقااال  عالياااة
مااا يااحدي م   يتعلااق  الايااااة التجا يااة لمياازان التجااا ي اا  ا ا   اجضاا ناااك الموازنااة العامااة، و 

ماا م   ؛اع  الياجدة وان يا M2اللتلة النقدية ازدادت  7113   دام و  الد ل. هلا زيادة
 لميازان التجاا ياق اق ا، و دجازا   الموازنة العاماةقت اق  و  ،يجعل الايااة النقدية الث   عالية

 M2اللتلاااااة النقدياااااة ازدادت  7114 ااااا  دااااام و  الااااد ل. ماااااا يااااحدي هلاااااا زياااااادةم   ؛ اجضااااا  
                                                           

1
دمشق، الايااة المالية    او ية ادواتاا ودو  ا االقتصادي، منشو ات وزا ة الثقا ة، -2008الايو  ، قاإان،  - 

  141. 
د قة اإلي ادات الض ي ية  تغي ات الد ل القوم     او ية د ااة تاليلية -2016، ااج مادلين المت ليل،  - 2

 .73-72(،  االة ماجاتي ، للية االقتصاد جامعة دمشق، دمشق،    2011-2000  ل الانوات  
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ا ،ماا يجعال الاياااة النقدياة الثا   عالياةاع  الياجدة م  وان يا  لاياااة الاا ا ا  الناا ة ام 
  ا  الميازان التجاا ي ا  دجاز  نااك ، و ُي اظ ان  ناك دجزا     الموازناة العاماة ه  ن  المالية 

 ،وللن العجز    الموازنة العامة ال   من دجز الميزان التجا ي يتعلق  الايااة التجا ية
زيااادة  اا  مااع  M2اللتلااة النقديااة ازدادت  7115 اا  دااام و  الااد ل. مااا يااحدي هلااا زيااادةم  

ا   اا  دجااز واققاات الايااااة الماليااة  ،الايااااة النقديااة اقاال  عاليااةاااع  الياجاادة ممااا يجعاال 
ال ااا  مااان دجاااز  الموازناااة العاماااة، واققااات الاياااااة التجا ياااة دجااازا   ااا  الميااازان التجاااا ي

اللتلااة النقديااة  ازدادت 7116 اا  دااام و  مااا يااحدي هلااا ان ياااا الااد ل.م  الموازنااة العامااة 
M2  ااا ،مماااا يجعااال الاياااااة النقدياااة اقااال  عالياااة ث اااات ااااع  الياجااادةماااع الاااا ا  الناااا ة ام 
لميازان ا  ا  الموازناة العاماة ال ا  مان دجاز ا  دجاز ُي ااظ ان  نااك  ه  ن ا، لايااة المالياةا

-7117   ا  داامو  الاد ل. ماا ياحدي هلاا زياادةم   ،التي اققته الايااة التجا ية التجا ي

ماا يجعال الايااااة النقدياة اقاال م   ااع  الياجاادةث اات مااع  M2اللتلاة النقدياة ازدادت  7118
 ا  الموازناة العاماة،  ا  دجاز  نااك  ُي ااظ ان   ه  ن الاياااة المالياة الاا اا  الناا ة ام   ، عالية

 ؛ال   من دجز الموازنة العامةيتعلق  الايااة التجا ية  الميزان التجا ي    ا  دجز  ناك و 
 M2اللتلاااة النقدياااة ازدادت  7151-7119   ااا  داااامو  ماااا ياااحدي هلاااا ان يااااا الاااد ل.م  

اا، جعاال الايااااة النقديااة الثاا   عاليااةمااا ياااع  الياجاادة م  وان ياا  لايااااة الااا انااا ة  الا ام 
 دجاز  ا  الميازان التجاا ي نااك    الموازنة العاماة، و  ا  دجز  ناك  ُي اظ ان   ه  ن  المالية 

 ما يحدي هلاا ان يااا الاد ل.م  ؛ ال   من دجز الموازنة العامة يتعلق  الايااة التجا ية
اي  عالياااة اقااال  ااااع  الياجااادة زياااادة  ااا ماااع  M2اللتلاااة النقدياااة ازدادت  7155 اا  داااام و 

 ا  الموازناة  ا  دجاز  نااك  ُي ااظ ان   ه  ن  لايااة المالية الا ا النا ة ا ام  ، للايااة النقدية
ال   من دجز الموازنة  يتعلق  الايااة التجا ية    الميزان التجا ي ا  دجز  ناك العامة، و 
 (7155-7154-7153-7157   اااا  األدااااوام مااااا يااااحدي هلااااا ان ياااااا الااااد ل.م   العامااااة

ااا،  عالياااة اقااال للاياااااة النقدياااة اي ث اااات ااااع  الياجااادةماااع  M2اللتلاااة النقدياااة ازدادت  ا ام 
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الموازنااة العامااة ال اا  ماان  اا   ا  دجااز  ناااك  ُي اااظ ان   ه  ن االايااااة الماليااة الااا ا النااا ة 
 الد ل. ا يحدي هلا زيادةم  م   ؛التي يتعلق  الايااة التجا ية يزان التجا يالمدجز 
 السةنواتدراسة العالقة السةببية بةين أدوات السياسةة االقتصةادية فةي سةورية خةالل  .5
(5991-5151). 

اااتق ا   ياد تيجاب ان  ،الع قة الا  ية  اين ادوات الاياااة االقتصاادية تد تاتا 
ه يتناااااب ماااع اجااام العيناااات ألن ااا ؛(PP يااا ون  - ااااات دام ا ت اااا   لياااب وتلاااك الا ااال
قتصاادية  ا  الا  ية لتاديد اتجا  الع قة  ين ادوات الاياااة اال تد ت، ومن ثم الصغي ة
  ن نتاج  ااتق ا  الا ال الزمنية.ي ي   ا ت الجدول و  او ية.

 لمتغيرات النموذج PPبيرون  –نتايج اختبار فميب : (5الجدول )
 االختبار
 
 المتغير

 انيالفرق الث الفرق األول المستوى
 قاطع واتجاه دون قاطع قاطع واتجاه بدون قاطع قاطع واتجاه

 M2 7.63 5.54 7.63 -7.49 -5.36 -1.36 -7.37اللتلة النقدية 

دجز الموازنة العامة 
BD -5.68 1.85 5.75 -6.76    

    TB -5.64 1.67 5.46 -9.14التجا ي  الميزان

 القيمة الا جة
5% -4.49 -3.81 -7.68 -4.53 -3.83 -7.69 -4.57 

5% -3.65 -3.17 -5.95 -3.67 -3.17 -5.96 -3.69 

51% -3.76 -7.56 -5.61 -3.77 -7.65 -5.61 -3.78 

 .Eviews االدتماد دلا   نام  هدداد ال ااثين المصدر: 
( ان المتغيااا ات اااااتق ت   تاااب م تلياااة،  قاااد اااااتق ت الاااالة 2مااان الجااادول   ُي ااااظ

 ،7.37المااو ة  القيماة المإلقاة  t قد  لغت قيمة  ،دند الي ق الثان  M2اللتلة النقدية 
%  ا  ااال 5دناد مااتو  معنوياة  4.57و   ال   مان القيماة الا جاة و القيماة المإلقاة 

 قاإع واتجا .
اا المااااو ة  t لغاات قيمااة  ت  ه   ،الموازنااة  قااد ااااتق ت دنااد الياا ق األولالااالة دجااز ا ام 

دناااد  4.53 القيماااة الا جاااة و القيماااة المإلقاااة و ااا  ال ااا  مااان؛ 6.76و القيماااة المإلقاااة 
واااتق ت الاالة دجاز الميازان التجاا ي دناد   ا  ااال قااإع واتجاا . %5ماتو  معنوية 
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و اا  ال اا  ماان القيمااة  ، 9.14المااااو ة و القمااة المإلقااة  t لغاات قيمااة  ات ،الياا ق األول
ماااا %  ااا  ااااال قااااإع واتجاااا . م  1دناااد مااااتو  معنويااة  4.53الا جااة و القيماااة المإلقاااة 

ال يوجااد  يناااا  ه  ن اا  تااب م تليااة،  المتغياا ات متلاملااة، لاال دلااا ااادة، ونظاا ا  الاااااا ق 
  تلامل مشت ك.

 
 
 .(3)ب    الجدول ال ااثان الا  ية  ين ادوات الايااة االقتصادية، لما  و موض   وا ت  
 نتايج اختبار السببية بين أدوات السياسة االقتصادية: (3)الجدول  

 
 .Eviews االدتماد دلا   نام  هدداد ال ااثين المصدر: 

 :هلا (3توصل ال ااثان من   ل الجدول  
يملاان مناقشااتاما ماان  ،M2واللتلااة النقديااة  (BDدجااز الموازنااة    ينالمتغيااهن   -1

الايااااة  الايااااة الماليااة ال تااحث   اا  العاادم ان  الاالااة األولااا:  اا ا   اا ل اااالتين،
ال ُيااا  ا  مااان ثااام  و         أي        النقدياااة، مااان  ااا ل قيماااة االاتماااال

 ا الايااة النقدية، الاالة الثانية:   الايااة المالية ال تحث     ان     ا العدم اي
  الايااااة الماليااة، ماان  اا ل قيمااة االاتمااال ال تااحث   اا الايااااة النقديااة العاادم 

 ا العادم والايااااة النقدياة ال تاحث   اا ال ُياا  ا  ا   مان ثام  و        اي      
اااة الايااااة الماليااة، اي ال يوجااد د قااة  االتجااا ين ومنااه ال يوجااد تنااايق  ااين الايا

 المالية والنقدية   ل اليت ة المد واة.
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يملاان مناقشااتاما  ،M2والايااااة النقديااة  (TBالايااااة التجا يااة   المتغياا ينهن  -2
 ال تاااحث   ااا  اياااااة التجا ياااةالاالاااة األولاااا:  ااا ا العااادم ان ال مااان  ااا ل ااااالتين

 مان ثام  و  ،       اي         الايااة النقدياة، مان  ا ل قيماة االاتماال
الايااااة النقديااة، الاالااة الثانيااة: تااحث   اا  تجا يااة ُياا  ا  اا ا العاادم اي الايااااة ال

، مااااان  ااااا ل قيماااااة الاياااااااة التجا ياااااة ال تاااااحث   ااااا الاياااااااة النقدياااااة   ا العااااادم ااااا
 ا العااادم والايااااااة ُياااا  ا  اااومااان ث ااام          اي          االاتماااال

 يوجاد تناايق ومناه ، قة  االتجاا ينوجد دت الالايااة التجا ية، اي  النقدية تحث    
 المد واة. الانواتوالنقدية   ل   ين الايااة التجا ية

      
يملن مناقشتاما من  ،BD( والايااة المالية TBالايااة التجا ية   المتغي ينهن -3

الاياااااة  لعااادم ان الاياااااة التجا ياااة ال تاااحث   ااا الاالاااة األولاااا:  ااا ا ا  ااا ل ااااالتين
ُياا  ا  اا ا  ماان ثاام  و         اي        الماليااة، ماان  اا ل قيمااة االاتمااال

الاياااة  ا العادم الايااة المالية، الاالة الثانية:  ا حث    الايااة التجا ية ت العدم اي
اي        الاياااااااة التجا يااااااة، ماااااان  ااااا ل قيمااااااة االاتمااااااال تااااااحث   اااااا ال المالياااااة 

الايااااااة  تاااحث   ااا ال ال ُيااا  ا  ااا ا العاااادم والاياااااة المالياااة  م  مااان ث اااو          
   وجد د قة  اتجا  وااد من الايااة التجا ية هلا الايااة المالية،تجا ية، اي  الت

وجاااد تناااايق  اااين الاياااااة التجا ياااة والاياااااة المالياااة يتجاااه مااان الاياااااة ي م  ث ااامااان و    
 التجا ية هلا الايااة المالية.

 :االستنتاجات والتوصياتثامنًا: 
 :االستنتاجات: أوالً 
ن يا لام تا ات، ا  مع  عضاما  عضا ددم وجود تنايق  ين ادوات الايااة النقدية -1

يتااا ماا ا قاد الاياااة النقدياة  عالم، M2ت اللتلة النقديةدااعا  الياجدة دندما ازدا
 ماتو  الد ل. و نا ددم   ا لي ضية العدم.      التوثي  

 و نا ددم   ا لي ضية العدم. . ةددم وجود تنايق  ين الايااة المالية والنقدي -2
وجااود و  ااين الايااااة النقديااة والتجا يااة  اتجااا ين،  او تااوثي  مت ااادل جااود تنااايقو  -3

يتجااه ماان الايااااة التجا يااة   اتجااا  وااااد التجا يااة والماليااة الايااااةتنااايق  ااين ال
 لي ضية العدم. و نا   ا هلا الايااة المالية.
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 :التوصيات: ثانياً 
 العمل دلا زيادة التنايق  ين ادوات الايااة النقدية لزيادة  عاليتاا. .1
دااان الاياااااة   وصااايه مااااحوال   اااين المصااا ف الم لااازي زياااادة التيادااال والتناااايق  .2

دااان الاياااااة المالياااة، ووزا ة االقتصااااد   وصاااياا مااااحوال  النقدياااة، ووزا ة المالياااة 
 دن التجا ة ال ا جية.  وصياا ماحوال  والتجا ة 
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