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 ملخص الدراسة

دور سعر الصرف في تحقيق االستقرار االقتصادي في سورية  

الكلية  سمي للى هه  المؤشراتهدفت الدراسة إلى إيضاح اآلثار االقتصادية لتغيرات وتقلبات سعر الصرف اال
( وتحديد اتجاه تلك اآلثار وطبيعة تأثيرها لليه، وبالتالي التوصل 0101 -0991لالقتصاد السوري خالل الفترة )

 إلى دور سعر الصرف في المساهمة في تحقيق االستقرار االقتصادي.

ص الفصل األول للجوانب النظرية ولتحقيق هدف الدراسة قا  الباحث بتقسي  الدراسة إلى ثالثة فصول: فخص
 المتعلقة بموضوع سعر الصرف وهنواله وهنظمته ونظريات تحديده.

سورية خالل الفترة الزمنية في  الكلية في حين تناول الفصل الثاني من الدراسة تحلياًل أله  المؤشرات االقتصادية
(0991- 0101 .) 

الدراسة والنتائج القياسية التي ت  الحصول لليها من  هما في الفصل الثالث فقا  الباحث باستعراض منهجية
 الحديث في دراسة العالقة بين سعر( اإلحصائي e views8النماذج القياسية المقدرة، وذلك باستخدا  برنامج )

والتعرف للى خصائصها اإلحصائية من خالل استخدا  هسلوب  ،صرف والمتغيرات االقتصادية محل الدراسةال
االنحدار الخطي البسيط، وذلك باالستعانة بمعامالت االنحدار الذاتي التي تكمن ههمية استخدامها في التخلص 

 :التالية للنتائج الدراسة توصلت وقد من مشاكل االنحدار الخطي وبالتحديد مشكلة االنحدار الذاتي.

جمالي  االسمي سعر الصرفوالتقلبات في تغيرات اللكسية بين وجود لالقة  والناتج المحلي اإلجمالي وا 
تلك الصادرات ومعدالت التضخ  ومؤشر االستقرار االقتصادي معظ  فترات الدراسة، ووجود لالقة طردية بين 

العالقة بين طردية  سعر الصرف ومعدالت البطالة خالل معظ  سنوات الدراسة وتناوبتوالتقلبات في تغيرات ال
 ولكسية بالنسبة للواردات.

االستقرار   ، البطالة،سعر الصرف، الناتج المحلي اإلجمالي، ميزان المدفولات، التضخ الكلمات المفتاحية:
 .، تقلبات )تذبذبات( سعر الصرفاالقتصادي
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 مقدمة :
 رغ  تحقيقها إلى الدول كل تسعى التي األهداف هه  من هو الدولة في االقتصادي االستقرار تحقيق إن

 في الحدود الدنيا الكاملة العمالة تحقيق وبالتالي .االقتصادية تنظيماتها لليها تقو  التي األسس اختالف
 واستغالل الحقيقي، القومي الدخل هو المادي الناتج من ممكن قدر هكبر إنتاج إلى والتوصل تضخ ،لل

 ومنع النقود قيمة للى المحافظة الوقت ذات وفي ،القومي لالقتصاد المتاحة االقتصادية للموارد هللى
 هو الكساد ومواجهة الكاملة، العمالة لن زائد فجائي لطلب نتيجة األسعار في تضخمي ارتفاع ظهور
 .الكلى الطلب حج  انخفاض نتيجة الركود

 التي (0911 -0909) الكبرى االقتصادية األزمة بعد االقتصادي لالستقرار األهمية هذه ازدادت وقد
 ،دائمة بطالة وجود كاستحالة الكالسيكية المسلمات معها تساقطت والتي ،الرهسمالية بالمنظومة لصفت
 نظرتها في اختلفت والتي االقتصادية المدارس من العديد ظهور إلى ذلك هدى حيث الخفية اليد لمل وآلية

 ميلتون هما ،االقتصادي االستقرار تحقيق في المرنة المالية للسياسة كبيراً  دوراً  هلطوا فالكينزيون .لألزمة
 . االقتصادي االستقرار بتحقيق كفيلة الثابتة النقدي النمو سياسة إتباع هن فرهى فريدمان

 السياسة لن يدافعون فه  لذا ،والمالية النقدية السياستين من كل جدوى بعد  االقتصاديين بعض ويرى
 سعر دور لن يدافعون آخرون واقتصاديونر، واألجو  األسعار ارتفالات من للحد صم ت   والتي الداخلية
 .والخارجي الداخلي التوازن بتحقيق المتمثلة الكلية االقتصادية األهداف تحقيق في الصرف

تعتبر من هه  المتغيرات االقتصادية حيث تعكس تحركاته في معظ  الحاالت  فهي لألخيرة بالنسبة وهما
مدى جودة األداء االقتصادي الداخلي والخارجي معًا، فتحديد سعر الصرف يعتبر همرًا جوهريًا في هي 

 لما ،الدولة مالية اقتصاد في المحوري العنصر عتبري اقتصاد حيث يؤثر في كافة فروع االقتصاد كما
 لجز بوجود تتميز والتي النمو نحو السائرة للبالد المدفولات ميزان تعديل في بالغة ههمية من هكتسبي

   .المتبعة التنمية مجال في الكلية االقتصادية للسياسات تبعاً  مزمن هيكلي

 النظريات تتعدد حيث االقتصادي، الفكر نظريات بين جدل موضع زال وما كان الصرف فسعر 
 هفضلية لن نقاش محل المختلفة هنظمته بقيتو . فيه المؤثرة والعوامل تحديده كيفية تفسر التي االقتصادية

 لمالتها صرف هسعار تعوي  نحو العالمية االقتصاديات من كثير توّجه من بالرغ  ،غيره من نظا 
 .الوطنية

 سواء دولة ألية االقتصاد متانة لن المعبرة االقتصادية المؤشرات من واحداً  الصرف هسعار وتعد كما
 ومنها االقتصادية المؤشرات معظ  للى تؤثر هنها حيث النامية، الدول ه  المتقدمة الدول من هكانت
 ا.وغيره المدفولات وميزان الفردي الدخل ومستويات البطالة

هه  المؤشرات االقتصادية الكلية و  الصرف سعر بين قوية لالقة وجود إثبات إلى البحث هذا ويهدف
 . (0101 -0991لالقتصاد السوري خالل الفترة الزمنية )



 ز
 

 التأثير في الصرف سعر للى تطره التي التغيرات تحدثها التي اآلثار دراسة للىوذلك من خالل التركيز 
 المتغيرات وهه  الصرف سعر تقلبات )تذبذبات( بين العالقة دراسةمن جهة، و  االقتصادي االستقرار للى

 .من جهة ثانية المدفولات وميزان والبطالة والتضخ  اإلجمالي المحلي بالناتج المتمثلةو  الكلية االقتصادية

دورًا ايجابيًا في تحقيق االستقرار  ان يلعب تحديد سعر الصرف وتقلباتهوبالتالي معرفة فيما إذا ك
 االقتصادي ه  ال.

 الثابت الصرف بنظا  المتمثلة وهنظمته وصيغه الصرف سعر مفهو  األول الفصل في الدراسة تتناول
 الفكر في له المفسرة النظرياتدراسة هه   ث  ومن ،المختلط الصرف ونظا  العائ  الصرف ونظا 

ونظرية تعادل هسعار الفائدة ونظرية  ،النقدية والنظرية، الشرائية القوة تعادل نظرية: بــ والمتمثلة االقتصادي
 .األرصدة

 بين السوري لالقتصاد الكلية االقتصادية لمتغيراتا أله  بتحليل القيا  إلى الثاني الفصل في الدراسة تنتقل
 .سورية في االقتصادي لالستقرار مؤشر ببناء القيا  ذلك وبعد 0101 ولا  0991 لامي

 من االقتصادي االستقرار للى الصرف سعر تحديد هثر قياس إلى الثالث الفصل في الدراسة تذهب وهخيراً 
 والبطالة، والتضخ ، المدفولات، بميزان والمتمثلة الكلية االقتصادية المتغيرات للى هثره تحديد خالل
 .الحقيقي اإلجمالي المحلي والناتج

 . المتغيرات تلك للى الصرف سعر تذبذبات هثر قياس ذلك وبعد

  



 س
 

 أهمية البحث:
باإلضافة إلى تحليل واقع االقتصاد  ،تكمن ههمية هذا البحث في دراسة سعر الصرف وطرق تحديده

ومن ث  استطالع هفق . المتغيرات االقتصادية الكليةهه  من خالل تحليل خالل العقدين الماضيين السوري 
تحقيق االستقرار  في سعر الصرف التي تطره للى مستوى والتقلبات التأثير الذي تحدثه التغيرات

 االقتصادي في سورية وتأثيره لليها.

 بحث:هدف ال
يهدف هذا البحث إلى توضيح هشكال ونظريات سعر الصرف، والى استقصاء دوره في التأثير للى 
االستقرار االقتصادي في سورية. وذلك من خالل تحليل هه  المؤشرات االقتصادية وتحليل تأثير تحديد 

 ثانية. سعر الصرف لليها من ناحية، وتحليل هثر تقلبات )تذبذب( سعر الصرف لليها من ناحية

 مشكلة البحث: 
وتحليل  ،تتلخص مشكلة البحث في الوقوف للى الجانب النظري لسعر الصرف والنظريات المحددة له

المتغيرات االقتصادية الكلية ضمن الفترة الممتدة من لا  هه  واقع االقتصاد السوري من خالل تحليل 
 إلى اإلجابة للى التساؤل التالي:  للتوصل لك( ومن ث  القيا  بدراسة العالقة بينهما وذ 0101 – 0991)

 سعر الصرف دورًا ايجابيًا في تحقيق االستقرار االقتصادي في سورية؟ تحديدهل يلعب  -0
 سعر الصرف دورًا ايجابيًا في تحقيق االستقرار االقتصادي في سورية؟ )تذبذب(تقلبهل يلعب  -0

 
 فرضيات البحث:

 ايجابيًا في التأثير على الناتج المحلي اإلجمالي.إن انخفاض سعر الصرف يلعب دورًا  -0
هناك عالقة عكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل الدوالر ومعدالت التضخم  -4

 في سورية.
 النخفاض سعر الصرف االسمي لليرة السورية تأثير ايجابي على الصادرات والواردات السورية.  -3
( سعر الصرف بشكل سلبي على معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في volatilityتؤثر تذبذبات )  -2

 سورية.
تحقيق يلعب دورًا ايجابيًا وهامًا في إن الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ودعم قيمة العملة الوطنية،  -2

 ستقرار االقتصادي في سورية.اال
 

 

 



 ش
 

 منهج البحث: 

 دراسة البحث للى : يسوف نعتمد ف
  من خالل لرض للمفاهي  والنظ  والنظريات التي تخص سعر الصرف المنهج الوصفي

 .وكذلك تحليل االقتصاد السوري خالل فترة زمنية معينة
  األسلوب االستقرائي من خالل دراسة سعر الصرف و تحليل الوضع االقتصادي لن

ير طريق دراسة هه  المؤشرات االقتصادية ث  االنتقال إلى معرفة األثر الذي يحدثه التغ
 في سعر لصرف للى تلك المؤشرات.

  األسلوب القياسي من خالل نماذج رياضية لمعرفة درجة االرتباط بين محددات سعر
 الصرف وتحقيق االستقرار االقتصادي.

 
  0101 – 0991شملت فترة الدراسة الفترة الممتدة من لا  

 
الدراسات السابقة:



سياسة سعر الصرف في ظل التحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي "رسالة ماجستير، إعداد  -0
 فؤاد محمود علي. 

وتوصلت الدراسة إلى هن سياسة سعر الصرف هثبتت فعاليتها في الماضي في ضبط معدالت 
التضخ  حيث كان لسعر الصرف ارتباط قوي بالتضخ . وان إتباع سياسة تخفيض سعر صرف الليرة 

لسورية ل  تحقق الغاية المرجوة منها خالل العقدين األخيرين، ول  تسه  في نمو الصادرات السورية ا
بسبب ضعف مرونة الجهاز اإلنتاجي. كما توصلت إلى هن توحيد سعر صرف الليرة السورية هو 

الت تعكس لامل قوة لليرة السورية ويعزز ثقة المتعاملين بها.وان سياسة ربط الليرة السورية بسلة لم
هيكلية التجارة الخارجية وتسالد في تحديد القيمة الفعلية لليرة السورية وتمثل الخيار األمثل للسياسة 

 النقدية في ظل ضعف المؤشرات االقتصادية الراهنة.

 -0991)محلي اإلجمالي خالل الفترة السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج ال -4
لباحث محمد صالح جمعة، إشراف الدكتور خالد الحريري، جامعة أطروحة دكتوراه ل (4111
 دمشق.

تناولت األطروحة السياسة النقدية من حيث مفهومها وطبيعتها وتطورها في سورية كما تناولت اثر 
السياسة النقدية للى الناتج المحلي اإلجمالي. وما هي مساهمة القطالات االقتصادية في الناتج 

 خيرا دراسة اآلثار االقتصادية واالجتمالية الناجمة لن السياسة النقدية.المحلي اإلجمالي وه



 ص
 

سياسة أسعار الصرف في الجمهورية العربية السورية. رسالة ماجستير، إعداد صالح الدين  -3
 ، إشراف د.الياس نجمة 0996حامد، جامعة دمشق 

و السورية العربية الجمهورية في الصرف أسعار سياسات الدراسة بالعمالتتناولت ارتباطها
 األجنبيةالمختلفةوسياساتتعددأسعارالصرفوعواملانخفاضالقيمةالخارجيةلليرةالسورية.

رسالة ماجستير، (، 4116-4111)أثر التطورات النقدية على ميزان المدفوعات في سورية  -2
 4119إعداد أيهم محمد حميدي، إشراف مدين علي، جامعة دمشق 

 : وهه  ما توصل إليه
إن السياسات النقدية التي تتبعها سورية منذ لدة سنوات لها منعكسات مباشرة وغير مباشرة  للى 
حساب ميزان المدفولات ويترتب لليها منعكسات مستقبلية للى ميزان المدفولات كما إن ذا األخير 

 يوفر مجاال حقيقيا لتكيف لرض النقد مع الطلب لليه.
 

 الجديد الذي تقدمه الدراسة :
في  هاماً  التي تعتبر مؤشراً  4101 -0991هو تحليل أهم المتغيرات االقتصادية الكلية في سورية بين عامي 

تحديد سعر  وبعد ذلك القيام بدراسة أثر .والقيام ببناء مؤشر لالستقرار االقتصادي ،معرفة الوضع االقتصادي
على هذه المتغيرات. )تذبذب( سعر الصرف تقلباتومن ثم دراسة اثر  ،الصرف على أهم المتغيرات االقتصادية



 



الفصل األول : مفهوم سعر الصرف وأشكاله

 

المبحث األول : مفهوم سعر الصرف وأشكاله

مفهومسعرالصرفأوالً:

أشكالسعرالصرف:ثانياً 

 

سعر الصرف المبحث الثاني : نظريات

نظرية تعادل القوة الشرائية -2

نظرية تعادل أسعار الفائدة    -6

 النظرية النقدية -9

 نظرية ميزان المدفوعات)األرصدة( -9

 

 المبحث الثالث : نظم سعر الصرف

 نظام الصرف الثابت -1
 نظام الصرف المرن -2
 نظام الرقابة على الصرف -3
 تطور نظام سعر الصرف في سورية -4
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 الفصل األول : مفهوم أسعار الصرف وأشكاله

ففي حين تت  تسوية المبادالت ولمليات قتصاد المحلي باالقتصاد العالمي، ظهر سعر الصرف كأداة لربط اال
إلى  ، وهذا هدىمختلفةالتجارة ضمن الدولة الواحدة بالعملة المحلية، يجري التبادل مع الدول األخرى بعمالت 

لليها حساب القيمة التبادلية للعمالت المختلفة، وتحويلها فيما بينها هثناء قيا  ضرورة إيجاد آلية يت  بناًء 
 المعامالت االقتصادية والمالية والتجارية بين هذه الدول.

مًا للى مستوى النشاط ويعتبر سعر الصرف لنصرًا مؤثرًا في العالقات االقتصادية الدولية ويلعب دورًا ها
االقتصادي سواء في اإلنتاج والتصدير واالستيراد واالستثمار وغيرها، وبالتالي يؤثر للى مقدرة االقتصاد التنافسية 

 في معدالت النمو وفي وضعية ميزان المدفولات ومعدالت التضخ  ...الخ.

من التثبيت إلى المرونة، وفي  الصرف هنظمة فيملحوظًا ًا تطور  ولقد واكب التطورات االقتصادية العالمية
 .لعوامل المؤثرة  لليه للى المدى القريب والبعيدالنظريات المفسرة له، وا

النظريات التي فسرت سعر  هه  التعرف للى مفهو  سعر الصرف وهشكاله، من ث  دراسةب ونقو  في هذا الفصل
د ذلك دراسة هنظمة الصرف المتعاقبة خالل الصرف والعوامل المؤثرة فيه للى المدى الطويل والقصير، وبع

 الزمن، ومن ث  نتعرف للى نظا  الصرف المتبع في سورية خالل مراحل تطور نظامها النقدي. 
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 المبحث األول : مفهوم سعر الصرف وأشكاله

 أواًل : مفهوم سعر الصرف

وسيلة للتبادل، هنها عّرف للى والجمالات وت  ظهرت النقود نتيجة للتطور الطويل في العالقات االقتصادية لألفراد 
، وذلك في إطار التعامل ضمن الدولة الواحدة التي 0الخدمات، ومقياس تقو  للى هساسه السلع و مخزن للقيمةو 

تستخد  لملة واحدة، هما لند قيا  الدولة بالتعامل مع العال  الخارجي فإن ذلك يترتب لليه تغيير لملتها مع 
التجاريين، وبالتالي تظهر مشكلة حساب القيمة التبادلية لعملة الدولة وهذا هدى إلى قيا  لامل لمالت شركائها 

 اقتصادي جديد هو سعر الصرف نج  لن التجارة بين هذه الدول.

، وبعبارة 0يقصد بسعر الصرف ذلك المعدل الذي يت  للى هساسه تبادل لملة دولة ما ببقية لمالت دول العال و 
 حدات من لملة معينة الواجب دفعها للحصول للى وحدة واحدة من لملة هخرى.هخرى لدد الو 

والذي يت   لبارة لن سعر إحدى العمالت بداللة لملة هخرى هو االصرف لعملة م يمكن القول هن سعر وبالتالي
 للى هساسه المبادلة.

 .سعر صرف العمالت األجنبية بالليرات السورية (0رق  ) ويبين الشكل التالي

 (0شكل رقم )

 
 

 .غير المباشر ت وهما التسعير المباشر والتسعيروهناك طريقتان لتسعير العمال

هما التسعير المباشر فهو لدد الوحدات من العملة األجنبية التي يجب دفعها للحصول للى وحدة واحدة من العملة 
 نيا في مركزها المالي في لندن.وهناك قلة من الدول التي تستعمل هذا النوع من التسعير كبريطا الوطنية،

                                                           
0
.21،جامعةبنما،كليةالتجارة،ص02113،ط"النقود والبنوك"(،2112رزق،ميرندازغلول،)
2
 .31،صالقاهرةالمصرية،النهضةمكتبة،"للدولة العامة بالموازنة وعالقتها الصرف عرس سياسة"،(0927)حمدي،العظيم،عبد
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وهما التسعير غير المباشر فهو لدد الوحدات من العملة الوطنية التي يجب دفعها للحصول للى وحدة واحدة من 
 العملة األجنبية، ومعظ  الدول تستعمل هذه الطريقة في التسعير بما في ذلك سورية.

المالي في تعامالتها مع العال  الخارجي في حالة تركه لن مركز الدولة  برويعتبر سعر الصرف المرآة التي تع
 .0حرًا دون قيود

تحقيق االستقرار النقدي لما له من دور ها  في دفع الحركة  إلىتسعى االقتصاديات العالمية وفي الوقت الحاضر 
ر النقدي بشكل ويعتمد هذا االستقرا، االقتصادية وفي تجنيب االقتصاد اآلثار السلبية للتغيرات التي تعصف به

رئيسي للى استقرار سعر الصرف فإذا كان هذا السعر يتس  بالواقعية فإنه يخد  األهداف االقتصادية التي تتطلع 
الدولة لتحقيقها، ويسه  في تحسن وضع الحساب الجاري لميزان المدفولات واالستمرار في تعزيز احتياطيات 

للضغوط  ر الصرف إلى جانب دوره في تجنيب االقتصاد الوطنيالدولة من العمالت األجنبية الالزمة إلدارة سع
 هن تغيره يؤثر للى هسعار السلع الدولية المتاجر بها مقارنة بالسلع المحلية. إلىالتضخمية، باإلضافة 

الختالف هسعار هذه السلع بين الدول واختالف معدالت التضخ  هصبح ينظر بشكل رئيسي إلى قدرة  ونتيجةً 
والذي تشترى ة للى تنفيذ المعامالت الدولية وليس للى تسمية السعر الرسمي المعلن في الدولهسعار الصرف 

 .وتباع به هذه السلع، وتبعًا لذلك ظهرت هشكال مختلفة ألسعار الصرف

 ثانيًا : أشكال سعر الصرف

 :االسمي الصرف سعر -0
وحدات لملة محلية. كما يمكن تعريفه يعّرف سعر الصرف االسمي الثنائي للى هنه سعر لملة هجنبية بداللة 

 .0للى هنه سعر العملة المحلية بداللة وحدات العملة األجنبية

وهو سعر لملة ما ي حدد لن طريق اللقاء بين العرض والطلب في سوق الصرف، وتكون العالقة ثنائية إذا ت  
 .1التبادل مع لملة واحدة فقط

سعر رسمي لعملتها مقابل العمالت األخرى وفق ما يتناسب مع وتقو  السلطات النقدية بتحديد هذا السعر ك
 ظروفها وسياستها االقتصادية لن طريق وضع قوانين للصرف. 

وهذا السعر ال يأخذ بعين االلتبار القوة الشرائية للعملة من السلع والخدمات بين البلدين ولذلك ال يحظى باهتما  
العملة األجنبية بداللة األسعار  غير المباشر فإننا نعبر لن سعرففي حالة التسعير   كبير لدى االقتصاديين.

 ، ويتغير هذا السعر يوميًا وتسمى التغيرات التي تطره لليه تدهورًا هو تحسنًا.(E)له بالرمز  زالمحلية ونرم

ارتفاع وباستخدا  طريقة التسعير غير المباشر فإن التحسن يعني انخفاض سعر الصرف االسمي والتدهور يعني 
جل الطويل كما يمكن له كما يمكن له هن يأخذ منحنى مغاير لمستواه الحالي في األ. 0(E) سعر الصرف االسمي

 هن يتذبذب بشدة.

                                                           
0
.30المرجعالسابق،ص
2
العددالثالثوالعشرون، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، ،"سياسات أسعار الصرف" (.2113،العباس.)بلقاسم

 .0،صالمعهدالعربيللتخطيطبالكويت
3
.21ماجستير،جامعةالحاجلخضر،الجزائر،ص،رسالة"أثر تغيرات أسعار الصرف على القوائم المالية"(.2119طارق،شوقي.)
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ويالحظ هن سعر الصرف االسمي غير قادر للى قياس القيمة الحقيقية للعملة نتيجة للتطورات والتغيرات في 
لة باإلضافة إلى سلوكيات المتعاملين في سوق الصرف الناجمة لن معدالت الفائدة ومستويات األسعار في الدو 

العوامل النفسية. ومن هنا ظهر مفهو  جديد لسعر الصرف هو سعر الصرف الحقيقي الذي يجمع في التباراته 
.0تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت التضخ  بإدخال تعديالت مناسبة

 سعر الصرف الحقيقي: -4
 مختلفين، بلدين في التضخ  بنسبة معدلة سمياال الصرف سعر في التحركات الحقيقي الصرف بسعر ويقصد
 صرف ألسعار الشرائية القوة للى حقيقي مؤشر يعطينا التضخ  بمعدالت االسمية الصرف هسعار فتعديل
   .المحلي النقد منه واحد بوحدة شراؤه الممكن األجنبية والخدمات السلع من الحقيقي العدد وبالتالي العمالت

(، E( و سعر الصرف االسمي )  وفي البلد األجنبي ) P)مستوى األسعار في البلد المحلي هو ) هن فرض فعلى
 :3فإن سعر الصرف الحقيقي يعرف من خالل المعادلة التالية

  
   

 
 

ة.المحلي األسعار بداللة األجنبية األسعار يعكس (Ԑ)هنحيث

الحقيقي يؤدي إلى ضعف القدرة التنافسية للسلع المصدرة من حيث األسعار، إن ارتفاع مؤشر سعر الصرف 
وللى العكس فإن انخفاض مؤشر سعر الصرف الحقيقي يشكل لاماًل ايجابيًا ويؤدي إلى رفع القدرة التنافسية 

مستوى القدرة ومن قدرته للى التعبير لن  ،ناحية نوبالتالي تظهر ههميته بالنسبة لميزان المدفولات م ،للصادرات
التنافسية ألسعار سلع الدولة في السوق العالمي من ناحية ثانية.

. وانخفض هذا السعر 0991( ل.س سنة 09.10األمريكي ) ربلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوال مثال :
 09.1ك ، كما ت  في نفس الفترة ارتفاع مؤشر هسعار االستهال0101( ل.س سنة 15.60لبر الزمن ليصل إلى)

في  0101في لا   0.5إلى  0991في لا   6.1في سورية ومن  0101( في لا  1.1إلى ) 0991في لا  
 كالتالي: 0101ولا   0991الواليات المتحدة األمريكية وبالتالي يكون سعر الصرف الحقيقي ما بين لا  

  
   

 
 

      
         

    
      

      
         

   
      

 هي تخفيض حقيقي وهو هكبر من التخفيض االسمي.  5.11إلى  6.15ومنه نرى هن سعر الصرف قد مر من 

                                                                                                                                                                                     
0
ذكره.مرجعسبق سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، ،"سياسات أسعار الصرف" (،2113بلقاسمالعباس،)
2
جامعةالحاجلخضر،،رسالةماجستير،"آثار تقلبات سعر الصرف وتدابير المؤسسة االقتصادية لمواجهتها"(،2116عناني،السعيد.)

.00الجزائر،ص
3
.2مرجعسبقذكره،ص "سياسات أسعار الصرف" سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، (،2113بلقاسمالعباس،)
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وهناك لدة مقاييس إحصائية لحساب سعر الصرف الحقيقي كالمقياس المعتمد للى مؤشر هسعار االستهالك، 
مقياس قيمة األجور النسبية ، و   والسلع غير القابلة لالتجار   ومقياس السعر النسبي للسلع القابلة لالتجار

.0والمحسوبة بالدوالر والذي يستخد  لتفادي مشكلة المؤشرات النسبية التي تتغير من دولة ألخرى

 :الفعال االسمي الصرف سعر -3
 وفي األجنبية، العمالت إحدى مقابل المحلية العملة قيمة في ارتفالاً في بعض األحيان  الصرف هسواق تشهد 

 لدولةل ةيتجار ال ذلك يختلف مستوى األهمية ىوبناًء لل ،هخرى هجنبية لمالت مقابلتسجل انخفاضًا  الوقت نفس
حيث تكون التغيرات في قيمة العملة المحلية مقابل الشركاء التجاريين الرئيسين هكثر ههمية من  األخرى الدول مع

ولهذا السبب ت  تطوير ما يعرف بالرق  القياسي ألسعار  ،تلك التي تحدث مع الشركاء التجاريين األقل ههمية
 الصرف االسمية الفعالة.

وهو سعر صرف يحسب بحسب االلتماد للى المتوسط المرجح ألسعار الصرف لدولة ما مقارنة بعمالت مختلف 
يين الرئيسين السعر األهمية النسبية لكل شريك يت  إدخال الشركاء التجار  وحتى يعكس هذا.2شركائها التجاريين

ط.للدول لحساب هذا المتوس

وقد يختلف هذا المؤشر من حيث القيمة والمحتوى وهذا يعتمد للى لدة لوامل منها كيفية احتساب المتوسط 
ت  تعديله بمعدل  ريك واختيار سنة األساس. وفي حالوتحديد الشركاء التجاريين وتحديد األوزان المعتمدة لكل ش

الشركاء التجاريين يت  الوصول إلى مفهو  جديد لسعر الصرف وهو  تمحلي واقتصادياالتضخ  في االقتصاد ال
 سعر الصرف الحقيقي الفعال.

 الحقيقي الفعال:  فسعر الصر  -4

 فهو وبالتالي .1وهو المتوسط الهندسي المثقل لسعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية ما بين الدول المتعاملة تجارياً 
احتساب مؤشر  . ويمكنمختارة هساس بفترة بالمقارنة المحلية للعملة الشرائية القوة الختالف موزون متوسط يقيس

ل السورية من خال بضرب هسعار الصرف االسمية الفعالة لليرة )مثاًل( سعر الصرف الحقيقي الفعال لليرة السورية
 :4تاليةالمعادلة ال

         
      

 حيث:

     الفعال لليرة السورية. االسمي الصرف سعر:             لليرة السورية. الفعال الحقيقي الصرف سعر:   

 الشركاء التجاريين الرئيسين. ألسعار القياسي الرق  :                  المحلية. الدولة ألسعار القياسي الرق      

 

                                                           
0
 المرجعالسابق.
2
.21،مرجعسبقذكره،ص"أثر تغيرات أسعار الصرف على القوائم المالية"(،2119طارق،شوقي.)
3
.3مرجعسبقذكره،ص "سياسات أسعار الصرف" سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية، (،2113بلقاسمالعباس،)
4
 .63،رسالةماجستير،جامعةمنتوري،قسنطينة،ص" سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي"(،2115العروق،حنان،)
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:0كما يمكن حسابه لن طريق المعادلة اللوغاريتمية التالية

         (     ) 

    ∑         

 

   

 

   ∑       

 

   

    

 حيث:

W(i):.هثقال التجارة الخارجية الثنائيةe(i):.هسعار الصرف االسمية الثنائية

التي يتاجر معها.( i)مستوى سعر الدولة :     

 الدولة سلع هسعار منافسة درجة في التغيرات قياس هو الحقيقي الفعال الصرف سعر حساب من األساسي والهدف
 التنافسي المركز فإن الفعال الحقيقي الصرف سعر يزداد فعندما التجاريين، شركائها سلع بأسعار مقارنة المحلية
 معدالت ارتفاع من هكبر بدرجة الدولة هذه في التضخ  معدل ارتفاع إلى ذلك ويعود ،يتراجع المحلية للدولة

.لها التجاريين الشركاء بلدان في التضخ 

 وانخفاض المحلية الدولة مستوردات حج  زيادة إلى الحقيقية الصرف هسعار في التدهور هذا يؤدي هن ويتوقع
 للسلطات مهمة هداة الحقيقي الصرف سعر مؤشر فإن هنا ومن التجاري ميزانها تدهور وبالتالي صادراتها حج 
 للى مؤشر هنه كما لملتها، للى هو الدولة مدفولات ميزان للى التصالدية هو التنازلية الضغوط لتوقع النقدية
ر.للتصدي سلع بإنتاج االقتصادية القطالات رغبة

 العمالت للى والطلب العرض بين الحر التالقي خالل من يتحدد الذي السعر هو: الموازي الصرف سعر -6
 .قوانين ألي يخضع ال سوق في ويتحدد للتحويل، القابلة األجنبية

 سعر الصرف المتوازن:  -6

تتساوى لنده الكمية المعروضة من لملة ما مع الكمية المطلوبة منها بصرف النظر  يوهو لبارة لن السعر الذ
.2المضاربة وحركات رؤوس األموال غير العاديةلن هثر

 تكون ما لادة مختلفة هبعاد ذات لوامل يعكس مؤشر هو إنما السوق نفسها،وهو ليس بالضرورة السعر السائد في
 األسواق إلى تصل التي االقتصادية التطورات آخر يعكس السوق سعر هن حين في األجل طويلة هو متوسطة
 السياسة إطار في الصرف سعر سياسة تلعبه الذي الدور بمدى الصرف سوق في التوازن ويرتبطة. مباشر 

.لالقتصاد الهيكلية بالخصائص بدورها تتأثر والتي للدولة االقتصادية

                                                           
0
.3مرجعسبقذكره،ص أسعار الصرف" سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في األقطار العربية،"سياسات  (،2113بلقاسمالعباس،)

2
 .30ص مرجعسبقذكره،، عر الصرف وعالقتها بالموازنة العامة للدولة"سياسة س" (،0927)عبدالعظيم،حمدي،



8 
 

ففي البلدان المتقدمة يكون استقرار النمو ومعدالت التضخ  من هه  ههداف سياسة سعر الصرف وبالمقابل تسعى 
ميزان مدفولاتها بالرغ  من هن نية العالية إلى الحفاظ للى وضع هغلب الدول النامية وخاصة الدول ذات المديو 

كهدف رئيسي إلى جانب الحفاظ للى وضع ميزان المدفولات، ومن هنا تقليص التضخ  ية منها اتخذت هدف هقل
 ر.ومن اقتصاد ألخ ىيظهر هن مبده  توازن سعر الصرف هو مبده نسبي ويختلف من دولة ألخر 

لملتها   يالئول إليها لمعرفة سعر الصرف الذي ومن هجل تحديد سعر الصرف التوازني يوجد لدة هبعاد تلجأ الد
 :0وهذه األبعاد هي

 :البعد الزمني 

. المتحرك والتوازن الساكن التوازن هماو  الصرف سعر في للتوازن هناك هسلوبين الزمني البعد للى التماداً 
 االقتصادية الدورة لن ناتجة فيه التقلبات وهن ثابتاً  سيبقى الصرف سعر توازن هن يفترض الساكن فالتوازن

 ليعود فترة بعد تزول هن يتوقع التوازن لن انحرافات بمثابة هن هذه التقلباتو والصدمات الداخلية منها والخارجية، 
 .توازنه إلى الصرف سعر

 شروط تدهور، و اإلنتاجية مثل ارتفاع االقتصاد التي تصيب الهيكلية الصدمات بأثر قرفي المتحرك التوازن هما
 توازن سعر الصرف. تحرك للى الهيكلية الضريبية واإلصالحات التجاري التبادل

 تستمر، لنو  مؤقتة هنها للى االقتصاد في التطورات إلى ينظر األول األسلوب في هن األسلوبين بين ويتمثل الفرق
 .البعيد المدى للى التوازني الصرف سعر في تغير يتوقع ال وبالتالي

لى المستقبل إلىفينظر  الثاني األسلوب هما  الصرف هسعار في التوازن ستحرك التي والعامة الهيكلية التطورات وا 
 د.البعي المدى وللى التطورات لهذه تبعاً  الصرف هسعار ستتغير ولهذا التطورات، لهذه استجابة

 التجاريين الشركاء تعدد: 

 (لها التجاريين الشركاء) الدول من مجمولةإلى األخذ بهذا البعد نتيجة تعامل الدولة مع  النقدية السلطات تلجأ
 .لها الرئيسيين التجاريين الشركاء دول لمالت صرف هسعار مقابل لملتها سعر قياسب وقيامها

إدراج المتغيرات ذات األثر في لملية  اختالف نتيجة سعر الصرف التوازني قياس صعوبة من يزيد البعد هذا و
مكانية ترابط المتغيرات يبعضها.  التقدير وا 

 هسعار من لعدد( مرجح) موزون متوسط هو والذي الفعلي الصرف بسعر هنا التوازني الصرف سعر ويقاس
 في التحركات للى التماداً  ويتحدد التجارية األطراف تعدد بمبده يأخذ التوازن سعر هن يعني وهذا الثنائية، الصرف
 .التجاريين الشركاء هؤالء صرف هسعار

  

                                                           
0
 27-25،أبوظبي،صالعربية" "سياسات وإدارة أسعار الصرف في البلدان(،0997الصادق،عليتوفيقوآخرون،)
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 األسعار في الفارق: 

 واالقتصاد المحلي االقتصاد بين التضخ  بااللتبار األخذويعتمد هذا البعد للى سعر الصرف الحقيقي، وبالتالي 
 النسبية التنافسية القدرة لقياس كمعيار يستخد  ألنه ها  المقياس وهذاالتوازني. الصرف سعر تحديد في األجنبي
 والعالمي المحلي المال ورهس السلع، للى والطلب العرض، حيث من وذلك بالخارج مقارنة المحلي لالقتصاد
 .انتقادات هو صعوبات من يحمل وما مزايا من للعملة الحقيقي الصرف سعر يوفره ما يأخذ البعد هذا فإن وبالتالي

1تحديد سعر الصرف التوازني 6-1
: 

 يوجد لدة هساليب لتحديد سعر الصرف التوازني منها:

 أسلوب تعادل القوة الشرائية: -0

وهو من هبسط النماذج المتبعة في تحديد سعر الصرف التوازني وينص للى هن سعر الصرف متناسب مع السعر 
للى ذلك فإن الفرق بين األسعار المحلية والدولية هو السبب الرئيسي في تذبذب  النسبي المحلي والخارجي. وبناءً 

لسعر صرف توازني في سنة األساس سعر الصرف، وبالتالي يمكن تعريف سعر الصرف التوازني بالنسبة 
كمايلي:

          
 
    

  

    
  
 

 حيث هن :

:   
   :                         األسعار المحلية في سنة األساس. 

األسعار األجنبية في سنة األساس. 

:   
الحقيقي في سنة األساس. والذي يتحدد لندما يكون ميزان المدفولات متوازنًا هو لند مستوى  فسعر الصر  

طويل األجل.اختالل

ويتبين من ذلك هن سعر الصرف الحقيقي يقيس االنحراف لن سعر الصرف التوازني، فعندما يكون سعر الصرف 
التوازني ويحدث ذلك لندما يكون التضخ   المتوازن منخفضًا يكون سعر الصرف االسمي منخفضًا تحت المستوى

 المحلي مرتفعًا وتخفيض العملة غير كاف لتصحيح االختالل.

 وهو ال يأخذ بالصدمات الحقيقية واالسمية التي تؤدي إلى تعديل سعر الصرف كتدفقات رهس المال.
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.مرجعسبقذكره،صالعربية،األقطارفيالتنميةبقضاياتعنىدوريةسلسلة"الصرف أسعار سياسات"،(2113)العباس،بلقاسم
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 :1أسلوب توازن االقتصاد الكلي   -4

نقدية وحقيقية والتغيرات التي تطره لليه تعكس هثر لدة لوامل يت  النظر إلى سعر الصرف للى هنه ظاهرة 
كتدهور التبادل التجاري، والتطورات الهيكلية للسياسة المالية، والمتغيرات الهيكلية من تطورات الميزة النسبية 

ارجي ولوامل هخرى للى المدى الطويل. ويت  تحديد سعر الصرف التوازني من خالل قياس التوازن الداخلي والخ
 هواًل ث  قياس هثر سعر الصرف التوازني المقابل لهما.

ويمكن هن يت  قياس التوازن الداخلي للى هساس معدالت البطالة والتضخ ، هما التوازن الخارجي فهنالك األسلوب 
يز الضيق الناتج لن التوازن المطلق في الحساب الجاري، واألسلوب المعتمد للى االدخار واالستثمار وان الترك

للى هذا األسلوب في تحديد سعر الصرف التوازني وسعر الصرف يظهر ههمية العالقات المتواجدة بين هذين 
 المتغيرين ومتغيرات اقتصادية واجتمالية هخرى.

 قياس سعر الصرف التوازني وفق أسلوب توازن االقتصاد الكلي:  6-4

القتصاد الكلي هنا مع هسلوب معادلة القوة الشرائية تتشابه طريقة قياس سعر الصرف التوازني وفق هسلوب توازن ا
 من حيث التمادها للى سعر الصرف الحقيقي وتختلف معها من حيث طبيعة المتغيرات التي تؤثر فيها.

 وهناك منهجين لقياس سعر الصرف التوازني وفق هذا األسلوب وهما: 

 طريقة التحليل الجزئي: -0

 ل المقارنة بين األوضاع االقتصادية المختلفة  لتحديد مقدار االنحراف،يت  تحديد سعر الصرف التوازني من خال
لالقتصاد الكلي، وتقدير  swanوتتمثل هذه الطريقة في العالقة السلوكية لمنحنى التوازن الخارجي في نموذج 
. وبعد ذلك يت  مقارنة سعر التوازن سعر الصرف التوازني في ضوء تقديرات للحساب الجاري والقطاع الداخلي

للى ذلك يت  إما مراجعة سعر الصرف  سعر الصرف الفعلي لتقدير االنحراف لن التوازن، وبناءً مع المقدر 
االسمي هو تعديل وضع الحساب الجاري بحيث يتحقق توازن االقتصاد الكلي في ضوء سعر الصرف السائد 

 آنذاك.

 

  

                                                           
0
سلسلةبحوثومناقشاتحلقاتالعمل،مرجعأسعار الصرف في البلدان العربية"إدارة "سياسات و(،0997الصادق،عليتوفيقوآخرون،)

.42سبقذكره،ص
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 :0كاة نموذج االقتصاد الكلي(طريقة التحليل المتكامل )محا -4

يتحدد سعر الصرف المتوازن من خالل نموذج يعكس األثر المتبادل بين متغيرات مختلفة ضمن لالقات 
  (:0اقتصادية مترابطة. ويعبر لن ذلك بالشكل رق  )

 ( توازن االقتصاد الكلي وسعر الصرف4شكل رقم )

 الصرف الحقيقيسعر         (0) ت خـ                    

 فائض خارجي                  ت د          
 تضخ  داخلي            

 ( فائض خارجي1) (1) لجز خارجي 

ركود داخليتضخ  داخلي

 لجز خارجي             (      0)  
تخـركود داخليتد

االستيعابالمحلي

،سلسلةبحوثومناقشات"سلسلة وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية"(،0997عليتوفيقوآخرون.)،المصدر:الصادق
.47حلقاتالعمل،العددالثالث،أبوظبي،ص

سعر الصرف  حداثياتإلذي يعرف للى هنه المحل الهندسي يعبر المنحنى )ت د( لن التوازن الداخلي وال
لناتج الممكن. ويتجه نحو األسفل الن االنخفاض في لمحلي، ويكون الناتج الفعلي مساويًا لالحقيقي واالستيعاب ا

سعر الصرف الحقيقي يؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية للبلد وبالتالي زيادة الواردات وانخفاض الصادرات، 
تفع االستيعاب المحلي ليمتص الفائض غير المصدر. ومن خالل وللمحافظة للى الناتج لند المستوى التوازني ير 

يتبين هن اإلحداثيات إلى يمين المنحنى تشير إلى هن الناتج يزيد لن الناتج الممكن، وهن جزء من ( 0رق  )الشكل 
 (.1(، هو ممول من الخارج )منطقة 0الطلب المحلي ممول من الداخل )منطقة 

الخارجي ويتجه صعودًا ألن زيادة االستيعاب المحلي تؤدي إلى زيادة لجز الحساب ويشير )ت خـ(ـ إلى التوازن 
الجاري وبالتالي خلل التوازن الخارجي األمر الذي يستدلي رفع سعر الصرف للحفاظ للى التوازن الخارجي. 

ن هناك ن، وهف الحقيقي هقل من سعر التواز وبناًء للى ذلك تشير اإلحداثيات إلى يمين المنحنى هن سعر الصر 
 لجز في الحساب الجاري، بينما تشير المنطقة إلى يسار المنحنى إلى فائض في الحساب الجاري.

 

 

 

 
                                                           

0
.47المرجعالسابق،ص
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 المبحث الثاني : نظريات سعر الصرف

  PPP purchasing power party))نظرية تعادل القوة الشرائية:  -0
هول من صاغ هذه النظرية هو العال  االقتصادي ريكاردو، ث  قا  بتطويرها االقتصادي السويدي غوستاف كاسل 

، والذي ينص للى هن المنتجات المتماثلة يجب هن تباع بنفس 0وهي امتداد لقانون السعر الوحيد  ،0905لا  
ك في حالة هن األسواق الدولية خالية من . وذل0السعر في البلدان المختلفة بغض النظر لن البلد المنتج لها

 الحواجز الرسمية للتجارة )التعريفات( وتكلفة النقل.

 ةبق للى السلع الفردية بينما نظريقانون السعر الواحد يط نإلولقد ت  اللجوء إلى نظرية تعادل القوى الشرائية 
 .1تعادل القوى الشرائية تطبق للى المستوى العا  لألسعار المركب من سلة السلع الداخلة في التبادل

أن أسعار الصرف بين أي بلدين سوف تتعدل لتعكس التغيرات في  ويتمثل األساس النظري لهذه النظرية للى 
تكون في المستوى الذي يجعل من هي هن هسعار الصرف في الفترة الطويلة يجب هن . 1مستويات السعر للبلدين

 الممكن شراء نفس الكمية من السلع و الخدمات بالكمية المكافئة لعملة هي بلد.

 ولنظرية تعادل القوة الشرائية صورتان، صورة مطلقة وصورة نسبية. 

 أواًل: الصورة المطلقة لنظرية تعادل القوة الشرائية:

 االلتبار بعين األخذ مع آخر بلد في لسعرها مساوياً  يكون ما بلد في سلعة سعر هن للى النظرية هذه تنص
 المحلية بالعملة السلعة سعر قسمة خالل من ما لملة صرف تحديدوهنا يت   ،الثاني البلد في العملة قيمة تحويل
 :6التالية المعادلة خالل منذلك و  األجنبية بالعملة السلعة سعر للى

       

 ومن المعادلة  ينتج أن:

 مؤشر األسعار األجنبية ×مؤشر األسعار المحلية = سعر الصرف  

ل.س وهن سعر صرف  611وتباع في سورية بسعر $01فإذا كانت سلعة ما تباع في الواليات المتحدة بسعر 
ل.س فهذا يعني هن سعر السلعة في سورية سيكون مساويًا لسعرها في الواليات 61= $0الليرة مقابل الدوالر 

  ل.س. 61$×01ل.س =  611حسب المعادلة المتحدة 

 المعلومات للى الحصول تكاليف إلغاء صعوبةتتمثل ب انتقادات المطلقة الشرائية القوة تعادل نظرية القت وقد
 .ةجحالمرا لملية إطار في األسواق بين السلع انتقال وتكاليف

                                                           
1
Rogoff, K., (1996). "The Purchasing Power Parity Puzzle". Journal of Economic Literature 34, 647–668,p649. 

2
 Hubbard, R.G., O’Brien, A.P., (2011). "Money, Banking, and the Financial System", 1 edition. ed. Prentice 

Hall, Boston.p232. 
3
 Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M., (2011). "International Economics: Theory and Policy", 9th 

Edition, 9th edition. ed. Addison-Wesley, Boston, P387. 
4
 Mishkin, F.S., (2009). "Economics of Money, Banking, and Financial Markets". 9 edition. ed. 

Prentice Hall, P439. 
5
.64،رسالةماجستير،جامعةالجزائر،ص"الدولرة ومشاكل عدم استقرار النقد وأثر الدوالر على االقتصاد الجزائري"(،2113محمد،علة،)
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 :0الشرائية القوة تعادل نظريةثانيًا: الصورة النسبية ل

وتنص النظرية  المطلقة الشرائية القوة تعادل نظرية في لالنتقادات نتيجة النسبية الشرائية القوة تعادل نظرية ظهرت
مع التغير  والخارجية المحلية السلع هسواق بين التضخ  فارقى تساو لندما ي النسبية للى هن سعر التوازن يتحقق

 كمايلي:وتوضع الصياغة الجبرية لهذه النظرية  سعر الصرف. يف

الرق  القياسي لألسعار في الدولة المحلية
الرق  القياسي لألسعار في الدولة األجنبية

 
سعر الصرف الجديد
سعر الصرف القدي 

 

   

   

 
   

   

 

 (  : سعر الصرف الجديد)فترة    

 (    :  سعر الصرف القدي )فترة   

 الخارج مؤشر الرق  القياسي لألسعار في:      

 مؤشر الرق  القياسي لألسعار في الداخل:     

% 9% للى حين هنه وصل في الواليات المتحدة إلى 5فعلى فرض هن مستوى التضخ  في سورية ارتفع إلى 
الواليات و  سورية من كل في التضخ  معدالت بين الفروق تتساوى حتى غيريتسنويًا فإن سعر السلعة سوف 

ويكون سعر الصرف الجديد  $01.9ل.س، وفي الواليات المتحدة 611السلعة في سورية يصبح المتحدة. فسعر 
 وبالعودة إلى المثال يكون:.  ()سعر التعادل

سعر الصرف الجديد
  

 
   

   
 

        ومنه سعر الصرف الجديد =
      

   
 .ل.س 

لى المنافسة في األسواق العالمية وا   قدرتها للىإن مستوى التضخ  العالي في الواليات المتحدة سيؤدي إلى فقدان 
وبالتالي تتجه إلى تخفيض قيمة  ،زيادة وارداتها وانخفاض صادراتها وبالتالي حدوث لجز في الميزان التجاري

لملتها، وللى العكس بالنسبة لسورية حيث هن انخفاض معدل التضخ  بشكل نسبي مقارنة مع الواليات المتحدة 
ومنه تحقيق ميزان المدفولات  ،قدرتها للى المنافسة وبالتالي زيادة صادراتها وانخفاض وارداتها إلى زيادة يسيؤد

 فائضًا يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة السورية ومنه يتحقق التوازن من جديد.

 

                                                           
،رسالةدكتوراه،جامعةمصادر تمويل عجز الموازنة العامة: دراسة مقارنة أثر تغيرات سعر الصرف على(،2116عثمان،مصطفىمحمد،)0

 .22عينشمس،القاهرة،ص
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 :0وللوصول إلى العبارة الرياضية لهذه النظرية  نعتمد مايلي 
   

   
 =     

    
 

 حيث هن:

  معدل التضخ  في الدولة المحلية.:       

 معدل التضخ  في الدولة األجنبية.:        

 ومنه :

    (
    

    
)      

 من الطرفين نحصل للى :      وبطرح 

            (
    

    
)      

 نحصل للى : (   وبقسمة الطرفين للى )
       

   

 
               

   

 
   

   

 

 ومنه:
       

   

 
    

    
   

 وبالتالي يكون :

(
         

    
)   (

       

   

) 

 .وتمثل هذه العبارة الصيغة الرياضية لنظرية تعادل القوة الشرائية

 

(
         

    
 تعبر لن نسبة الفارق في التضخ  بين البلدين.:  (

(
       

   
 تمثل نسبة التغير في سعر الصرف. تعبر لن  :    (

 وبالعودة إلى المثال يكون:
(
         

    
)  (

       

   
)          

(
       

   
)  (

        

  
)         

                                                           
0
.46،مرجعسبقذكره،ص"أثار تقلبات سعر الصرف وتدابير المؤسسة االقتصادية لمواجهتها"(،2116عناني،السعيد.)
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استخدامها بحذر لند قياس تخفيض  بالدراسات ههمية هذه النظرية في تحديد سعر الصرف وهنه يجوقد هثبتت 
هو زيادة قيمة العملة. باإلضافة إلى قدرتها للى لكس الصدمات النقدية داخل االقتصاد للى األسعار بنفس 

 معدالت اختالف ندل خاصة الطويل األجل في الصرف سعر تحركات تفسير إلى هدتالنسبة وبدون تغيير. و 
 الدول مختلف في األسعار مستويات بين العالقة إبراز في دورا هدت كما. كبيرة بدرجة الدول في السائدة التضخ 
 .0الصرف حرية نظا  ظل في لمالتها بين ما الصرف وهسعار

 ثالثًا: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف على المدى الطويل:

 :0هسعار الصرف في المدى البعيد وهيهناك هربع لوامل تؤثر للى 

مستويات األسعار النسبية: حيث هن ارتفاع مستوى السعر المحلي نسبة إلى مستوى السعر األجنبي للى  -0
المدى الطويل يسبب انخفاض سعر الصرف، وبالمقابل فإن انخفاض مستوى السعر المحلي نسبة إلى 

 السعر األجنبي يسبب ارتفاع قيمة العملة.

التعريفات التجارية: إن زيادة التعريفات التجارية )الضرائب، الحصص( يسبب ارتفاع قيمة العملة المحلية   -0
فعلى فرض هن الجمهورية العربية السورية زادت التعريفة للى الفوالذ األمريكي، فإن  ،للى المدى الطويل

 مة الليرة إلى االرتفاع.هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الطلب للى الفوالذ السوري واتجاه قي

التفصيالت بالنسبة للسلع المحلية مقابل األجنبية: إن زيادة الطلب للى صادرات البلد يسبب ارتفاع قيمة  -1
العملة للبلد في المدى الطويل. وبالمقابل فإن زيادة الطلب للى الواردات يسبب انخفاض قيمة العملة 

 المحلية.

 ىد التي تصبح هكثر إنتاجية بالنسبة إلى البلدان األخرى تؤدي إلللى المدى الطويل البال: اإلنتاجية -1
فيض إلى البلدان األخرى تؤدي إلى تخ ةفزيادة اإلنتاجية في البلد المحلي بالنسب ارتفاع قيمة لملتها.

لذلك يرتفع الطلب للى السلع المحلية بالنسبة  ةوكنتيج ،للسلع األجنبيةهسعار السلع المحلية بالنسبة 
( العوامل 0المحلية. ويوضح الجدول التالي رق  )ويؤدي ذلك إلى زيادة قيمة العملة  ،جنبيةاأل للسلع

 المؤثرة في هسعار الصرف للى المدى الطويل.
 ( العوامل المؤثرة في أسعار الصرف على المدى الطويل0الجدول  رقم )

االستجابةفيسعرالصرفالتغيرفيالعاملالعامل

مستوىالسعرالمحليالطويلعلىالمدى

التعريفاتالتجارية

الطلبعلىالواردات

الطلبعلىالصادرات

اإلنتاجية

 .Mishkin, F.S., (2009). "Economics of Money, Banking, and Financial Markets" Prentice Hall, P442 المصدر:

                                                           
0
.65،مرجعسبقذكره،صأثر الدوالر على االقتصاد الجزائري""الدولرة ومشاكل عدم استقرار النقد و(،2113محمد،علة،)

2
Mishkin, F.S., (2009). "Economics of Money, Banking, and Financial Markets,". 9 edition. ed. Prentice Hall, 

P441. 
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 للى هسعار الصرف في حركاتتال حول صحيحة تنبؤات بشكل لا  تعطي PPP نظرية هن من الرغ وللى 
وقد تعرضت النتقادات  القريب المدىهسعار الصرف للى  فيإال هنها ل  تستطيع تفسير التحركات  البعيد، المدى

 :0وهبرز هذه االنتقادات صرفال سعارًا كاماًل ألتفسير  تكون هن من لديدة منعتها

 نماو  ،فقط السلعة سعر للى تتوقف ال الدولية التجارة مجال في التنافسية القدرة هن  هخرىيوجد لوامل  ا 
 .الخ…  التسلي ، مواليد دقة ،البيع بعدا م خدمات األذواق، القي ، العادات، المستوى الثقافي، مثلهامة 

 هن هغلب  للى النقيض من فرضية قانون السعر الوحيد فإن تكلفة النقل والحواجز التجارية موجودة حيث
الدول تقو  بفرض التعريفات والحصص للى البضائع المستوردة وقد تكون لالية بما فيه الكفاية لمنع 

.2بعض البضائع من المتاجرة بها بين البلدان

  المنتجات قد تكون متمايزة: تفترض النظرية تساوي السعر للمنتجات المتماثلة في مختلف البلدان ولكن
يها المنتجات متمثلة من حيث النوع ولكنها مختلفة من حيث الجودة والمزايا يؤدي في الحالة التي تكون ف

 .1إلى اختالف السعر في البلدان المختلفة

  قد تقود الممارسات االحتكارية في هسواق السلع مع تكلفة النقل والحواجز التجارية إلضعاف الصلة بين
 .1المختلفةهسعار البضائع المتشابهة المبالة في البلدان 

 .صعوبة تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها سعر الصرف متوازن 

  نما لحركات رؤوس األموال واالستثمارات إن تقلبات سعر الصرف ال تخضع للميزان التجاري فقط وا 
 الدولية الطويلة والقصيرة األجل.

 العمليات حساب يعتبر إذ القصير، األجل في الصرف هسعار لتغيرات توقعات إلطاء لن لجزها 
 فحالة الصرف، سعر اتجاهات لمعرفة (القصير األمد في) مؤشر هفضل المدفولات ميزان في الجارية

 .االنخفاض هو االرتفاع إلى العملة بسعر تؤدي الحساب هذا

  تفترض هن مستوى األسعار يحدد سعر الصرف والعكس قد يكون صحيحًا، حيث هن تدهور سعر
 .6تدهور األسعار الداخلية واألزمة السورية خير مثال للى ذلك الصرف قد يؤدي إلى

  .تفترض النظرية هن سعر الصرف ال يؤثر للى القوة الشرائية المحلية، بل يتأثر فقط بتغير القوة الشرائية
للى الرغ  من هن تجارب الدول التي تخلت لن قالدة الذهب بعد الحرب العالمية األولى هثبتت هن تغير 

 .5صرف يحدث هواًل ث  يعقبه التغير األسعار المحلية هو تغير القوة الشرائية في الداخلسعر ال

 .تهمل مرونة الدخل ومرونة الطلب السعرية للى الصادرات والواردات 

   تتطلب وجود سلة منتجات معيارية للى المستوى العالمي بشكل مرجح، وهذا بعيد لن الواقع بحك
 التي تختلف من دولة ألخرى.لادات المستهلكين وهذواقه  

                                                           
0
 .39سبقذكره،صمرجع،"للدولة العامة بالموازنة وعالقتها الصرف عرس سياسة"،(0927)حمدي،العظيم،عبد

2Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M., (2011). "International Economics: Theory and Policy", 9th 

Edition, 9th edition. ed. Addison-Wesley, Boston, P395.  
3
Hubbard, R.G., O’Brien, A.P., (2011). "Money, Banking, and the Financial System", 1 edition. ed. Prentice 

Hall, Boston, p234. 
4
Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz, M., (2011). "International Economics: Theory and Policy", 9th 

Edition, 9th edition. ed. Addison-Wesley, Boston, P396. 
5
.259،جامعةتشرين،مركزالتعليمالمفتوح،صالدولي""االقتصاد (،2112هرمز،نورالدين.قنوع،نزار،)
6
.40مرجعسبقذكره،ص،"للدولة العامة بالموازنة وعالقتها الصرف عرس سياسة"،(0927)حمدي،العظيم،عبدحمدي،العظيم،عبد



07 
 

 وللى الرغ  من هذه العيوب ال زالت مرجعًا للكثير من االقتصاديين الذين يتعرضون لدراسة سعر الصرف.

 

 The Interest-Rate Parity  نظرية تعادل أسعار الفائدة: -2

يتميز الوقت الراهن بوجود قابلية كبيرة لحركة رهس المال، فاألجانب يمكنه  بسهولة شراء األصول السورية  
)كودائع الليرة السورية(، وبالمقابل فإن السوريون يمكنه  شراء األصول األجنبية )كودائع الدوالر(. فعندما يكون 

والسوريون سوف  الليرة السورية، فإن األمريكيون توقع للىالعائد المتوقع للى ودائع الدوالر هللى من العائد الم
يحاولون اقتناء ودائع الدوالر مقابل الليرة، وللى العكس من ذلك في حالة كان العائد المتوقع للى الليرة هللى منه 

 فإن األمريكيون والسوريون سوف يحاولون اقتناء ودائع الليرة مقابل ودائع الدوالر. رللى الدوال

ن سوق الصرف األجنبي في حالة توازن لندما يكون العائد المتوقع للى العملتين متساويًا )يقاسان بنفس ويكو 
االختالفات في أسعار الفائدة على السندات للى هن  صوين . وهذا هو شرط تعادل سعر الفائدةالعملة(

 .0لصرفتعكس توقعات التغيرات المستقبلية في أسعار ا ة في الدول المختلفةالمتشابه

 ويعبر لن ذلك : 

التقدير المتوقع للعملة المحلية –للى السند األجنبي  ةللى السند المحلي = سعر الفائد ةسعر الفائد

      
    

    

  

 

 ي.سعر الفائدة للى السند األجنب:   سعر الفائدة للى السند المحلي.              :  :حيث هن

    الصرف الحالي للعملة المحلية.سعر :   
سعر الصرف المتوقع للفترة الالحقة.: 

 ولمعرفة كيف يعمل شرط توازن سعر الفائدة في تحديد سعر الصرف لدينا المثال التالي:

     القادمةوسعر الصرف المتوقع في الفترة        للى فرض هن سعر الفائدة األجنبية )الدوالر( 
     .

    هو فإن التقدير المتوقع لليرة السورية      لندما سعر الصرف 
        

 

           وبالتالي فإن العائد المتوقع للى الدوالر:
    
    

  
               

        فإن             لندما  

        فإن     عندما

 بغض النظر لن سعر الصرف .        هما العائد المتوقع للى ودائع الليرة فهو دائمًا  

                                                           
1
Hubbard, R.G., O’Brien, A.P., (2011). "Money, Banking, and the Financial System", 1 edition. ed. Prentice 

Hall, Boston ,p240. 
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ليرة بالنسبة للدوالر،       وبالتالي يكون        ويحدث التوازن في سوق الصرف األجنبي لندما 
 لمتوقعة للى الدوالر.وشرط تعادل سعر الفائدة مطبق ألن العائدات المتوقعة للى الليرة تساوي العائدات ا

($سعرالصرف)ل/  

  

CE52





B51    



DA42





%5%01%05العائدالمتوقع)ل.س(

 ( التوازن في سوق الصرف األجنبي3شكل رقم )

 

 وهناك العديد من العوامل التي تؤثر للى هسعار الصرف في المدى القريب.

 وتؤثر للى سعر الصرف    و    ( العوامل التي تحرك و تغير جداول 0) ويظهر الجدول التالي رق 

االستجابةفيسعرالصرفالتغيرفيالعاملالشكلالعامل

سعرالفائدةالمحلي



0





  

  
   

  
 

   

  

  


)    R)العائدبالليرةالسورية

سعرالفائدةاألجنبي



2



  
      

 

  
  

  


  


)    R)العائدبالليرةالسورية
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مستوىالسعرالمحلي
المتوقع
الدولإلى)نسبة

3األخرى(



  
      

 

  
  

  


  


)    R)العائدبالليرةالسورية

التعريفاتالتجارية
المتوقعة


4)نسبةالىالدول

األخرى(



  
      

 

  
  

  


  


)    R)العائدبالليرةالسورية

الطلبالمتوقع
علىالواردات


5



  
      

 

  
  

  


  


)    R)العائدبالليرةالسورية

الطلبعلىالصادرات


6



  
      

 

  
  

  


  


)    Rالسورية)العائدبالليرة

اإلنتاجيةالمتوقعة
)نسبةالىالدول

7األخرى(



  
      

 

  
  

  


  


)    R)العائدبالليرةالسورية

 .Hubbard, R.G., O’Brien, A.P., (2011). "Money, Banking, and the Financial System", 1 edition. ed: المصدر

Prentice Hall, Boston,p451. 

سيؤدي إلى زيادة  المحلية، الودائع للى الفائدة سعر زيادة هن يتبين هلاله النموذج ضمن( 0) رق  الشكلومن 
، مما يؤدي إلى انتقال ودائعه  للى هللى لائد للى للحصول األجانب قبل منالطلب للى الليرة السورية 

  المنحنى من
  الى  

 .   الى   ويرتفع معه سعر صرف العملة المحلية من   
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( يؤدي إلى زيادة طلب السوريين للى العملة األجنبية 0وبالمقابل فإن ارتفاع سعر الفائدة األجنبية في الشكل رق  )
الرتفاع العائد لليها، وبالتالي انخفاض الطلب للى الليرة السورية ومنه انخفاض سعر صرفها، وينتقل منحنى 

  العائد للى العملة األجنبية من 
  الى  

 .  الى    انخفاض سعر صرف الليرة من مسببا    

 وبالتالي سيزيد األجنبية السلع للى الطلب فإن( 1كما في الشكل رق  ) المحلية األسعار مستويات ارتفعت إذا هما
   من منحنىال وسينتقل ،مقابل العملة المحلية األجنبية العملة للى الطلب سيزيد

  الى  
ويسبب ذلك انخفاض    

 .   الى    سعر الصرف من

 إلى سيؤدي ذلك فإن األجنبية، السلع استيراد للى الجمركية القيود بزيادة مثالً  )سورية( دولةال قامت وفي حال
 منحنى ينقل مما القيود هذه نتيجة األجنبية السلع للى الطلب يقلل هو البديلة المحلية السلع للى الطلب زيادة
  من  لليسار األجنبية الودائع للى العائد

  الى  
ويرتفع بالمقابل سعر صرف الليرة السورية من الصرف من    

 (.1كما في الشكل رق  )   الى    

سيزداد  ةالطلب للى العملة األجنبي فإن( 6) رق  الشكل في كما االستيراد للى المتوقع الطلب زيادة حالة وفي
  من للى العملة األجنبية  العائد منحنىلتمويل المستوردات وبالتالي سينتقل 

  الى  
وبالمقابل ينخفض سعر   

 .   الى   صرف الليرة السورية 

 للى األجانب طلب زيادة يعني ذلك فإن (5) رق  الشكل في كما التصدير للى المتوقع الطلب زيادة حالة في هما
   األجنبية لليسار من العملة للى العائد منحنى ينقل المحلية،مما العملة

  الى  
، ويرتفع معه سعر صرف  

 .  الى     الليرة السورية من

ذا  تستطيع االقتصادية القطالات فإن( 5) رق  شكل األخرى بالدول مقارنة )سورية مثاًل( الدولة إنتاجية زادت وا 
الطلب للى لملتها،  وزيادة الدولة تلك سلع للى األجنبي الطلب زيادة يؤدي إلى مما األسعار، تخفيض لندها

   منوبالتالي انتقال منحى الطلب للى العملة األجنبية 
  الى  

 وارتفاع سعر لملة الدولة المحلية )سورية(.   

البلدان المختلفة تعكس توقعات ولكن ال يمكن هن تكون االختالفات في هسعار الفائدة للى السندات المتشابهة في 
 :0التغيرات المستقبلية في هسعار الصرف دائمًا لعدة هسباب

في البلدان ي السندات والتي ته  المستثمرين ف ولة والخطر: هناك بعض االختالفاتاالختالف في السي -0
السندات الحكومية المختلفة فعلى سبيل المثال قد يعتبر المستثمرون األمريكيون هن الخطر األصلي للى 

السورية هللى منه للى السندات الحكومية األمريكية، وبالتالي تكون االستثمار في السندات الحكومية 
األمريكية هكثر سيولة منه للى السندات السورية. لذا بعض االختالفات في هسعار الفائدة بين البلدان 

 دات.المختلفة تعوض المستثمرون ألجل االختالف في خصائص السن
لى من تكلفة شراء األصول تكاليف الصفقات والتعامالت: إن تكلفة شراء األصول المالية األجنبية هل -0

 .المحلية

                                                           
1
 Hubbard, R.G., O’Brien, A.P., (2011). "Money, Banking, and the Financial System", 1 edition. ed. Prentice 

Hall, Boston ,p240. 
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خطر سعر الصرف: إن شرط تعادل سعر الفائدة ال يأخذ بعين االلتبار خطر سعر الصرف للى  -1
 االستثمار في األصول األجنبية.

 
 النظرية النقدية -3

النقود المعروضة في التأثير للى المستوى العا  لألسعار ويعود السبب في ذلك إلى  تشير هذه النظرية إلى دور
هن الطلب للى السلع والخدمات يعتمد للى لدة لوامل كالدخل القومي ونسبة الفائدة المدفولة من قبل البنوك 

 نوتت  دراسة هذه النظرية م ،0في دنيا االقتصاد "النقد ال يلعب سلوكًا حياديًا في دنيا االقتصاد"وكما قال سنجر 
 خالل:

 دراسة هثر كمية النقود في تحديد سعر الصرف. -0

 دراسة هثر سعر الفائدة في تحديد سعر الصرف. -0

 الخص  في تحديد سعر الصرف. ردراسة هثر سع -1

 
 (Quantity theory of money) : نظرية كمية النقود

بتقدي    0900ف، ث  قا  آيرفنج فيشر لا  تحديد سعر الصر يعتبر ريكاردو هول من نبه إلى هثر كمية النقود في 
 هفكار إضافية لشرحها.

وقد ركزت هذه النظرية للى العالقة الوثيقة بين كمية النقود والمستوى العا  لألسعار، وقامت للى ثالثة دلائ  
:2هساسية هي

 تؤدي إلى ارتفاع األسعار  إن قيمة النقود تتناسب لكسيًا مع كميتها، فزيادة الكمية المعروضة منها
 وانخفاض قيمتها.

 .تتساوى نسبة تغير األسعار مع نسبة تغير النقود 

 .تعتبر كمية النقود لاماًل هامًا يؤثر للى المستوى العا  لألسعار وللى قيمة النقود ذاتها 
 .بالنقود هاتبادل ت  التي المالية األوراق هو الخدمات هو السلع قيمة تساوي هن يجب النقود قيمة هنو 

 تلك في المعامالت لدد مع المالية واألوراق والخدمات السلع قيمة تتساوى هن يجب الزمن من لحظة هي ففي
 النقدي التدفققيمة إلى مساوية ستكون (PT)فإن ولليه. (P)المعامالت سعر معدل في مضروبا (T) اللحظة
:3كالتالي المعادلة  هذه لن التعبير ويت  (V) النقود تداول سرلة في مضروبا (M)النقود كمية في يتمثل الذي

                

 :حيث

M : ،المركزي البنك طرف من مقداره يتحددترمز إلى كمية النقود المعروضة في لحظة زمنية معينة. 

                                                           
0
.35الحديثة،البصرة،ص،دارالطباعة"النظرية االقتصادية في التحليل اإلجمالي"(،0969نجيب،محمود.)
2
.94،داركنعانللدراساتوالنشر،ص"النقد وتطوره التاريخي"(،0992سنقر،عبدالرحيم،)
3
 .22،دارالكنديللنشروالتوزيع،األردن،ص"اقتصاديات النقود والبنوك"(،2112بنيهاني،حسين،)
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T : ثابتة)  الدخل مستوى في دالةترمز إلى كمية المبادالت من السلع ولخدمات في نفس اللحظة الزمنية، وهي 
 .(القصير األمد في

P.ترمز إلى المستوى العا  لألسعار : 

V : األخرى المتغيرات باقي لن ومستقلة ثابتةترمز إلى سرلة دوران النقد، وهي M ،P ،T  

 :كالتالي السعر مستوى ويكون

  
  

 
            

 التغير بمقدار يكون السعر في التغير وهن النقود، كمية للى يعتمد السعر مستوى هن يظهر( 0) رق  المعادلة من
وهذا ما حدث في .V،T من كل ثبات مع النقود، كمية تضالفت إذا يتضالف السعر هن هي النقود، كمية في

.0( حيث كان معدل الزيادة في مستوى األسعار يقارب معدل الزيادة في كمية النقود0916 -0919مصر )

 ارتفاعفإن هذه الزيادة تؤدي إلى  ،ثبات سرلة التداول ولدد المعامالت مع المعروضة النقود كمية زادت فإذا
ومثال ذلك ما حدث في  العملة، صرف سعر للى، وبالتالي ينعكس ذلك والخدمات السلع ألسعار العا  المستوى

ها للى إلى ضعف قدرت هدى اانكلترا حيث هن الزيادة في كمية النقود المتبادلة هدت إلى ارتفاع األسعار مم
مما اضطرها إلى القيا  بتخفيض الجنية  ،المنافسة في األسواق الدولية وبالتالي حدوث لجز في ميزان مدفولاتها

اإلسترليني لن قيمته االسمية.هي هن زيادة كمية النقود هدت إلى انخفاض سعر صرف العملة. ويعبر لن النظرية 
.(1بيانيًا بالشكل رق  )

 ين كمية النقود ومستوى األسعار( العالقة ب2) الشكل رقم

مستوىاألسعار

                (P )      
                    

                           
         C                  

                           
           B                

                           
             A              

                           
                           

              3M M2 M1(         MVكمية النقود)    

 

 

 

  

0 
 

P2 
 

P1 
 

P3 
 



                                                           
0
.51،ص2،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،طوالبنوك""االقتصاد السياسي في النقد (،2114حسون،سمير،)
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 للى الطلب زيادة ومنه الصادرات، تكاليف تقل هي العكس فيحدث المعروضة، النقود كمية اننقصهما في حال 
 للى الطلب زيادة بسبب الصرف سعر ارتفاع وهخيرا الخارجية قيمتها ارتفاع إلى يؤدي مما والخدمات السلع
 .العملة

 المدفولات ميزان للى تنعكسو  التضخ ، من لالية مستويات لنها تترتب النقود لرض في المفرطة الزيادات إن
 .الجديدة لألسعار العا  المستوى مع تماشياً  الصرف سعر تغيير يتطلب ما وهو مختلفة، هوضالاً  مخلفة

0ويشترط لحدوث هثر كمية النقود للى سعر الصرف هن تتس  السوق المالية بالنشاط كما هن تغير سعر الصرف .
 هخرى. لال يكون بنفس نسبة تغير المعروض النقدي وذلك بسبب تأثير لنصر الزمن ولوام

 عيوب النظرية

 ( ومن هه  االنتقادات الموجه لها :0911-0909النظرية في فترة الكساد الكبير )ظهرت االنتقادات الواقعية لهذه 

  التغيرات في األسعار ال تعتمد بالضرورة للى التغيرات في كمية النقود، حيث يمكن لألفراد هن
 .2يقوموا بادخار النقود مما يؤثر في األسعار

 هي تخضع للحالة النفسية للمنتج إن سرلة تداول النقد ليست ثابتة كما افترضت النظرية، ف
( حيث 0915-0915والمستهلك وبالتالي فهي لرضة للتغير، ومثال ذلك ما حدث في الصين )

ارتفعت األسعار بمعدالت هسرع بكثير من الزيادة في كمية النقود نتيجة الزيادة السريعة والكبيرة 
 .3التفضيل النقدي لألفرادلسرلة دوران النقود في تلك الفترة والناجمة لن االنخفاض في 

  حج  المبادالت إلى نظرية التشغيل الكامل، في حين هن الواقع يشير إلى تأثرها  نيرجع الكالسيكيو
 باألوضاع االقتصادية.

  إن ارتفاع األسعار ال يعود بالضرورة إلى زيادة الكمية النقدية هواًل، فقد ترتفع األسعار نتيجة توقعات
 .4المنتجين هو المستهلكين

  تنخفض ل  األلماني المارك فإن وكمثالإن زيادة كمية النقود ال تؤدي بالضرورة إلى تخفيض قيمتها 
.المتداولة الماركات لدد في الحاصلة الزيادة برغ  األولى العالمية الحرب خالل قيمته

 حالة تسود لندما النقود للى الطلب زيادة مجرد من هكثر لها هثر ال النقود كمية في الزيادة هن كينز يرى كما
 مستوى للى التأثير النقدية للسياسة يمكن ال الحالة هذه وفي. السيولة مصيدة نطاق في االقتصاد ويقع الكساد،
.األسعار

 أثر سعر الخصم في تحديد سعر الصرف

سعر  . فقيا  السلطات النقدية بتخفيضمن خالل تأثيره للى سعر الفائدة يؤثر سعر الخص  للى سعر الصرف
الخص  يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وبالتالي انخفاض تدفقات رؤوس األموال الخارجية إلى الدولة وهروب 

للدولة.  يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة األموال من الدولة إلى الدول ذات سعر الفائدة األللى، مما
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عر الخص  للى سعر الصرف يكون ويحدث العكس في حال قامت الدولة بزيادة سعر الخص . وان تأثير س
.0واضحًا في تحركات رؤوس األموال القصيرة األجل منها هكثر من رؤوس األموال الطويلة األجل



 

 

      (The theory of the balance of payments)نظرية ميزان المدفوعات )األرصدة(: -4

 

:2ترتكز هذه النظرية في تحديد سعر الصرف للى نتيجة ميزان المدفولات للدولة ويشترط لتحقيقها مايلي

  تقدير النتيجة النهائية لميزان العمليات الجارية في اقرب فترة ممكنة، وآثار التغيرات الدولية في
 الناتج والتوظيف في الفترة قصيرة األجل.

  المدفولات في حالة االضطرابات النهائية.تقدير النتيجة النهائية لميزان 

 .تقدير التغير الضروري في سعر الصرف 

يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب للى العملة مقابل العمالت  ففي حالة تحقيق الدولة فائضًا في ميزان مدفولاتها
األجنبية وبالتالي ارتفاع سعر صرف لملتها مقابل العمالت األخرى، مما ينج  لنه ضعف في القدرة التنافسية 
في األسواق الدولية، وبالتالي انخفاض الطلب للى سلع هذه الدولة، وانخفاض صادراتها وزيادة وارداتها مما يؤدي 

ى انخفاض سعر صرفها.إل

هما لندما تحقق الدولة لجزًا في ميزان مدفولاتها فان ذلك يؤدي إلى يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة من 
العملة الوطنية وانخفاض سعر صرفها مقابل العمالت األجنبية األمر الذي يؤدي إلى زيادة صادراتها وانخفاض 

 مدفولات وارتفاع سعر صرف العملة من جديد.وارداتها مما يؤدي إلى تحسن وضع ميزان ال

وبناء للى هذه النظرية يمكن لسعر الصرف المساهمة في معالجة االختالالت الحاصلة في ميزان المدفولات 
 للدولة من خالل تخفيض هو زيادة سعر الصرف.

 في الكبيرة الزيادةغ  من ومثال ذلك المارك األلماني خالل الحرب العالمية األولى، حيث ل  تتأثر قيمته للى الر 
 أللمانيا الحسابي الميزان توازن هو ذلك في والسبب. ألسعارل  المستوى العا وارتفاع دورانها ومعدل النقود كمية

.3صادراتها لن وارداتها بزيادة لها يسمح ل  الذي بالشكل
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 خالصة المبحث الثاني:

 .ومزايا وسلبيات كل منهاوفرضياتها ( هه  النظريات المحددة لسعر الصرف 1يلخص الجدول التالي رق  )

 نظريات تحديد سعر الصرف (3الجدول رقم )

سلبياتالنظريةايجابياتالنظريةصيغةالنظريةالفرضياتاسمالنظرية

*حريةحركةالسلعوالخدماتنظريةتعادلالقوةالشرائية
الدولودونتكلفةالنقلبين

والرسومالجمركية.
*يتماستهالكنفسسلة
المنتجاتفيكلالدول.

*غيابالرقابةعلىعمليات
الصرف.

*سعرالصرفالحقيقيثابت.

*تعتبرامتدادلقانون
السعرالوحيدوتنص

علىأنأسعارالصرف
تتحركلتحقيقالمساواة
فيالقوةالشرائيةبين

مختلفة.العمالتال

*تعطيتنبؤات
صحيحةحولحركة
أسعارالصرفعلى

المدىالطويل.
إبرازفي*أهميتها
مستوياتبينالعالقة
الدولبيناألسعار
بينماالصرفوأسعار
نظامظلفيعمالتها
.الصرفحرية

*صعوبةتحققهاعلىالمدىالقصير
*تتطلبوجودسلةمنتجاتمعيارية
فيكلالدولوهذابعيدعنالواقع

بحكمأذواقالمستهلكينوعاداتهمفي
كلدولةعلىحدى.

*فرضيةعدموجودتكاليفالنقل
والرسومالجمركيةغيرمحققةوهذا
يخالففرضيةقانونالسعرالوحيد.



مثالية*األسواقالماليةنظريةتعادلأسعارالفائدة
)منافسةتامة(.

*شرطتعادلسعرالفائدة
هوأنالعائداتالمتوقعة

علىودائعأيبلدين
تكونمتساويةعندما
تقاسانبنفسالعملة.

بشكلجيدعلىق*تتحق
المدىالقصير.

*االختالفاتفيالسيولةوالخطر.
*تكلفةالصفقاتوالتعامالت.

*خطرسعرالصرف.

*قيمةالنقودتتناسبعكسياًمعنظريةكميةالنقود
كميتها.

*تؤثركميةالنقودعلىمستوى
األسعاروعلىقيمةالنقود

نفسها.
*األسواقالماليةنشطة.

فيأيلحظةالنقودقيمة*
قيمةتساويأنيجب
أوالخدماتأوالسلع

تمالتيالماليةاألوراق
.بالنقودتبادلها

      

األسعار*التتوقفالتغيراتفي
دائماًعلىالتغيراتفيكميةالنقود.
*قدتتغيرسرعةتداولالنقدحسب

الحالةالنفسيةللمنتجوالمستهلك

ثابتة.Vوبالتالينقضالفرضيةبان

إلى*قداليعودارتفاعاألسعار
توقعاتإلىزيادةالكميةالنقديةوإنما

المستهلكينوالمنتجين.

النتيجةالنهائيةلميزان*تقديرنظريةاألرصدة
المدفوعاتفيحالة
االضطراباتالنهائية.

*تقديرالتغيرالضروريفي
سعرالصرف.

*يتحددسعرصرف
علىمايطرأءالعملةبنا

علىأرصدةميزان
المدفوعاتمنتغيير

يمكنلسعرالصرف*
المساهمةفيمعالجة

الحاصلةفياالختالالت
ميزانالمدفوعات
للدولةمنخالل

تخفيضأوزيادةسعر
الصرف
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 نظم سعر الصرفالمبحث الثالث: 

يعتبر اختيار نظا  الصرف محط اهتما  اإلدارة االقتصادية للدولة لما له من دور ها  في تعزيز المنافسة وحماية 
دمات ورهس المال في الدولة ويمارس ضغطًا قويًا للى االستقرار االقتصادي، فهو يؤثر للى تدفق السلع والخ

حسب خصائص االقتصاد ب هذا النظا  يتحددو ميزان المدفولات والتضخ  والمتغيرات االقتصادية الكلية األخرى. 
الدول في  قد تمثلت هه  األنظمة المتبعة التي تأخذ بهاو المحيط االقتصادي والمالي العالمي  الوطني وتطور

 :0تحديد سعر الصرف في مايلي

 نظا  الصرف الثابت ) في ظل قالدة الذهب (. .0
 نظا  الصرف المرن ) في ظل قالدة األوراق اإللزامية (. .0
 .نظا  الرقابة للى الصرف .1

 (Fixed exchange rate system)  نظام الصرف الثابت -0
وزن معين من الذهب، مما ترتبط قيمة لملتها الوطنية بارتبط هذا النظا  بالدول التي تأخذ بقالدة الذهب حيث 

تحقق سعر ثابت نسبيًا للعمالت المختلفة بعضها ببعض، ويكون التقلب ضمن حدين هما نقطة خروج  ينج  لنه
 .0ودخول الذهب حيث تدرج نفقات النقل والتأمين

دولة التي ترى هن قيمة لملتها قد ويستوجب هذا النظا  تفضيل التوازن الخارجي للى االستقرار الداخلي، فال
انخفضت وبالتالي خروج الذهب منها، تقو  بإتباع سياسة انكماشية بهدف توسيع الصادرات والحد من الواردات 

ففي تاريخ االنضما  إلى اتفاقية بريتون وودز  .1لزيادة الطلب للى لملتها وبالتالي ارتفاع سعر صرف لملتها
 غ. وبالتالي: 5....1دوالر= 0، وملغ ذهب 116.600( ل.س=0كان)

         
       

        
 قرشًا سوريًا. .009.01دوالر = 0هي  

عملة إما بعملة واحدة حيث تقو  اليت  فيه ربط  ومع تطور النظا  النقدي العالمي تطور هذا النظا  حيث هصبح
التعديل مقابل  حاالت نادرة وتعلن مسبقًا مقدار الدولة بتثبيت لملتها إلى لملة دولية رئيسة دون تعديالت إال في

 لملة االرتكاز.

تلجأ إلى  الشركاء التجاريين الرئيسيين كأنصرف لملتها بسلة من العمالت تعكس لمالت  هو هن تقو  بربط سعر
  .1تثبيت لملتها مقابل وحدة معيارية مثل وحدة حقوق السحب الخاصة هو الوحدة األوروبية

سعر صرف العملة ثابتًا مقابل لملة التثبيت هو مقابل سلة من العمالت ويسير معها هبوطًا هو وبالتالي يبقى 
 صعودًا مقابل العمالت األخرى.

ومن % في اتفاقية بريتون وودز، 0ساد نظا  تثبيت العمالت مقابل بعضها بعضًا بهامش تغيير ال يتجاوز  ولقد
ه واجه صعوبات لتالفي انهيار النظا  إال هن صعودًا وهبوطاً  %1.6ليصبح  0950في العا  هذا الهامش لدل ث  
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ناجمة لن لد  الثقة بالدوالر واستمرار المضاربة لليه مما دفع بدول المجمولة االقتصادية األوروبية إلى اتخاذ 
 0951وبالتالي ت  التخلي لن نظا  الصرف الثابت في شهر آذار لا   ،قرار بترك لمالته  تعو  مقابل الدوالر

 .0نتيجة التخلي لن الدلامتين األساسيتين له وهما الصرف الثابت وقابلية التحويل الدوالر إلى ذهب

 :ومن مميزات هذا النظا  

 يحقق استقرارًا نسبيًا للمعامالت االقتصادية لن طريق  توفير إطار مستقر للمبادالت التجارية الدولية. 
  التحك  في كمية النقود )اإلصدار النقدي يؤدي إلى تثبيت سعر الصرف هن هو لالج للتضخ  حيث

 .مع الحفاظ للى االستقرار النقدي وهو هصعب ما يمكن تحققه حاليا محدود بإنتاج الذهب(
  زيادة الثقة بالعملة كونها قابلة للتحويل والستقرار سعر تعادلها فهو يتيح للمنتجين القدرة للى  إلىيؤدي

إنتاجها في ضوء تقديره  لألرباح المتوقعة للى هساس السعر الثابت  تحديد الكميات التي يرغبون في
للعملة المحلية مقابل العملة األجنبية وكذلك الضمانة للمستثمرين بتحويل هرباح استثماراته  سواء من 

 العملة المحلية هو العكس بسعر صرف ثابت.
اد تتالء  مع هذا السعر وتحقق توازن تثبيت سعر الصرف إلى تغيرات في االقتص إلى ذلك يؤديباإلضافة و 

 تلقائي في ميزان المدفولات بالمعنى االقتصادي، وهو موجود نولا ما للى الدوا .

إال هن من مساوئ هذا النظا  هنه يعكس األوضاع االقتصادية السيئة لدولة لملة التثبيت إلى العملة المحلية، كما 
تياطيات كبيرة من العمالت األجنبية من هجل التدخل في هوقات هنه يفرض للى السلطات النقدية االحتفاظ باح

الحاجة للحفاظ للى استقرار هسعار الصرف داخل مجال التغيير، مما يشكل لبئًا كبيرًا للى تلك السلطات إلدارة 
 .0. وهو يسالد للى نقل التضخ  والصدمات الخارجية إلى االقتصاد المحليوتجميع تلك االحتياطيات

السياسة النقدية غير فعالة وال يمكن استخدامها من قبل السلطات النقدية كأداة للتحك ، تكون  إلى ذلك باإلضافة
فإذا قامت الدولة صاحبة لملة االرتكاز برفع  ،محليةبها العملة الحيث هنها تتأثر بسياسة الدولة التي ترتبط 

ي يفرض للى البنك المركزي التدخل إللادة وبالتال ،هروب رؤوس األموال إلىمعدالت الفائدة سوف يؤدي ذلك 
 التوازن من جديد وبالتالي تهديد الكتلة النقدية لتلك الدولة مما ينج  لنه انخفاض النشاط االقتصادي.

ومن ناحية هخرى فإن المضاربة لمليًا تكون بدون هي خطر إذا كان هي تغير في القيمة ممكن احتماله ألن البنك 
 ويتحدد .1لن سعر الصرف الثابت، وتكون خسائر المضارب محصورة في هامش التغييرالمركزي مجبر للدفاع 

 العملة لرض منحنى مع المحلية العملة للى الطلب منحنى بتقاطع الثابت الصرف  انظ في العملة صرف سعر
 .النقدية السلطات قبل من مسبقاً  محدد توازني سعر لند ولكن المحلية

 هو لرض زيادة خالل من بالتدخل تقو  النقدية السلطات فإن األجنبية، هو المحلية العملة للى الطلب فعند زيادة
 زني.التوا السعر لند العمالت سوق في التوازن إللادة واألجنبية المحلية العملة طلب
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 (Floating exchange rate system)  نظام الصرف العائم -4
لقب انهيار النظا  النقدي الدولي في ظل اتفاقية بريتون وودز والناج  لن  0951هنشئ هذا النظا  في لا  

ذهب وفقدانه لمكانته كعملة ارتكازيه نتيجة التخفيضات المتتالية له، التا  لقابلية تحويل الدوالر إلى اإللغاء 
 .0مقابل الدوالر لمالته  تعو تصادية التسعة بترك باإلضافة إلى قيا  دول المجمولة االق

 )الموجه،غير النظيف(. )النظيف( ونظا  الصرف المدار ويتفرع لن هذا النظا  نظامين هما نظا  الصرف الحر

الدول األخرى نتيجة تفالل  يتحدد سعر صرف لملة الدولة مقابل لمالت نظام الصرف الحر)التعويم النظيف(:
العرض والطلب لتلك العمالت مقابل بعضها بعضًا في سوق الصرف األجنبي دون هي تدخل للسلطات  حركات

وتكون السياسة النقدية مستقلة لن نظا  الصرف ويمكن هن تستعمل بحرية لقيادة االقتصاد  النقدية لتلك الدولة.
  .المحلي

 هي:  ومن المزايا الرئيسية التي تدفع الدول إلى إتباع هذا النظا

 مرونة وهكثر مستقلة ونقدية اقتصادية سياسة بإتباع هحاسم. 
 توماتيكية.ديل ميزان المدفولات بصورة هكثر هالقدرة للى تع 
 .المضاربة في ظل هذا النظا  غير مؤمنة بتدخل البنك المركزي 
 .يسالد للى وضع الدولة في مكانتها الدولية، ولزلها لن التضخ  والبطالة في الدول األخرى 

 التجارةب ترتبط نسبياً  التي ناميةال قاسو األ اقتصاديات وبعض والكبيرة المتوّسطة الصنالية لدولوهو يناسب ا
متطور يسمح بالمرونة دون تذبذبات  واسع مالي قطاع ولديها العالمية، المال رهس هسواق في كليا متكاملةو  الدولية
. ألن التغير في هسعار الصرف له آثار سلبية للى التجارة الدولية، فقد تنطوي للى التذبذبات في هسعار 0مفرطة

ال يمكن التنبؤ بمداها وخاصة في الدول الصغيرة وبالتالي التأثير للى المؤشرات االقتصادية الصرف مخاطر 
 الكلية وللى رغبة المستثمرين في دخول هسواق تلك السلع.

يمكن للسلطات النقدية هن تتدخل في سوق الصرف لتنظي  سعر صرف لملتها  ف المدار)الموجه(:نظام الصر 
االحتياطيات وميزان المدفولات ويمكن هن تكون  عمن خالل شراء هو بيع العمالت األجنبية بناًء للى تقدير وض

 هذه التدخالت بصفة انفرادية هو لن طريق االتفاق مع بنوك مركزية هخرى.

وبالتالي فإن هذا النظا  يشبه نظا  الصرف الثابت في تدخل الدولة هحيانًا لمنع سير العملة باتجاه معين بشكل 
كبير، ويشبه نظا  الصرف الحر في هنه يسمح لسعر الصرف بالتحرك حيث ال توجد حدود رسمية لسير العملة، 

ء  مع الوضع النقدي الحالي للتجارة الدولية، التباره الحل الوسط بين هذين النظامين وهو يتال وبالتالي يمكن
 .والطلب العرض لظروف وفقا وذلك حولها، للتغير كبيرة مرونة وتجعل للصرف مركزية هسعار تتحدد حيث

 بإتباع فقط المزايا من استفادت ولتتفادى الدول العيوب التي يحويها نظا  الصرف الثابت ونظا  الصرف الحر
 والطلب العرض في للتحك  آخر نظاما تطبق الدول بعض هناك ذلك وللى الرغ  من لكن .المدار نظا  الصرف

حداث لملتها للى  .الصرف للى الرقابة نظا  هوو  بينهما، التوازن وا 

                                                           
0
.424،صمرجعسبقذكره،اهر النقدية على المستوى الدولي"و"الظ(،2110مالك،وسام،)

2
yagi, fahrttin, (2001), "Choice Of Exchange Rate Regimes For Developing Countries", p4.  
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 (Exchange control system) نظام الرقابة على الصرف: -3

 بالعمالت التعامل كمنع معينة بتصرفات القيا  تحظر التي األحكا  مجمولة في الصرف للى الرقابة لملية تتمثل
 .0الصرف للى الرقابة إدارة تتولى التي الرسمية الجهات للى وقصره األفراد للى األجنبية

. ويكمن جوهر هذا النظا  في توزيع كمية الصرف األجنبي المتواجدة لدى الدولة للى وجوه الطلب الممكنة
القوى التي للى هساسها يتحدد سعر الصرف هي التأثير للى وبالتالي يت  تدخل السلطات النقدية للتأثير في 

ظروف العرض والطلب للصرف األجنبي والهدف من ذلك يتمثل غالبًا في تشجيع بعض الصادرات التصديرية، 
وتحديد مجاالت استخدا  الصرف األجنبي، والمحافظة للى سعر مرتفع للعملة الوطنية، كما قد يتمثل الهدف في 

التي سيت  التعامل معها، ومثال ذلك منطقة اإلسترليني التي هنشئت مع قيا  الحرب العالمية الثانية  اختيار الدول
والتي كانت تميز بين دول المنطقة حيث كانت التجارة معها حرة، ودول العال  الخارجي حيث تجارتها معها 

ل.س، وللى فرض كمية الصرف  61=$0. فإذا كان سعر الصرف المتوازن بين سورية والواليات المتحدة 0مقيدة
   ( توازن سعر الصرف.1(. ويمثل الشكل رق  )61،0مليار ل.س، فالنقطة التوازنية تكون ) 0التوازنية هي 

 ( توازن سعر الصرف في ظل الرقابة على الصرف2الشكل رقم )

 سعر الصرف                        

 منحنى الطلب                   منحنى العرض                                                      

 

 ل.س 61           

 ل.س 15          

 

 

  كمية الصرف

 مليار0            مليار1         

يزداد للى العملة األجنبية ل. س. فان الطلب سوف  15فلو قا  البنك المركزي بتحديد سعر صرف يعادل 
المطلوبة مع المعروضة  ةولمواكبة هذا االزدياد تقو  السلطات النقدية بعرض النقد األجنبي بحيث تتساوى الكمي

 لند السعر الذي حددته الدولة.

  

 

                                                           
0
.052صحلب،جامعةمنشورات،وتخطيطها" ماهيتها -والداخلية الخارجية التجارة " (،0922محمد.)الناشد،
2
 .392،مرجعسبقذكره،ص"االقتصاد النقدي والدولي"(،2119مصطفى،أحمدفريد.)
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 :0وتت  الرقابة للى الصرف من خالل

  سعر الصرف لند المستوى الوسائل المباشرة المتمثلة بالتدخل المباشر في سوق الصرف لتثبيت
المطلوب، وتقيد سعر الصرف األجنبي لن طريق التخصيص طبقًا لألولويات، والقيا  بتطبيق هسعار 

 الصرف المتعددة لتوجيه الصادرات والواردات.
  الوسائل غير المباشرة ومنها القيود الكمية المستعملة للحد من الواردات، وتغير هسعار الفائدة التي تؤثر

ليها، وتقدي  إلانات للتصديرللى تح  .ركات رؤوس األموال من الدولة وا 
 وتتبع الدول نظا  الرقابة للى الصرف لتحقيق مجمولة من األهداف ههمها:

  زيادة القيمة الخارجية للعملة في حالة الحروب وتنفيذ برامج التنمية، وتخفيضها من هجل تحقيق التوازن
 في الميزان التجاري.

  الدولة من خالل بيع العمالت األجنبية بمعدالت هسعار هللى من معدالت شرائها في األسواق زيادة دخل
 الدولية.

 .توفير الحماية للصنالات المحلية، والتقليل من الواردات غير الضرورية 
 .منع خروج رؤوس األموال من الدولة 
  العمالت األجنبيةمعالجة اختالل ميزان المدفولات من خالل التحك  في شراء وبيع. 

 :0تمثلت في توللى الرغ  من ههميه هذا النظا  فقد تعرض لعدة انتقادا

  إن تقليل الدولة لوارداتها من الدول األخرى قد ينج  لنه المعاملة بالمثل من تلك الدول وبالتالي تقليل
 وارداتها من الدولة األولى مما يؤدي إلى انكماش التجارة الدولية.

  د للى الصرف قد يؤثر سلبًا للى تدفق رهس المال األجنبي إلى البلد.إن فرض القيو 
 غير كفؤ للموارد ناج  لن لد  منافسة المنتجات األجنبية للمنتجات المحلية.  قد يؤدي إلى استخدا 

وباإلضافة إلى ذلك هو نظا  مكلف من حيث احتياجه إلى العديد من األفراد، ولمليات السوق السوداء التي تت  
 يها لمليات التهريب.ف

نظا  سعر الصرف ليست  و بعد استعراض هه  النظ  المتبعة في النظا  النقدي الدولي يتبين هن لملية اختيار
نما تختلف من دولة ألخرى وذلك تبعًا للظروف  مجرد لملية نظرية تتحدد من خالل سلبيات وايجابيات كل نظا  وا 

 يمثل واحد عملة نظام هناك ليس":  .Frankel J( 0999، ويقول )االقتصادية الداخلية والخارجية لكل دولة
 جميع في نظام أفضل يمثل واحد نظام هناك يكون ال قد معين ببلد يتعلق فيما وحتى البلدان، لكل نظام أفضل
 .1"األوقات

 

                                                           
0
 .265،مرجعسبقذكره،ص"االقتصاد الدولي"(،2112هرمز،نورالدين.قنوع،نزار،)
2
 .272،صالمرجعالسابق
3
 .52ومناقشاتحلقاتالعمل،أبوظبي،صسلسلةبحوث ،"نظم وسياسات أسعار الصرف"(،2112الصادق،عليتوفيقوآخرون.)
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 :0وبالتالي فان لملية المفاضلة حول النظا  المتبع في الدولة يتوقف للى لدد من العوامل ههمها

  األهداف االقتصادية: تسعى هغلب االقتصاديات في الوقت الحاضر إلى تحقيق االستقرار االقتصادي
الكلي وبالتالي تقليل التباين في الناتج الحقيقي هو مستوى السعر في ظل الصدمات العشوائية، مع 

 ر متغير آخر،االنتباه إلى هن استهداف تحقيق استقرار هي متغير قد يؤدي إلى التأثير للى استقرا
والصيغة األكثر شيولًا لتحقيق االستقرار االقتصادي في الدول النامية هي إتباع التعوي  المدار هو 

 هسعار الصرف "المرنة التثبيت".
  نوع الصدمات: يت  اختيار نظا  الصرف بناًء للى نوع الصدمة التي يتعرض لها االقتصاد ففي حالة

باستعمال نظا  الصرف المرن )العائ (، هما في حالة الصدمات الصدمات االسمية الخارجية ينصح 
المحلية فينصح بإتباع نظا  الصرف الثابت إذا كان مصدر الصدمة المحلية نقديًا لفالليته في تحقيق 
استقرار الناتج الحقيقي، وتعديل سعر الصرف في حالة كان مصدر الصدمة حقيقيًا )من سوق السلع(.

                                                           
0
.53،مرجعسبقذكره،ص"سلسلة وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية"(،0997الصادقعليتوفيقوآخرون.)
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والظروف المواتية للبلد  ( ملخص ألنظمة الصرف ومزايا وليوب كل منها1رق  ) الجدول التالي ويبين
 :إلتباع هحد هذه األنظمة

 ( أنظمة سعر الصرف2الجدول رقم )  

السلبياتالرئيسيةالفوائدالرئيسية0ظروفالبلدالمزاياالرئيسيةنظامسعرالصرف

مبنيعلىدعامتينهماالصرفنظامالصرفالثابت
الثابتوقابليةتحويلالدوالر

إلىذهب.
ربطالعملةبعملةواحدةأوسلة

عمالت.
يتمتدخلالسلطةالنقدية.



يخصصللدول
الناميةذاتالصلة
المحدودةباألسواق

الماليةالعالمية.
اإلنتاجالمتنوعقليل

لديها.
البلدانالتيلديها

مستوياتعاليةمن
التضخم.

االستقرارالحفاظعلى
النقديويساهمفي

معالجةالتضخم.
زيادةالثقةبالعملة.

توازنتلقائيفيميزان
المدفوعات

يحتاجإلىاحتياطياتعاليةمن
العمالتاألجنبية.

السياسةالنقديةتتمتعبأقلحرية
واستقالليةلتحقيقاألهداف

االقتصادية.
يعكساألوضاعاالقتصادية

التثبيت.السيئةلعملة

يتحددسعرالصرففيسوقنظامالصرفالمرن
العمالتاألجنبيةنتيجةتفاعل

قوىالعرضوالطلب
يتفرععنهنوعان:

التعويمالحر)التتدخلالسلطات
النقديةفيالسوق(

التعويمالمدار)تتدخلالسلطات
النقديةلتنظيمسعرصرف

العملة(

يخصصللدول
الصناعيةالكبيرة

توسطةوبعضوالم
اقتصادياتالسوق

المندمجةفيأسواق
رأسالمالالعالمية
وتنوعإنتاجاًتجارياً

استقالليةاكبرللسلطات
النقدية

تخفيفضغوط
المضاربةألنهاغير

مؤمنةفيظلهذاالنظام
عزلالدولةعنالتضخم

والبطالةفيالدول
األخرى



تأثيرالتذبذبفيسعرالصرف
المتغيراتاالقتصاديةالكليةعلى

وعلىرغبةالمستثمرينبدخول
أسواقتلكالدول.

تأثيرالذبذباتالمتكررةفيسعر
الصرفعلىثقةالمتعاملين

بالعملة.


نظامالرقابةعلى
الصرف

تتدخلالسلطاتالنقديةللتأثير
فيالقوىالتيعلىأساسها

يتحددسعرالصرف.
اشرعنيتمالتدخلإمابشكلمب

طريقدخولسوقالصرف
لتثبيتسعرالصرفعند

المستوىالمطلوبأوبشكل
غيرمباشرعنطريقاستخدام
القيودالكميةللحدمنالواردات

وتغيرأسعارالفائدة.

تخصص
القتصادياتالسوق
وبعضالدولالنامية

المرتبطةنسبياً
بقطاعماليقوي.

تسجلمسارالسياسة
.اقتصاديةمنضبطة

منعخروجرؤوس
األموالمنالدولة

حمايةللصناعاتالمحلية
معالجةاالختاللفي

ميزانالمدفوعات

القيودعلىسعرالصرفيؤثر
علىتدفقاترؤوساألموال

استخدامغيركفؤللمواردناجم
عنعدمالمنافسة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Yagci, Fahrettin. "Choice Of Exchange Rate Regimes For Developing Countries", (2001), Africa Region 

Working Paper Series No.16, p4. 
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 تطور نظام سعر الصرف في سورية: -2
وحتى وقتنا الحاضر  0915هختلف هسلوب تحديد نظا  صرف الليرة السورية من قبل السلطات النقدية منذ لا  

فقد قامت السلطات النقدية بإتباع نظا  سعر  وذلك بحسب الرغبة في النزوع نحو حرية الصرف هو الرقابة لليه. 
نضما  إلى اتفاقية بريتون وودز في لا  من خالل اال يالصرف الثابت المرتكز للى الذهب والدوالر األمريك

 :0وكان من هه  العوامل التي دفعتها إلى إتباع هذه االتفاقية هي 0915

 .لغاء فكرة الربط بالفرنك الفرنسي مرة هخرى  تكريس فكرة االستقالل النقدي للقطر وا 
 .رغبة اإلدارة االقتصادية باستقرار هسعار الصرف 
  الدولي إلصالح ميزان المدفولات والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير.االستفادة من قروض النقد 

 سنت همريكي. وهذا يعني هن: 16.5ملغ ذهب =  116.600ل. س = 0وكانت قيمة الليرة في تاريخ االنضما  
 قرش سوري. .009.01دوالر =  0

ات فقط خالل الفترة وللى الرغ  من ذلك اقتصر تطبيق السعر الرسمي من قبل الدولة للى بعض االحتياج
(، ويعود ذلك إلى ندرة القطع األجنبي من جهة، ونشوء سوق حرة للقطع وتباينها مع السعر 0960 -0919)

قرشًا للدوالر في السوق الحرة. وفي لا   110الرسمي بشكل كبير من جهة هخرى حيث وصل سعر الصرف إلى 
لن طريق التدخل في  فتهدف إلى توحيد سعر الصر قا  مكتب القطع بعد توليه لمهامه بإتباع سياسة  0961

سوق الصرف بائعًا ومشترياً، وبسبب ضعف اإلمكانيات لديه لاد ليفرق بين العمليات المالية التي نج  لنها سعر 
، 0950الصرف الحر، والعمليات التجارية التي نج  لنها سعر الصرف لقطع التصدير واستمر ذلك حتى لا  

(  شراء ومبيع، والذي 151 -151بة للى النقد وتوحيد سعر قطع التصدير والقطع الحر بـ )حيث ت  إتباع الرقا
 .09510حيث ت  إحداث السوق الموازية للقطع التي استمرت إلى هوائل  0951استمر حتى 

مالتها وبعد انهيار اتفاقية بريتون وودز في هوائل السبعينيات وقيا  بعض الدول ذات العمالت الرئيسية بتعوي  ل
الدوالر وفقدان الذهب لدوره الرسمي ت  ربط الليرة السورية بالدوالر فقط، وكان الهدف من ذلك تجميع  مقابل

 1.96ـ احتياطيات من العمالت األجنبية من هجل توظيفها في القطالات االقتصادية حيث حدد سعر الصرف ب
ل هذه الفترة من التمادها هحيانًا للى تعدد . وقد تباينت السياسات خال09.0وحتى لا   .095ل. س منذ لا  

قامت السلطات النقدية بإتباع سياسة تعدد هسعار  09.0وبعد لا   .هسعار الصرف وهحيانا للى صرف موحد
 :1الصرف من هجل تحقيق األهداف التالية

 .الحفاظ للى استقرار األسعار الداخلية 
 صدير.التماد سعر خاص بدوالر التصدير من هجل تشجيع الت 
 . تمويل المستوردات للقطاع العا 
 .تخفيض تكاليف الصنالة الوطنية ورفع قدرتها للى المنافسة في األسواق الدولية 
 .توفير القطع األجنبي لتمويل المستوردات 

 وقد حددت السلطات النقدية هسعار الصرف في تلك الفترة كمايلي:
                                                           

0
.04-03،رسالةماجستير،جامعةدمشق،دمشق،ص"1111"سياسة أسعار الصرف في سورية منذ عام (،0996حامد،صالحالدين،)
2
.212-211،مرجعسبقذكره،صص"سلسلة وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية"(،0997الصادقعليتوفيقوآخرون.)
3
 .026-97،دارالرضا،دمشق،ص"النظام النقدي والمصرفي في سورية"كنعان،علي،
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 ..09إلالنه من قبل السلطات في لا  ل.س( والذي ت  00.06ل.س،  00،01السعر الرسمي وهو) -
ل.س( وسعر الصرف  1.96 -ل.س 1.91المتزايدة بين سعر الصرف الرسمي القدي  ) تنتيجة الفروقا

 الفعلي.
 ل.س 51- 66دوالر التصدير ويتراوح بين  -
بغية توحيد  06/5/0991وقد هحدث في لا   ل.س( شراء ومبيع 10ل.س، 11السوق المجاور وبلغ ) -

 سعر الصرف وقد كان يقارب إلى حد كبير سعر صرف الليرة السوية في هسواق الدول المجاورة.
 ل.س( بحسب السلع 01ل.س،  10الدوالر الجمركي وله هسعار لديدة ) -
 ل.س 16،6القطاع العا  والحسابات الحكومية ويساوي  -
والهدف منه في تشجيع  09.5ل.س( وهحدث في لا   01 ل.س، 00سعر الصرف التشجيعي ) -

تحويالت العاملين السوريين خارج سورية وزيادة الموارد السياحية، والتبر بحك  الملغى في حزيران 
 حيث ت  تحويل المعامالت الخاصة بها إلى سوق الصرف المجاور.0991

ل.س في  01ووصل إلى  ل.س ..6لند سعر صرف  09.0سعر الصرف السياحي: واحدث في هيار  -
 ...09وهلغي في هوائل  09.5آذار 

ًا سوريًا قرش .110.0لند سعر صرف  0951سعر الصرف الموازي: احدث للمرة األولى في لا   -
قرشًا سوريًا، ونتيجة تراجع قيمة الليرة السورية في هسواق الدول  110حيث بلغ  0951وحتى لا  

سلطات النقدية إلى إحداث سوق موازية للمرة الثانية في نيسان المجاورة في هوائل الثمانينات لادت ال
واستمر ثابتًا إلى هن  09.0ل.س في آب  6.106ل.س وارتفع إلى  5.10لند سعر صرف  09.0

 ...0/0/09هلغي في لا  
ي وتجدر اإلشارة إلى هن إتباع سياسة تعدد هسعار الصرف كانت مرحلة مؤقتة بحسب اتفاقية صندوق النقد الدول

المعدلة والهدف الرئيسي منها إصالح نظا  الصرف الثابت. وكان من شأنها إلادة االستقرار إلى سعر صرف 
 . 0تدفقات الموارد غير المنظورة عالليرة السورية وتشجي

ولكنها هدت من ناحية هخرى إلى خلل في هيكل االقتصاد الوطني من خالل التوجه إلى االستثمار في القطالات 
 .0لرابحة وانخفاض االستثمارات الصناليةاوالتجارية الخدمية 

ل.س وقد بقي سعر صرف  .61،5( بلغ متوسط سعر صرف الليرة مقابل الدوالر 0110 -0996وخالل الفترة )
 :1الليرة ثابت نسبيًا خالل هذه الفترة ويعود ذلك إلى

 في الليرة السورية. تطور األداء االقتصادي واالستقرار السياسي الذي نج  لنه زيادة الثقة 
 (  لعا  01قانون االستثمار رق )الذي هسه  في زيادة لدد المشاريع االستثمارية. 0990 
 .زيادة القطع الناج  لن زيادة الموارد السياحية 
 .تحسن وضع الحساب الجاري وتحقيقه لفوائض هامة 

                                                           
0
.200،مرجعسبقذكره،ص"سلسلة وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية"(،0997الصادقعليتوفيقوآخرون.)
تالهيئةالعامةالسوريةللكتاب،منشورا"السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في االقتصاد السوري"،  (،2101غدير،هيفاءغدير،)2

.296دمشق،ص

3
 .292-297المرجعالسابق،ص
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   بالمعروض النقدي، ومتابعة إتباع سياسة نقدية تحقق التوازن االقتصادي وخاصة في مجال التحك
 . سياسة توحيد هسعار الصرف

للدوالر وقد بلغ سعر  60.15سورية إلى سعر صرف الليرة ال( انخفض متوسط 0116 -0110فترة ) وخالل
ومن هسباب هذا االنخفاض المتواصل في قيمة الليرة تجاه الدوالر  0116ل.س للدوالر في لا   61الصرف
 :0مايلي

  المشاريع االستثمارية وزيادة اإلقبال للى تبديل الليرة السورية بالدوالر األمريكي من قبل تأجيل العديد من
 روف السياسية واألحداث العالمية.المضاربين والسماسرة  وانخفاض القادمين إلى سورية والناجمة لن الظ

 للمصارف الخاصة   قيا  المصارف بتلبية الطلب المتزايد للى الدوالر، وزيادة االستيراد وخاصة دل
 والناجمة لن زيادة االنفتاح االقتصادي.

   شراء الدوالر األمريكي والعمالت األجنبية من المصرف التجاري للعمليات غير التجارية مقابل القيا
 بعمليات بيع في حدود ضيقة.

 51الليرة إلىشهدت الليرة السورية اضطرابًا كبيرًا ولد  استقرار حيث وصل سعر صرف  0116وفي نهاية لا  
 صرف لسعر فعَّالة إدارة يضمن صرف سعر نظا  إلى تبني المركزي سورية مصرفب ليرة سورية للدوالر مما حدا

 هوزانها في تماثل لمالت بسلة ربطها مقابل األمريكي بالدوالر السورية الليرة ارتباط فك لن طريق ومستقر حقيقي
 ،0115/./06 تاريخ (1101) رق  الوزراء مجلس رئيس السيد قرار بموجب SDR"الخاصة السحب حقوق وحدة"

 للى ينص الذي وتعديالته 06/1/0115 تاريخ( 095) رق  قرار والتسليف النقد مجلسباإلضافة إلى اتخاذ 
 .األجنبي القطع بمراكز الخاصة التعليمات المصارف التماد وجوب

ت  في  يتناسب مع خصوصية االقتصاد السوريصرف  االنتقال إلى استخدا  نظا  سعروفي خطوة هامة نحو 
، 01/00/0115( في 65.5العمل بسعر صرف موحد بناء للى قرار رئيس مجلس الوزراء رق  ) 0115مطلع 

بعد هن كان هناك ثالثة هسعار للصرف، سعر الصرف الحر للعمالت األجنبية، سعر صرف الدولة والقطاع 
 :0ن ايجابيات هذا التوحيدوم العا ، سعر الصرف في السوق الموازية،

  تسريع وتيرة التنمية االقتصادية من خالل المساهمة في جذب رؤوس األموال العربية واألجنبية بسبب
 .توفر المنافسة والشفافية في تقيي  الفرص االستثمارية هما  المستثمرين

 نتاج وبالتالي يصبح واإل فيؤدي توحيد سعر الصرف إلى تسهيل العمليات المحاسبية المتعلقة بالتكالي
 المالئمة.  تهكثر قدرة للى اتخاذ القرارا

  إن توحيد سعر الصرف يؤمن بيع العمالت للجهاز المصرفي بداًل من بيعها في األسواق غير النظامية
 وبالتالي تحصل المصارف للى العمولة الناجمة لن بيع القطع األجنبي.

نهاية لا   ىسعر الصرف المتعدد لفترة طويلة من الزمن حتوبالتالي يمكن القول بأن سورية التمدت نظا  
حيث ت  التحول بعدها إلى ربط الليرة السورية بسلة لمالت الهدف الرئيسي منها تحقيق استقرار سعر  0115

 .صرف الليرة والتقليل من تقلبات التنافسية في التجارة

                                                           
0
.22(،كانونالثاني،ص2116إدارةاألزمةاالقتصاديةفيسورية،إعدادقسمالبحوث،مجلةاالقتصادوالنقل،)
2
.313رجعسبقذكره،صم"السياسة المالية والنقدية ودورها التنموي في االقتصاد السوري"،غدير،هيفاءغدير،
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 خالصة الفصل األول 

سعر الصرف كأداة للربط بين االقتصاد المحلي  واالقتصاديات  ظهور قيا  المبادالت التجارية بين الدول إلى هدى
الصرف في تنفيذ المعامالت  هسعارواختالف مقدرة  ،الدولهذه السلع بين  هسعارونتيجة الختالف  ،العالمية
لرسمي كسعر الصرف الحقيقي وسعر ار جانب السع إلىلدة لسعر الصرف  هشكال، ظهرت الخ ...الدولية 

 لخ.ا ...الصرف الموازي وسعر الصرف المتوازن

ونظرًا لألهمية التي يلعبها سعر الصرف حاولت الكثير من النظريات تفسير االختالف في هسعار الصرف بين 
نظرية تعادل الدول، ومنها نظرية تعادل القوة الشرائية التي فسرت تحركات هسعار الصرف للى المدى الطويل، و 

هسعار الفائدة التي بينت العوامل المؤثرة للى هسعار الصرف في المدى القريب  ونظرية كمية النقود ونظرية 
 األرصدة.

النقدية لبر المراحل التي مرت بها ابتداًء بنظا  الصرف الثابت ونظا  الرقابة للى الصرف  األنظمةولقد هظهرت 
الها  الذي يلعبه سعر الصرف في التأثير للى المتغيرات االقتصادية. وهذا  وانتهاًء بنظا  الصرف المعو  الدور

 يجعل لسعر صرف لملتها دوراً  الذيو  األفضل بدوره يضع السلطات النقدية هما  مسؤولية اختيار نظا  الصرف
في خدمة األهداف االقتصادية للدولة. هاماً 

حتى انهيار اتفاقية بريتون 0915وقد اتبعت سورية نظا  الصرف الثابت المرتكز للى الذهب والدوالر منذ لا  
ت  ربط الليرة السورية بسلة لمالت، وكان  0115وودز، وبعدها ت  ربط الليرة بالدوالر األمريكي، وفي نهاية لا  

مع البرامج واألهداف المتعدد، وذلك وفقًا لما يتناسب بني الحكومة لنظا  الصرف الفترة تهن تخلل هذه 
االقتصادية.



 
 

 

 الفصل الثاني

 

 2414وعام  1114دراسة عوامل االستقرار في االقتصاد السوري بين عام 

 

 

 (2444 -1114المبحث األول : تحليل أهم المتغيرات االقتصادية الكلية في سورية بين عامي )

 

 (2414 -2444المبحث الثاني : تحليل أهم المتغيرات االقتصادية الكلية  في سورية بين عامي )

 

 (2414-1114المبحث الثالث : بناء مؤشر لالستقرار االقتصادي في سورية )
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 الفصل الثاني

 2414وعام  1114 دراسة عوامل االستقرار في االقتصاد السوري بين عام

 

يعتبر استقرار االقتصاد الكلي شرطًا ضروريًا لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وبما هن االستقرار االقتصادي هو 
الهدف المنشود لدى غالبية الحكومات، فهذا يعني سعي السياسة االقتصادية ألي بلد لتحقيق معدالت نمو مرتفعة 

اإلجمالي لن طريق االستغالل الكامل للموارد االقتصادية المتاحة، والوصول إلى من خالل زيادة الناتج المحلي 
معدالت تشغيل مرتفعة للقوة العاملة في المجتمع وبالتالي تخفيض معدالت البطالة، والحفاظ للى القوة الشرائية 

الكاملة هي الحفاظ للى للنقود من خالل منع ظهور ارتفالات في األسعار ناجمة لن زيادة الطلب نتيجة العمالة 
 .معدالت تضخ  منخفضة، وبالمقابل القدرة للى مواجهة حاالت الكساد الناجمة لن زيادة العرض لن الطلب

ويتميز االقتصاد السوري بقالدة اقتصادية متنولة نسبيًا تقو  فيها قطالات الزرالة والصنالة والخدمات والنفط 
ونستعرض في هذا الفصل تحليل أله  المؤشرات االقتصادية قتصادي، والسياحة بشكل رئيسي بتكوين النشاط اال

 (.0101 -0991الكلية لالقتصاد السوري خالل الفترة الزمنية )
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 المبحث األول

 (4111 -0991تحليل أهم المتغيرات االقتصادية الكلية في سورية بين عامي )

 الناتج المحلي اإلجمالي:أواًل : 

الهدف الرئيسي لند وضع السياسات االقتصادية الكلية كونه يعبر لن العملية التنموية يعتبر النمو االقتصادي 
بأكملها ولتمثيله لخالصة الجهود المادية االقتصادية وغير االقتصادية المبذولة في المجتمع ولما له من دور بارز 

في تحسن المستوى المعيشي لألفراد.

السنوية الحقيقية  في الناتج القومي اإلجمالي وبالتالي الزيادة في السلع  ويعرف النمو االقتصادي للى هنه "الزيادة
والخدمات النهائية التي ينتجها االقتصاد في سنة معينة والتي يمكن قياسها بالتغير السنوي في متوسط المستوى 

قيمة المضافة ويعتبر يتبين هن الناتج المحلي اإلجمالي يستخد  لقياس ال . ومن التعريف0المعيشي المادي للفرد"
للى الرغ  من اإلشكاالت التي تعترض لمليه قياسه بدقة  يمن هكثر المؤشرات تعبيرًا لن حالة النمو االقتصاد

خ.وخصوصًا تعدد هنواع الحسابات واختالف السالسل الزمنية ....ال

:0يوتتمثل لوامل نمو الناتج المحلي بمايل

 الوسط الجغرافي  -1التقد  التقني   -1التكوين الرهسمالي   -0اإلنتاجية  -0
 تطور اإلنتاجية :

لادة تخصيص الموارد والتغيرات في المناخ االستثماري والبشري  تتوقف اإلنتاجية للى زيادة التراك  الرهسمالي وا 
ن اإلجراءات التي والمهنية لقوة العمل، وا   المعاشيةونولية وبنية القوى العاملة وللى الحالة الصحية والنفسية و 
معدالت النمو  الفني لقوة العمل تسالد في تحسينتسالد للى تحسين التركيب الهيكلي والتكوين المهني و 

االقتصادية، وللى الرغ  من هن تقدير اإلنتاجية من األمور البالغة التعقيد إال هن معيار اإلنتاجية من هه  
 هداء النمو االقتصادي.المؤشرات تعبيرًا لن 

 (0999 -0991تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) -0

%، فقد وصل معدل النمو 6.9حقق الناتج المحلي اإلجمالي نمو سنويًا وسطيًا خالل هذه الفترة بمعدل 
هما   % وذلك نتيجة لسياسات االنفتاح التي فتحت الفرصة5.56( إلى 0996 -0991االقتصادي خالل الفترة )

والبدء بإنتاج النفط الخفيف باإلضافة إلى الصادرات  0990/ لعا  01القطاع الخاص بعد قانون االستثمار رق  /
مليار دوالر إلى  0.6ر سنويًا خالل تلك الفترة يسي بصادرات القطن التي هصبحت تدالزرالية والمتمثلة بشكل رئ

( ليصل 0999 -0995خالل الفترة  )ناتج المحلي اإلجمالي ال معدل نمو تراجع . في حين1مليار دوالر سنوياً  0
% ويعود ذلك إلى تراجع معدالت االستثمار وخاصة في القطاع اإلنتاجي والخدمي حيث انخفض 0.69إلى 

                                                           
0
 .04،صتحليل االقتصاد الكلي""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
2
.079-027دمشق،ص-،دارالرضاللنشر،سوريا"اثر السياسة النقدية على الناتج المحلي اإلجمالي(،"2115جمعة،محمد.)
3
 .43االقتصادية،جمعيةالعلوماالقتصادية،دمشق،ص،ندوةالثالثاء"سياسات التصنيع في سورية"(،2113سماق،محمد،)
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من جهة، والسياسات المالية 09950% لا  ..06إلى نحو  09.6% من الناتج لا  1..1معدل االستثمار من 
فيض اإلنفاق االستثماري للى القيود والتسليف ومعدالت الفائدة المرتفعة وتجميد الرواتب والنقدية المتبعة من تخ
 واألجور من جهة ثانية.

في معدالت النمو االقتصادي خالل الفترتين إلى األداء االقتصادي والظروف التي مرت  ويعود سبب االختالف 
 بها سورية في تلك المرحلة. 

 الثابتة ونصيب الفرد منه 0992المحلي اإلجمالي بأسعار ( الناتج 2الجدول رقم )

المحليالسنوات الناتج
مليون اإلجمالي

ل.س

السكان عدد
ألفنسمة

منالناتج نصيبالفرد
ل.س

المحلي للناتج السنوي النمو
%

النموالسنويفينصيبالفرد%

ـــ%ـــ0200632045% 0991329469

099042124202529335407.9%4.34%

0992476251029523215903.47%03.47%

099351054603393374425.02%-0.6%

099453992903722390767.65%4.60%

099557197504225329205.75%-1.65%

099660229604671407727.34%7.34%

099762204205166406932.49%-1.2%

099267522205473436207.6%4.76%

09996623960529040623-0.99%-4.57%

 المصدر : المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة.

%، 1.10% بمعدل نمو سنوي بلغ 10.065ارتفاع لدد السكان خالل الفترة بنسبة  (6رق  ) ونالحظ من الجدول 
%، وقد انعكس ذلك للى دخل 6.9نمو سنوي % بمعدل 51.15ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  لبالمقاب

ل.س لا   10،5.1إلى  0991ل.س لا   10،016الفرد من الناتج المحلي، حيث ارتفع الدخل الفردي من 
الناتج  %، ويظهر من ذلك هن متوسط الدخل الفردي ل  يرتفع بنفس النسبة التي ارتفع بها09.550بنسبة 0999

المحلي اإلجمالي ويعود ذلك إلى الزيادة السكانية التي التهمت جزءًا من الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي 
ي.اإلجمال

 

 

  

                                                           
0
،الجمعيةالعربيةللبحوث"مستقبل الصناعة السورية في ظل المتغيرات االقتصادية والتحوالت اإلقليمية والدولية"(،2111الحمش،منير،)

 .05االقتصادية،القاهرة،ص
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( معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ومعدل نمو الدخل الفردي السنوي 5ويوضح الشكل التالي رق  )
المحلي اإلجمالي بشكل اكبر من معدل نمو الدخل الفردي خالل الفترة حيث ارتفع معدل النمو السنوي للناتج 

الدخل متوسط لناتج مع معدل نمو التي تساوى فيها معدل نمو ا 0995و 0990ناء لاميالمدروسة ، باستث
 ( هن معدالت النمو خالل سنوات التسعينات كانت بشكل متذبذب.5الفردي، ويظهر الشكل رق  )

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل النمو في نصيب الفرد  (  معدل6الشكل رقم )





 :1111 لعام الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي للناتج الهيكلي التركيب -4

يتبين من الجدول و. الوطني لالقتصاد المضافة القيمة خلق في القطالاتمختلف  مساهمة الهيكلي التركيب يبين
بينما اختلفت  .في نسبة مساهمة قطاع الزرالة في الناتج المحلي اإلجمالي( لد  وجود تغيرات جوهرية 5رق  )

 -0995% للفترة الزمنية )05.06نسبة مساهمة قطاع الصنالة خالل فترة التسعينات فبلغت بشكل وسطي 
بمعدل 0999مليون ل.س لا   000،951إلى  0995مليون ل.س لا   95،059حيث ارتفعت من  (0999
%.00.9للتسعينات خالل النصف األول  حين بلغ معدل النمو الوسطيفي  %،05..نمو 

 الثابتة 0992( نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية  المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 6الجدول رقم )

0991099009920993099409950996099709920999السنوات

31293029292231293222الزراعة

03030203020406020702الصناعة

4444444444البناء

053545354555451494651الخدمات

011011011011011011011011011011المجموع

 المصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة     

                                                           
0
والتخزينوالمالوالتأمينوالعقاراتوخدماتالمجتمعوالخدماتالشخصيةوتشملالخدماتتجارةالجملةوالمفرقوالنقلوالمواصالت

 والخدماتالحكوميةوالهيئاتالتيالتهفإلىالربح.
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% 5...0الخدمات في النصف الثاني لنه في النصف األول بمقدار وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة قطاع 
مليون ل.س  116،050بعد هن كانت  0999مليون ل.س لا   110،051وذلك للى الرغ  من ارتفالها إلى 

 ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصنالي في تكوين الناتج المحلي. 0995لا  

 الثابتة للفترة 0996لسوق بأسعار التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي بسعر ا( 5شكل التالي رق  )ويبين ال 
( ونالحظ انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخدمي خالل السنوات األخيرة وبالمقابل هناك 0999 -0991الزمنية )

في مساهمة تذبذب في مساهمة القطاع الزرالي ضمن حدود صغيرة وثبات في مساهمة قطاع البناء وارتفاع 
القطاع الصنالي.

 
 الثابتة 1111( التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق بأسعار 7الشكل رقم )
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 (0999 -0991خالل الفترة الزمنية ) ميزان المدفوعاتثانيًا : 

والى الدول األخرى إن لكل دولة معامالت خارجية تتمثل بعمليات االستيراد والتصدير ولمليات الخدمات من 
سواء من قبل األفراد هو الشركات، وينتج لن هذه المعامالت حقوق والتزامات مالية متبادلة لاجلة هو آجلة يت  
هداؤها في تواريخ معينة، وتسجل هذه الحقوق وااللتزامات تجاه العال  الخارجي في بيان هو سجل  يدلى ميزان 

 المدفولات.

 والعال  معين بلد بين الناشئة والديون الحقوق قيمة يسجل الذي الحساب"هنه  ويعرف ميزان المدفولات للى
 خالل المقيمين وغير للبيانات عدمّ ال البلد في المقيمين بين تنشأ التي والمعامالت المبادالت نتيجة وذلك الخارجي

 .0"سنة تكون ما لادة زمنية فترة

وتتمثل ههمية ميزان المدفولات بالتباره هحد هه  المؤشرات االقتصادية التي تستعين بها الدولة في رس  السياسات 
يشكل  ميزان المدفولات فإن لذلكاالقتصادية لما لبياناته من دالالت خاصة تعبر لن األحوال االقتصادية للبلد. 

:التالية لألسباب ذلك و وطني اقتصاد ألي حيوية مسألة

 معرفة  لن طريق الدولي االقتصاد في الحاصلة المتغيرات مع يفهتك ودرجة الوطني االقتصاد قوة يعكس 
 االستثمارات كحج  لليه المؤثرة العوامل فيه بما، المنتجاتالواردات و و  الصادرات من كل هيكل و حج 

 الخ.....  التوظيف ودرجة والتكاليف األسعار ومستوى
  باإلضافة  األجنبية العمالتللى  عرضالو  الطلب ظروف خالل منيسمح بالتنبؤ بتطور هسعار الصرف

 للىالمتبعة  االقتصادية السياسات من خالل إظهار هثر للدولة االقتصادي البنيان تطور مدى إلى معرفة
 .التبادل سلع ونوع المبادالت حج  حيث من الخارجية التجارة هيكل

 بلد ألن المعامالت المدونة ضمنه تربط البلد مع العال  الخارجي.لل الدولي الموقف قيسي 
 هحسابات خالل منألي بلد  بالنسبة ههمية اإلحصائية القوائ  هكثر من واحد المدفولات ميزان يعتبروبالتالي 
التي تعتمدها السلطات النقدية لند وضعها للسياسات االقتصادية. الفرلية

 4المدفوعاتعناصر ميزان  -0
 وغير المقيمين بين تت  التي والمدينة الدائنة االقتصادية المعامالت كافة يض و  :الجاريـة العمليـات حسـاب -0

 معينة ويقس  إلى : زمنية فترة خالل المقيمين

 .فقط السـلعية والمستوردات الصادرات للى يقتصر و التجاري الميزان- ه
 مـن والدخل االستثمار ودخل والسياحة والسفر والتأمين والشحن النقل ويشمل :والدخل الخدمات ميزان- ب

 .وغيرها الملكية ولوائد العمل
 المالية هو الحقيقة الموارد ملكية في الدولية للتغيرات المقابلة القيود مجمولة وتمثل الجارية: التحويالت-ت

 لليها يترتب وال. مقابل قيد هي لها ليس والتي التحويالت مـن وغيرها واإللانات، والمسالدات كالهبات
 .تتلقاهـا التي الدولـة تجاه التزامات هي

 

                                                           
0
 (،د.4-2،العدد)42(،مديريةاألبحاثاالقتصاديةواإلحصاءاتالعامة،النشرةاإلحصائيةالربعية،المجلد2101مصرفسوريةالمركزي،)
2
،واشنطن،الطبعةالعربية،الفصالنالسابعوالثامن."دليل ميزان المدفوعات" قدالدولي.صندوقالن
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 الحساب الرهسمالي والمالي: ويض  لنصرين هما: -0
 في لنها ينشأ التي العال بلدان  وبقية البلد بين األموال رؤوس حركات يسجلالحساب الرهسمالي: و - ه

 .للبلد الرسمية االحتياطية األصول في التغيرات وكذلك الخارجية، البلد مديونية هو دائنية مركز
 والقروض األجل والطويلة القصيرة التجارية الحساب المالي: ويشمل للى االستثمار المباشر واالئتمانات- ب

 المدخرات وهسه  ألجل والودائع االدخارية الودائع مثل ذلك وغير للتحويل القابلة والودائع والعملة
 الخ. والقروض

 مالتعال ورصيد النقدية، لألغراض الذهب تحركات من كال الحساب هذا ويض : االحتياطيات الدولية- ت
 .والمدينة الدائنة الدولي النقد صندوق لدى الخاصة السحب وحقوق الجارية، والودائع األجنبية

صافي الخطأ والسهو: قد ال يتساوى مجموع المبالغ المدينة مع المبالغ الدائنة نتيجة اختالف مصادر  -1
المعلومات المعتمد ويسجل الفرق بينهما في حال وجوده  في حساب السهو والخطأ.

 

 ( 0999 -0991في سورية خالل الفترة الزمنية ) تطور ميزان المدفوعات -4
قامت الحكومة السورية خالل فترة التسعينات باتخاذ مجمولة من اإلجراءات والتدابير لتنمية الموارد المحلية وزيادة 

 :0شجيع التصدير هدت إلى تحسين األداء االقتصادي منهااإلنتاج وت

التحرير الجزئي للتجارة الخارجية بتخفيض القيود للى المستوردات واالنفتاح للى االستثمار األجنبي  -0
 .0990/ لعا  01المباشر وفقًا لقانون االستثمار رق  /

 الصرف المستخدمة رسميًا. تخفيض سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدوالر وتقليص لدد هسعار -0
 االتجاه نحو تشجيع التصدير إلى جانب إحالل المستوردات، ورفع هسعار المنتجات الزرالية األساسية. -1
لقطاع الخاص لدخول مجاالت الصنالة والتجارة الخارجية والسياحة التي كانت محتكرة لإفساح المجال  -1

 من قبل القطاع العا .
فائضًا خالل هذه الفترة مع تراجع في بعض األلوا  نتيجة المتغيرات الخارجية. حيث حقق ميزان المدفولات 

 (0999-0991( تطور ميزان المدفولات خالل الفترة )5ويظهر الجدول رق  )

 الميزان التجاري:

حيث حقق  0995يظهر من الجدول هن العجز صفة مالزمة للميزان التجاري خالل فترة التسعينات  باستثناء لا  
بسبب  0999ولا  العا  والخاصمليار ليرة سورية بسبب انخفاض مستوردات القطاع 01.1فائضًا بمقدار 

إلى مايلي: 0991ارتفاع هسعار النفط لالميًا، ويعود سبب العجز خالل هذه الفترة والتي بلغ  هقصاها في لا  

 ادرات النفطية وذلك للى الرغ  انخفاض هسعار النفط في السوق الدولية مما هدى إلى انخفاض قيمة الص
دوالر  00.16مليون طن بسعر  05.0حيث ارتفع اإلنتاج من  من النفط من زيادة اإلنتاج المحلي

 .09910دوالر في نهاية  06.15مليون طن بسعر  09.0إلى  09.9للبرميل لا  

                                                           
0
 .202،مركزاألبحاثوالدراساتاالشتراكيةفيالعالمالعربي،دمشق،ص"اإلصالح االقتصادي في سورية"(،2111سكر،نبيل،)
2
(،مرجعسبقذكره،2111-0971نموالناتجالمحلياإلجماليخاللالفترة)(،السياسةالنقديةفيسوريةوأثرهاعلى2111جمعة،محمد.)

.319ص
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 اد السوفيتي األمر الذي ترافق تحسن المواس  الزرالية وزيادة إنتاج القطاع الخاص منها مع انهيار االتح
 هدى إلى ضرورة تحويل الصادرات إلى دول هخرى والذي هدى إلى ثبات نسبي في الصادرات.

 لعا   01فيما يتعلق باآلالت والتجهيزات إثر صدور قانون االستثمار رق   ازدياد االستيراد وخاصة
0990. 

الخاص لن تغطية مستورداته حيث ل  تتجاوز ويعود منشأ العجز في الميزان التجاري إلى لجز صادرات القطاع 
.0% سنوياً 11نسبة الصادرات إلى الواردات 

 ميزان الخدمات والدخل:

ازداد لجز ميزان الخدمات خالل النصف األول من التسعينات نتيجة زيادة نفقات الشحن والنقل الناجمة لن زيادة 
األجنبية وذلك للى الرغ  من زيادة الموارد السياحية من المستوردات باإلضافة إلى زيادة التسديد لشركات النفط 

إال هنه حقق فائضًا  .09910مليون ليرة سورية خالل لا   656،.0إلى  0991مليون ليرة سورية لا   5،059
في حين  .099و 0996مليار ليرة سورية خالل لامي  06خالل النصف الثاني حيث سجل فائضًا بمقدار 

ويتبين من الجدول هن السياحة والسفر هي  .0995مليار لا   6.0والى  0995ي لا  مليار ف 00انخفض إلى 
% خالل هذه الفترة. وهما بالنسبة للدخل فقد ازداد 56 نسبته شكلت وسطيًا مااأله  في الموارد الخدمية حيث هنها 

العجز بسبب زيادة الفوائد المدفولة للى استخدامات القروض وااللتزامات الخارجية.

 التحويالت الجارية:

ازدادت التحويالت الجارية خالل لقد التسعينات بشكل لا  بسبب زيادة التحويالت الخاصة من قبل السوريين 
بسبب انخفاض تحويالت السوريين من الخليج نتيجة  0995المقيمين في الخارج مع انخفاض طفيف في لا  

.الانخفاض هسعار النفط والتي هدت إلى انخفاض هجور العم

مليون  15،5.9وصل إلى  0991هن الحساب الجاري حقق فائضًا في لا   (5رق  ) ويتبين من خالل الجدول
مليون ل.س نتيجة انخفاض صادرات القطاع الخاص إلى االتحاد  00،906إلى  0990ل.س لينخفض في 

بسبب زيادة االستيراد الناجمة لن قانون االستثمار رق   0991و 0991السوفيتي لينتقل إلى لجز في لامي 
 01حيث تجاوز  0995. ث  ليحقق فائضًا متفاوتًا خالل السنوات الالحقة بلغ هقصاها في لا  0990لعا   /01/

حقق فائضًا  0999مليار ل.س. وفي لا   1حيث انخفض إلى  .099و 0995ر ل.س للى خالف لامي مليا
مليار ل.س نج  بشكل رئيسي لن ارتفاع هسعار النفط في سلة األوبك في شهر شباط من  19.10وصل إلى 

1دوالر للبرميل في نفس العا  00.5دوالر للبرميل إلى  9.95
.

  

                                                           
0
.304،مرجعسبقذكره،ص"اثر السياسة النقدية على الناتج المحلي اإلجمالي"(،2115جمعة،محمد.)
2
،مرجعسبق("2444-1174لفترة )"السياسة النقدية في سورية وأثرها على نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل ا(،2111جمعة،محمد.)

.24ذكره،ص
3
 .320المرجعالسابق،ص
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 ( مليون ليرة سورية1111 -1114يزان المدفوعات لألعوام )( تقديرات م7الجدول رقم )

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البيان

 4932 2897 21677 13171 12636 -18564 -14820 11925 41417 37789 الحساب الجاري

 12452 6972 25537 -2349 10295 -39481 -29429 -16815 9619 28656 السلع والخدمات-0

 +10547 -8445 20376 13233 -4923 -26984 -8206 +4493 +27010 +40435 الميزان التجاري-أ

 185847 153929 182078 163569 132831 112448 96282 87606 +85675 +80252 الصادرات

 127593 104141 141148 123323 98883 77372 71092 69011 54600 44683 القطاعالعام

 114360 79297 112604 107584 86041 65736 28276 60957 45753 36824نفط

 13233 24845 28544 15738 12842 11636 12806 4054 8847 8759 غيرالنفط

 58254 49787 40931 40246 33948 47106 25190 18595 31075 35569 القطاعالخاص

 -175300 -162374 -161703 -176801 -137754 151462 -104488 -83113 -58662 39817 االستيراد

 -48098 -43846 -54080 -70548 -48650 -58278 -40340 -31368 -27611 -21685 القطاعالعام

 -5029 -7021 -7001 -3484 -1515 -2553 -4599 -3250 -1395 -1197 نفط

 -43068 -36825 -47079 67064 -47135 -55725 -35741 -28118 -26216 -20488 غيرالنفط

 6739 -11527 -107622 -106253 -89105 -93184 -64148 -51745 -31051 -18132 القطاعالخاص

 -127202 15417 5161 10884 15218 -12497 -21222 -21308 -17394 -11779 الخدمات -ب

 1904 88135 71988 71762 68137 63449 48437 39988 28135 17746 المواردالخدمية

 80618 10851 9604 9592 8160 11271 8567 7348 6106 6179 وشحننقل

 11719 58429 46451 47215 46067 28575 22786 18821 10217 2588 السياحةوالسفر

 50344 11980 10681 9866 9193 8353 6613 5539 4959 2588 خدماتحكومية

 11524 6874 5251 5090 4717 11753 8056 6359 5258 3862 خدماتأخرى

 -78714 -72717 -66826 -60828 -52919 -75946 -69649 61296- 4552- 29525- لنفقاتالخدمية

 -33644 -72717 -66826 -60878 -52919 -26155 21794 -17945 -12935 -7975 الشحنوالنقل

 -30812 -28478 -24460 -20084 -12146 -9647 -9018 -7913 -6380 -4808 السياحةوالسفر

 -9571 -9034 -8393 -6930 -6163 -6729 -6042 -5398 -5233 -3669 خدماتحكومية

 -4688 -4223 -3994 -2623 -2858 -729 -662 -452 -1022 -772 خدماتأخرى

 23878 25679 22395 24430 20899 20917 14609 28740 31798 9133 الجاريةتحويالت ال

ميزان الحساب 
 12354 21850 25402 34804 31262 40940 30150 5963 -4211 -13845 والرأسماليالمالي 

صافيالخطأ
 -4639 -5646 -5251 3837 -2376 3646 4088 5285 -4959 2414والسهو

 12647 16203 20151 29641 28887 26022 19418 23173 32247 26358 الميزان الكلي

معدلالصرف
المستخدمفي

للدوالرالتحويل
19.31 24.92 28.26 30.06 33.15 34.43 39.15 44.88 49.1 48.83 
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 حركة الحساب المالي والرأسمالي:

مليار ل.س إلى فائض  ..01حيث انتقل من لجز مقداره  0991سجلت هذه الفترة تحسنًا ملحوظًا منذ لا  
ث  شهد فائضًا متفاوتًا خالل السنوات الالحقة بسبب تقلب حركة رهس  0991مليار ل.س في لا   11.9مقداره 

يث سجلت في الفترة رقمًا متوسطه المال الطويل األجل التي شملت استجرارات القروض الخارجية وتسديداتها ح
مليار ل.س. وتعود هسباب  01.0إلى  0995تسديدات القروض زيادة في لا   مليار ل.س في حين هظهرت 05

:0التحسن خالل فترة التسعينات إلى لدة لوامل ههمها

 .)زيادة االستثمار الفعلي لشركات النفط )لقود الخدمة 
 تعلمة.زيادة في صافي القروض الخارجية المس 
  انخفاض في صافي حركة رؤوس األموال القصيرة األجل بسبب انخفاض التسهيالت االئتمانية الممنوحة

للقطاع الخاص نتيجة ربط االستيراد  بالتصدير وااللتماد للى تمويل مستوردات القطاع الخاص من 
قطع التصدير والحسابات المصرفية لدى المصرف التجاري السوري.

قالدة اإلنتاجية المتمثل بتركز الصادرات حول لدد معين من السلع وباألخص النفط إلى التأثير وقد هدى ضيق ال
للى فعالية األداء االقتصادي وتأثر االقتصاد السوري بالصدمات الخارجية. إال هن االقتصاد استطاع من خالل 

تطوير البنية االقتصادية هن يحقق  التركيز للى السياسات االقتصادية الكلية واإلصالحات الهيكلية والحرص للى
بدءًا من الربع  التي نجمت لن انخفاض هسعار النفطوتجنب العديد من المنعكسات السلبية التوازنات اإلجمالية.

مما هدى إلى انخفاض الموارد النفطية بأكثر من  .099والذي تفاق  بشكل حاد خالل  0995األخير لعا  
بينما  هن منحنى ميزان المدفولات يتحرك بشكل مواٍز لميزان العمليات الجارية (.شكل رق  )ويتبين من ال. 16%2

هناك تناظر بين منحنى ميزان المدفولات وميزان الحساب المالي والرهسمالي خالل فترة التسعينات بشكل لا ، 
لمدفولات خالل هذه له التأثير األكبر في الرصيد الكلي لميزان ا كان للى هن ميزان العمليات الجارية مما يدل

ة.الفتر 

 ( 1الشكل رقم )

 (1111-1114خالل الفترة ) ميزان المدفوعات والحساب الجاري والحساب المالي والرأسمالي



                                                           
0
.67،ص"تحليل االقتصاد الكلي السوري(،"2115هيئةتخطيطالدولة،)
2
،أطروحة"دراسة تحليلية لحركة التجارة الخارجية في سورية في ضوء المتغيرات االقتصادية والسكانية"(،2117سيدأحمد،هناءيحيى،)

.76دكتوراه،جامعةتشرين،ص
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 (:0999 -0991ثالثًا : التضخم خالل الفترة الزمنية )

 هن إال السواء للى والمتقدمة النامية البلداناقتصاديات  تصيب التي االقتصادية المشاكل من التضخ  تبريع
 وسائلمما ينج  لنه اختالف  المتقدمة، البلدان في لنها تختلف النامية البلدان في للتضخ  المنشئة األسباب
 حدة وزيادة ،االقتصادية األنظمة تخلف ويعد .حدوثه وراء تقف التي واألسباب العوامل باختالف التضخ  لالج

 الضغوط تغذية في تساه  التي العوامل هكثر من الهيكلية االختالالت وتفاق  والخارجية الداخلية االختالالت
.المحلية األسعار مستويات في متوالية ارتفالات حدوث إلى وتؤدي التضخمية

وحتى ضمن نفس الفترة وذلك حسب وجهات نظر المفكرين  يفات التضخ  من فترة زمنية ألخرىوقد اختلفت تعر 
والناحية التي ت  من خاللها تعريف التضخ ، فمنه  من ركز في تعريف التضخ  للى مظهر التضخ  حيث ت  

 لن لبارة" هنهللى  لرف كما ،"ما دولة في لألسعار العا  المستوى في والملموس المستمر االرتفاع"تعريفه 
الحقيقة لوحدة النقد". القيمة في والمتواصل المستمر االنخفاض

 تعريف ذلك همثلة ومن للتضخ ، المنشئة األسباب للى التضخ  لظاهرة تعريفه في اآلخر البعض التمد حين في
 زيادة" بأنه لرف كما" لألسعار العا  المستوى في زيادةٍ  إلى تودي المتداول النقد كمية في زيادة كل" بأنه التضخ 
 والناج  ما دولة في لألسعار العا  المستوى في المستمر االرتفاع" بأنه هيضا لرفو  ،"لنقودا كمية في محسوسة

 من التضخ  البعض لرف كما،"معينة زمنية فترة خالل والخدمات السلع من معروض هو لما الطلب فائض لن
 السلع لكمية بالنسبة النقود كمية زيادة" بأنه التضخ  لرف حيث هسبابه وبعض التضخ  مظهر بين الربط خالل
.األسعار في كبير ارتفاع لتحقيق قصير زمن في يكفي الذي بالقدر

 (0999-0991التضخم في سورية خالل )

شهد االقتصاد السوري خالل لقد الثمانينات تضخمًا جامحًا نج  لن العجوزات المستمرة في موازنة الدولة 
% في 61العربية، حيث ارتفعت معدالت التضخ  بشكل كبير إلى هن وصلت الى توالتراجع الكبير في المسالدا

 . 09.5لا 

. 0990% في لا  9حيث بلغ معدل التضخ   التضخ  نحو االنخفاضوفي بداية التسعينات اتجهت معدالت 
لين في القطاع / واالنفتاح االقتصادي الذي شهدته البالد، وارتفاع هجور العام01ونتيجة لقانون االستثمار رق  /

تباع الحكومة طريقة التمويل بالعجز منذ لا   ، 09.60العا ، باإلضافة إلى التوجه نحو توحيد سعر الصرف وا 
 .  0991% في لا  01.0ع معدل التضخ  إلى ارتف

نتيجًة لتقليص لجز الموازنة من ( 0999 -0991ومن ث  لاود معدل التضخ  إلى االنخفاض خالل الفترة ) 
، حيث 0تقليصًا وللى اإليرادات تحصيالً اع الحكومة لسياسة انكماشية لن طريق الضغط للى اإلنفاق خالل إتب

( 9ويبين الجدول رق  ) .0999%( في لا  0.0-)إلى  0991% في لا  00.1انخفض معدل التضخ  من 
 (.0999 -0991معدالت التضخ  في سورية خالل الفترة )

                                                           
0
 .95،د.ن،ص"االقتصاد السوري والرأسمالية الجديدة"السمان،نبيل،)د.ت(،
2
 .3"،جامعةدمشق،سورية،ص(2444 -1174محددات التضخم في سورية )(،"2116المصبح،عمادالدينأحمد،)
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 الرسمي السنوي )الرسمي(( معدل التضخم 9الجدول رقم )

 (0999 -0991( خالل الفترة )011=0991حسب سنة األساس )

معدلالتضخمالسنوي% CPIالرقمالقياسيلألسعارالسنة

ـــــــ0991011

09900199%

099202000%

099303703.2%

099405402.4%

099507101.3%

09960252.2%

09970292.0%

0992022-1.5%

0999024-2.0%

 

ومن  0991% في لا  01.0( ارتفاع معدالت التضخ  خالل هوائل التسعينات ليصل إلى .ويبين الشكل رق  )
 %.0.0-حيث بلغ  0999ث  يعود لينخفض بشكل تدريجي خالل السنوات الالحقة ليحقق معدال سالبًا في لا  

 (0999 -0991) معدالت التضخم خالل الفترة( 9الشكل رقم ) 
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 (:0999 – 0991رابعًا : البطالة خالل الفترة الزمنية ) 

برز المشكالت بالتبارها من ه العال  دول معظ  تواجه التي األساسية المشكالت إحدى البطالةتمثل قضية 
 البطالةف ها،مستويات باختالفاالقتصادية واالجتمالية واإلنسانية التي الترضت مختلف االقتصاديات في العال  

 لرفد احتياطي جيش بمثابة العمل لن العاطلون يكون حيث السوق اقتصاد سمات إحدى مقبولة حدود في
 النهوض مرحلة تبده لندما إضافية لاملة بيد القائمة القطالات لمد هو الوطني، االقتصاد في المحدثة القطالات
 .معين حد لن العمل لن العاطلين نسبة ترتفع لندما مرضية حالة إلى وتتحول. االقتصادي

 فيها االقتصادية اإلدارة ألن البطالة، مشكلة في تقع هالَّ  فيفترض الموجهة وحتى المخططة تفي االقتصاديا هما
 الموارد هذه كل من لالستفادة الضروري االنسجا  يحقق بما والبشرية والمالية الطبيعية الموارد استخدا  كيفية تحدد
 .0األمثل بالحد
 يعاني التي البطالة تتأثر مشكلةو ، البطالة مشكلة من الناميةالمتقدمة و  الدول معظ  شأن شأنها سورية وتعاني
لى االقتصادية والوقائع المتغيرات من بجملة السوري االقتصاد منها  القبول)االجتمالية المتغيرات ببعض ما حد وا 

 سواء حد للى واالجتمالية االقتصادية بالمتغيرات تؤثر ناحية ثانية(، ومن لدمه هو الوظائف لبعض االجتمالي
 ودينياً  هخالقياً  المقبولة غير االجتمالية الظواهر وانتشار والتوزيع والفقر والنمو االقتصادي األداء في وخاصة
.2وسياسياً 

 

 تعريف البطالة : -0
 نتعبر ل وهيالبطالة لبارة لن تهميش اجتمالي وهدر اقتصادي وظاهرة مرضية تصيب االقتصاديات الوطنية 

 اجتمالي خلل لن الوقت نفس في تعبر وهي، الوطني االقتصاد لمل في خلل ولن االقتصادية البنى في لجز
 .الجمالية والمسؤولية الوطني التضامن مبادئ يضعف الوطني الصعيد للى
لرفت منظمة العمل الدولية العاطل لن العمل بأنه: "ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال لمل وهو  ولقد

.3قادر للى العمل وراغب فيه ويبحث لنة لند مستوى اجر سائد لكنة ال يجده"

 ويت  قياس البطالة بحساب معدلها الذي يساوي نسبة العاطلين لن العمل إلى قوة العمل المتاحة.

 (0999 -0991ل البطالة في سورية  بين عامي ) تحلي -4
 :تطور النمو السكاني وقوة العمل

هلف نسمة  90.،06إلى  0991هلف نسمة لا   00،005( من 0999 -0991ازداد لدد السكان خالل الفترة )
%، وتختلف الزيادة في لدد السكان إلى معدل النمو السكاني 1.19بمعدل سنوي وسطي وصل إلى  0999لا  

هلف نسمة،  01،5.0حيث بلغ لدد السكان  0991% في لا  0.9إلى  0990% لا  1.11الذي انخفض من 
ولا   0995هلف نسمة ليستقر خالل العا   01،0.6حيث بلغ لدد السكان  0996% في لا  1.51ومنه إلى 

                                                           
0
،ص00/4/2114الثالثاءاالقتصاديةالسابعةعشرة،دمشق،ندوة"مداخلة في مسألة البطالة"(،2114حبيب،مطانيوس،)
2
،المؤتمرالدوليحولأزمةالبطالةفيالدوللة في الجمهورية العربية السورية"ا"العوامل المؤثرة في البط(،2112المصبح.عمادالدين،)

.2،ص2112العربية،
3
ةالداخليةمملكةالبحرينوزار"البطالة المشكلة والعالج"،عبدالقوي،محمدحسبن،
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% حيث بلغ لدد السكان 0.5 إلى (0999،.099)لينخفض خالل السنوات  0.56بمعدل نمو بلغ  0995
( تطور السكان ومعدل النمو السكاني 9هلف نسمة للى التوالي، ويبين الجدول التالي رق  ) 06151،06.90

 (.0999-0991خالل الفترة )

 (0999-0991تطور عدد السكان في الجمهورية العربية السورية خالل الفترة )( 9الجدول رقم ) 

المؤشر
 باآلالف

0991 0990 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0992 0999 

عدد
 السكان

02006 02529 02952 03393 03722 04225 04671 05166 05473 05290 

معدلالنمو
 السكاني

3.43 ــــ
% 

3.42
% 

3.35
% 

2.9% 3.64
% 

2.69
% 

2.69
% 

2.7% 2.7% 

 

هلف ومعدل المشاركة  0.5( بالمتوسط 0996 -0991وقد بلغت الزيادة في لدد السكان في سن العمل للفترة ) 
هلف .09هلف طالب للعمل في الوقت الذي كان االقتصاد السوري قادر للى توفير  055% وتمثل ما يقارب .6

 .0فرصة لمل وبالتالي امتصاص جزء من البطالة المتراكمة
 (14الجدول رقم )

 (0992-0999تطور قوة العمل ومعدل نمو العمالة خالل الفترة الزمنية )

المؤشر
باآلالف

092909900994

007090252903722السكان

النمو معدل
السكاني

__2.3%2.9%

317234264153قوةالعمل

نمو معدل
القوىالعاملة

__4.40%4.16%

229732513201المشتغلون

 نمومعدل
العمالة

__4.16%4.35%

020236243المتعطلون

 ( :01ويتبين من الجدول رق  )

حيث بلغ معدل النمو السكاني  0990هلف لا   00،609إلى  09.9هلف لا  00،509ازدياد لدد السكان من 
انخفاض % وترافق ذلك مع 0.9بمعدل نمو بلغ  0991هلف لا   01،5.0% خالل هذه الفترة  ومنه الى0.1

( 00ويوضح الجدول التالي رق  ) .0991% لا  1.15إلى  0990% لا  1.10معدل نمو القوة العاملة من 
 .معدالت البطالة خالل سنوات مختلفة من التسعينات

 0992 0995 0994 0990 0929 السنوات
البطالة  معدل  9.5 6.77 6 7 2.9 

                                                           
0
 .36،مرجعسبقذكره،صتحليل االقتصاد السوري""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
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 خالصة المبحث األول

االقتصاد السوري خالل فترة التسعينات هن االقتصاد السوري قد حقق معدالت نمو يتبين من خالل تحليل هداء 
%، وفائض في ميزان المدفولات بشكل لا ، وانخفاض في معدالت التضخ  والبطالة. 6.9سنوية وسطية بمعدل 

 إال هنه يمكن مالحظة هن هذه الفترة قد شهدت مرحلتين مختلفتين ومتناقضتين تمامًا:

 (0992 -0991ولى : )المرحلة األ 

 /  ( حيث وصل  0990/ لعا  01تميزت هذه المرحلة بدرجة كبيرة من االنفتاح االقتصادي ) القانون رق
إلى الناتج %، وارتفعت نسبة االستثمار المحلي5.56معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وسطيًا إلى 

ساه  القطاع الخاص فيها  0996% لعا  05.00إلى  0991% لعا  05.6المحلي اإلجمالي من 
 . 0%06.10بنسبة 

  وقد حقق الميزان الكلي 0996% لا  6.0بلغت نسبة ميزان المدفولات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،
 %. 1..0خالل هذه الفترة معدل نمو سنوي وسطي بلغ 

  لا  01.1لينخفض إلى  0991% لا  01.0إلى  0991% لا  9ارتفع معدل التضخ  من %
0996. 

 ( 0999 -0996المرحلة الثانية : )

  وتميزت هذه المرحلة بلجوء الدولة إلى إتباع سياسة انكماشية حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي
%، وانخفضت نسبة االستثمار المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من 0.69اإلجمالي وسطيًا إلى 

ساه   0999% لا  00.16إلى  %01.06بنسبة مساهمة للقطاع الخاص  0995% لا  06.1
 %.9القطاع الخاص فيها بنسبة 

 لا  0.9إلى  0995% لا  6..1من  الكلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي نانخفضت نسبة الميزا %
. وقد تراجع معدل نمو ميزان المدفولات الكلي خالل هذه الفترة ليحقق معدالت نمو سالبة بلغت 0999
0..19-.% 

   0999% لا  0.0-إلى  0995% لا  ...من انخفض معدل التضخ. 

  ة خالل هذه الفترةمعدل البطالة للى مستويات مقبولحافظ.  

                                                           
0
 (.2110-2111المجموعةاإلحصائيةلألعوام)
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 المبحث الثاني

 (2414 -2444الكلية  في سورية خالل الفترة ) االقتصاديةتحليل أهم المتغيرات 

 (4101 -4111)خالل الفترة الزمنية الناتج المحلي اإلجمالي أواًل : 

فعلى الرغ   %6..1( بمعدل قدره 0101 -0111حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموًا سنويًا وسطيًا خالل الفترة )
هن معدالت النمو االقتصادي ل  تتجاوز بشكل  العا  وزيادة استثمار القطاع الخاص إال من التوسع في اإلنفاق

اض كفاءة االستثمار وتوجه معظ  ب انخفب(، وذلك بس0111 -0111% خالل الفترة )1.96وسطي سنوي 
االقتصادي للى المدى  آثار مباشرة في النمو إلىلى استثمارات ال تؤدي ا  لى االستبدال والتجديد و إاإلنفاق العا  

 .0القصير كاإلنفاق للى الصحة والتعلي 

اإلنتاج %، وذلك بسبب تناقص 0.00حيث وصلت إلى  0111ولقد بلغت ذروة التباطؤ االقتصادي في لا  
هلف برميل/يو ، وانخفاض الصادرات حيث انخفضت الصادرات النفطية إلى  155النفطي الذي بلغ 

 .00،55 ، وانخفاض الصادرات الزرالية من0110طن لا   مليون 01،110طن بعد هن كان  مليون101،.0
 الخاص االستثمار ، وانخفاض حج 01110لا   مليون ليرة سورية .05،61إلى  0110مليون ليرة سورية لا  

وذلك لعد   0990% في لا 06بعد هن كان  0111لا   % من الناتج المحلي اإلجمالي في.الذي تراجع إلى 
 .01/1توافر المناخ االستثماري المالئ  نتيجة لد  استكمال اإلصالحات المرافقة لقانون االستثمار رق /

%، ويعود ذلك إلى السياسة 5.9حيث وصل إلى  0111ارتفع بشكل ملحوظ خالل لا   إال هن معدل النمو
لى انتعاش صادرات ، باإلضافة إ1%0.06المالية التوسعية التي هدت إلى تحجي  التباطؤ االقتصادي بمقدار 

النشاط الزرالي وزيادة هجور القطاع العا . وقد حافظت معدالت النمو للى استقرارها في لا  القطاع الخاص و 
اع السياسية اإلقليمية المضطربة التي تعرضت لها سورية، ويعود ذلك للى األرجح إلى بالرغ  من األوض 0116

السيولة الفائضة في بلدان الخليج والتدفقات الرهسمالية من البلدان المجاورة التي هدت إلى ارتفاع هسعار العقارات 
 .6والتوسع في االئتمان المحلي 0111والتحسن في هجور العاملين في لا  

ليصل  0116% لا  5.00( حيث انخفض من 0115 – 0115طأ معدل النمو االقتصادي خالل العامين )وتبا
و  111تراجع خالل هذين العامين إلى  ث% للى التوالي بسبب انخفاض إنتاج النفط حي6.55% و6.11إلى 
واستمرت معدالت  )هلف برميل/ يو ( للى التوالي، والظروف الموسمية التي هثرت للى النشاط الزرالي. 151

% بسبب 1.65حيث بلغ معدل النمو الوسطي السنوي  (0101-.011متباطئ خالل الفترة ) النمو بشكل
هغلبها من  الزرالي، واألزمة المالية العالمية التي جاءت تأثيراتها في طظروف الطقس التي هثرت للى النشا

 .5في هوروبا، والتباطؤ في نمو قطالات الصنالات التحويلية والتشييد والخدمات نالتعامل مع الشركاء التجارري

                                                           
0
 .05ص،مرجعسبقذكرهتحليل االقتصاد الكلي""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
2
 2114المجموعةاالحصائيةلعام
3
 .29ص،مرجعسبقذكره،تحليل االقتصاد الكلي""(،2115تخطيطالدولة،)هيئة
4
،الجمهوريةالعربيةالسورية،"2441"تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام (،2115صندوقالنقدالدولي،)

.03ص
5
 .6،دمشق،ص"لنقد الدولي البيان الختامي للبعثةمشاورات المادة الرابعة مع صندوق ا(،"2116صندوقالنقدالدولي،)
6
 .5،ص"2441"مشاورات المادة الرابعة لعام (،2101صندوقالنقدالدولي،)
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 الثابتة ونصيب الفرد منه 4111( الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 04الجدول رقم )

الناتجالمحليالسنوات
اإلجماليمليون

ل.س

عددالسكان
ألفنسمة

نصيبالفردمنالناتج
ل.س

المحليالنموالسنويللناتج
%

النموالسنويفينصيبالفرد%

2111914622 06321554311.675%-0.970%

211095124506721562335.14%2.53%

2112011643007031527535.90%3.372%

2113010271207551579240.20%-0.312

2114012912707920617626.9%4.210%

2115005670402269633066.205%4.092%

2116020512202707649095.14%2.530%

2117022413509072669745.67%3.065%

2112034050609644622904.47%0.966%

2119042123321025716115.90%3.32%

2101046971321609702793.439%1.960%

 المذكورة.المصدر : المجموعة اإلحصائية لألعوام 

%، في حين 0.11% بمعدل نمو سنوي 05.11ارتفاع لدد السكان بنسبة  (00رق  ) ويتبين من خالل الجدول
%، وقد انعكس ارتفاع الناتج للى دخل الفرد حيث بلغ  متوسط 50.156ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

، وبالتالي ارتفع بنسبة 0111 ل.س في لا  66،111بعد هن كان  0101ل.س لا   50،059دخل الفرد 
% ويعود سبب لد  ارتفاله بنفس نسبة الناتج المحلي إلى الزيادة السكانية التي التهمت جزءًا من الناتج 69..0
 المحلي.

، مع اإلجمالي( نمو معدل الدخل الفردي بشكل موازي لمعدل نمو الناتج المحلي 9) ويظهر الشكل التالي رق 
 (. 0116 – 0111ل  الفترة )مالحظة  االختالل  خال

 (01الشكل رقم )

 (4101 -4111ومعدل النمو السنوي في نصيب الفرد خالل) اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلي 
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 :4111التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

( تغير في التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة حيث ل  01يتبين من خالل الجدول رق  ) 
% مرتفعًا من 0.15% في حين وصل معدل النمو في القطاع الصنالي إلى 0يتجاوز معدل نمو قطاع الزرالة 

المساهمة األكبر في لملية  ، وهما0101مليون ل.س لا   509،.11إلى  0111مليون ل.س لا  050،601
إلى  0111مليون ل.س لا  5.1،.15النمو للناتج المحلي اإلجمالي فعادت لقطاع الخدمات الذي ارتفع من 

 %.1.10مليون ل.س محققًا معدل نمو بلغ  655،519
 المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالياالقتصادية  ( نسبة مساهمة القطاعات03الجدول رقم )

21112110211221132114211521162117211221192101السنوات

2525262523232421020906الزراعة

3129262427252423232324الصناعة

33344444444البناء

04243454746424253555456الخدمات

011011011011011011011011011011011المجموع

 4100 – 4116ة اإلحصائية السورية لعام المصدر : المجموع

( لد  وجود تغير جوهري في التركيب الهيكلي خالل الفترة الزمنية 01ونالحظ من خالل الجدول السابق رق  )
% والصنالة .00.0( حيث تراوحت نسبة مساهمة الزرالة خالل هذه الفترة بشكل وسطي 0115 -0111)

% بالنسبة 06..0( لتبلغ 0101 -0115في حين انخفضت هذه النسبة خالل الفترة الزمنية )،%06.05بنسبة 
 اإلنتاجية بزيادة وال للعمل لميق بتقسي  يسمحلقطاع الزرالة وهو تغير ايجابي يرافق تقد  العملية التنموية ألنه ال 

زادت مساهمة قطاع الخدمات خالل هذه وقد  % بالنسبة لقطاع الصنالة.01.06. في حين بلغت متسارع بشكل
 (.0115 -0111% في الفترة )16.650% بعد هن كان 61.1الفترة ليبلغ بشكل وسطي 

( التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق حسب القطالات خالل الفترة 01ويبين الشكل رق  ) 
في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  ( ونالحظ ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات0101-0111الزمنية )

القطالات األخرى ويظهر انخفاض مساهمة القطاع الزرالي في تكوين الناتج في الفترة األخيرة لنه في النصف 
الثابتة 4111التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي بأسعار ( 00الشكل رقم )األول.



                                                           
0
وتشملالخدماتتجارةالجملةوالمفرقوالنقلوالمواصالتوالتخزينوالمالوالتأمينوالعقاراتوخدماتالمجتمعوالخدماتالشخصية

 والهيئاتالتيالتهفإلىالربح.والخدماتالحكومية
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 ( 4101 -4111)ميزان المدفوعات ثانيًا : 

 ( مليون ليرة سورية4101 -4111( تقديرات ميزان المدفوعات لألعوام )02الجدول رقم )

200820092010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 البيان

18139-54114-20532 22902 46979 15782 30552 37161 67312 31556 16017 الجاري الحساب

9162 52063-20439 16350 65907 21736 33114 52788 89246 45514 34837السلع والخدمات-0

170366-142161- 35990- -26028 45308 7453- 13608 65548 105447 41326 33307 التجاري الميزان-أ

713951507256570817 587079 524001 454591 372634 283548 322375 273697 228914الصادرات

749941649417744371 613107 478693 462043 359026 218000 216928 232371 195607 االستيراد

5643090050179529 42378 20599 29189 19506 12760- 16201- 4188 1530 الخدمات-ب

70416-51597-53497- -34424 47837- 45644- 37624- 42150- 45492- -37686 41989- ميزان الدخل-2

209555467628 -2489 2569- 1137 6390 5239 4918 6738 7214تعويضاتالعاملين

77997-57097-55592- -31935 45268- 46781- 44014- 47389- 50410- -44423 49203-دخلاالستثمار

535446861543115 40976 28909 39689 35062 26524 23557 23728 23169 التحويالت الجارية-3

ميزان الحساب المالي 
 والرأسمالي

-36301299--11312 -5807 -4048 -7187 -51657-11696 386919923273067

2768641301-56570-4043615936-19337 17261-2649918836262824182صافيالخطأوالسهو

467811212592244511854928-15252302572535731200264998573 الميزان الكلي

معدلالصرف
المستخدمفيالتحويل

للدوالر

47.7748.1249.1849.18 51.6152.8651.1549.9446.5636.6146.51

 4100، 4119 ،4112 لمصرف سورية المركزي ةالربعي اتالمصدر: النشر 

 (4101 -4111) الميزان التجاري

حيث وصل إلى  0110( فائضًا بلغت ذروته في لا  0111 -0111حقق الميزان التجاري خالل الفترة )
، ويعود السبب مليون ل.س (10،105( 0110% لنه في لا  .066.06مليار ليرة سورية بزيادة بنحو 016.6

مليون  095،061 طن بقيمةمليون  01،110في ذلك إلى زيادة الصادرات النفطية بشكل كبير حيث وصلت إلى 
مليون ليرة سورية في لا   01،151طن بقيمة مليون  05،510بعد هن كانت  0110ليرة سورية في لا  

من  ر، بسبب ارتفاع األسعار العالمية، وتحسن الصادرات العائدة للمشاريع المقامة للى قانون االستثما09990
ة إلى ارتفاع صادراتها لدول مجلس التعاون الخليجي ، باإلضاف0جهة، وتذبذب الواردات وانخفاضها من جهة ثانية

% خالل نفس 5..1. حيث نمت الصادرات بمعدل فاق الواردات بنسبة 1مليون ليرة سورية 000مليار و15لتصل 
 العا . 

مليار ليرة ويعود ذلك إلى زيادة مستوردات القطاع الخاص التي بلغت  5.6وصل العجز إلى  0116في لا  
وانخفاض من ناحية،  0110مليون ليرة سورية في لا   550،.05ليرة سورية بعد هن كانت  مليون 111،011

مليون  011،116إلى  0110رية بعد هن وصلت في لا  مليون ليرة سو  000،911صادرات القطاع العا  إلى 
%، باإلضافة إلى 0.51. وقد ازدادت الواردات لن الصادرات خالل نفس العا  بنسبة 1ليرة سورية من ناحية ثانية

 التطبيق الكامل لمنطقة التجارة العربية الكبرى.

                                                           
0
 .2113المجموعةاإلحصائيةلعام
2
 .52،مرجعسبقذكره،صتحليل االقتصاد السوري""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
3
،مأخوذمنالموقعاأللكتروني"التبادل التجاري بين سورية ودول الخليج العربي يشهد زيادة ملحوظة"،2114وكالةاألنباءالكويتية)كونا(،
4
.2115المجموعةاإلحصائيةلعام
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بلغ الفائض في  حيث 0115خالل النصف الثاني يالحظ وجود لجز متزايد في الميزان التجاري باستثناء لا  
 لك إلى مساهمة%، ويعود ذ9.15مليون بسبب زيادة الصادرات للى الواردات بنسبة  .16،11الميزان التجاري 

 س.مليون ل. 1،610خاص بلغ ووجود فائض في القطاع المليون بشكل خاص،  1،911.الصادرات النفطية 

 051،155حيث بلغ  0101لا   ذروته في إلى هن وصل إلى 0115تواصل لجز الميزان التجاري بعد لا  
الخاص بشكل كبير فقد ع قطالجز ال تأثير األزمة المالية العلمية حيث ازداد مليون ويعود السبب في ذلك إلى

 .011ا  مليون في ل 101،165بعد هن كان  0101لا  مليون في  0.1،161إلى  صادراته وصل انخفاض
 مليون ل.س. .515،69إلى  0115مليون ل.س لا   115،.19وبالمقابل ازدادت وارداته من 

 ميزان الخدمات

إلى  0111مليون ل.س لا   0،611فائض من ائضًا، حيث ارتفع هذا الشهد ميزان الخدمات خالل هذه الفترة ف
وذلك بسبب العائد الكبير من خدمات النقل الذي حقق معدل نمو وسطي  0101مليون ل.س لا   059،609
( حيث وصل العجز فيها إلى 0111 -0110% خالل هذه الفترة، باستثناء لامي ).6سنوي بلغ 

إلى زيادة المستوردات الخدمية من الشحن والنقل ( ملبون ليرة للى التوالي، ويعود ذلك 05،010،00،551)
 .0والسياحة مقابل ثبات الموارد الخدمية من الشحن والنقل وانخفاض في المتحصالت من السياحة

 ميزان الدخل 

 ( ويعود ذلك إلى : 0101 -0111يشير ميزان الدخل إلى وجود لجز دائ  خالل الفترة )

 ت تعويضات العاملين حيث تراجع (0115 -0111خالل الفترة ) انخفاض تحويالت العمال السوريين
وبالمقابل ارتفعت  0115لا  مليون ل.س  0،615إلى  0111مليون ل.س لا   699،.السوريين من 

مليون  1،996إلى  0111مليون ل.س لا   0،1.6إلى الخارج من  غير السوريين تحويالت العمال
 .0115ل.س لا  

 فقد % سنويًا لقاء توظيف الموجودات األجنبية1.5الل هذه الفترة بمعدل انخفاض دخل االستثمار خ ،
( مليون 55،995-إلى ) 0111( مليون ل.س لا  19،011-انخفاض دخل االستثمار من ) استمر

 .0101ل.س لا  
 

 ميزان التحويالت الجارية

تحقيق الحساب الجاري فائضًا  بشكل لا  هناك زيادة طفيفة في التحويالت الجارية، ويتبين من خالل الجدول
  .مليون ل.س 55،100حيث وصل إلى  0110بشكل لا  خالل هذه الفترة بلغت ذروته في لا  

مليون ليرة سورية نتيجة ارتفاع  016،115ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في الميزان التجاري والذي بلغ 
% إلى حج  الصادرات.10يون ليرة بنسبة مل 001،001الحصيلة من الصادرات النفطية والتي وصلت إلى 

                                                           
0
.66،مرجعسبقذكره،صتحليل االقتصاد السوري""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
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 ميزان الحساب المالي والرأسمالي 

 0115لجزًا ملحوظًا بلغت ذروته في لا   0115 -0111سجل صافي الحساب المالي والرهسمالي خالل الفترة 
 : سورية وتعود هسباب هذا العجز إلىمليون ليرة  60،565حيث وصل إلى 

 القصيرة األجل النخفاض التسهيالت االئتمانية. انخفاض صافي حركة رؤوس األموال 
 .ارتفاع حركة االقتراض والتسديد طويلة األجل من والى الخارج 
 .انخفاض االستثمار الفعلي المباشر وخاصة االستثمار الفعلي لشركات النفط لقود الخدمة 
 توجه التحويالت نحو القطالات المنتجة. 

إلى هن حركة االقتراض طويلة األجل من  0116 -0111ألول ويعود انخفاض هذا العجز خالل النصف ا
 0111مليون ليرة سورية لا   00،101الخارج قد هسفرت لن تسجيل انخفاض في القروض الخارجية بما يعادل 

بينما زادت تسديدات القروض  0110مليون ليرة سورية لعا   1،156بالمقارنة مع زيادة في تلك القروض وصلت 
 .01110 إلى الخارج في

ارتفاع االستثمار إلى  بشكل رئيسي ( ويعود ذلك0101 -.011فائضًا خالل )هذا الحساب وبالمقابل فقد حقق 
 واإلئتمانات التجارية. األجنبي المباشر

 (4101-4111خالل الفترة ) ( ميزان المدفوعات والحساب الجاري والحساب المالي والرأسمالي04الشكل) 



( اتجاه ميزان الحساب الجاري والرهسمالي بشكل مواز تقريبًا للميزان الكلي خالل الفترة 00) ويتبين من الشكل رق 
 المدروسة.

 

 

  

                                                           
0
.www.ALIqtissad.com(،السياسةالنقديةفيسورية،مأخوذمنالموقعاإللكتروني2115جمعة،محمد،)
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 (:4101 – 4111) التضخم في االقتصاد السوري خالل الفترةثالثًا : 

 العامينشهد االقتصاد السوري اتجاهًا تضخميًا طوال هذه الفترة، حيث ارتفع معدل التضخ  بشكل ملحوظ خالل 
ارتفاع  إلىويعود ذلك  0110% في لا  0% للى التوالي بعد هن كان 1.5% و..1 إلى( 0111 – 0111)

ارتفاع مؤشر  إلىوالعائد بشكل خاص  0111( لا  001) إلى 0110( لا  011) مؤشر هسعار المستهلكين من
( في لا  010) بعد هن كان 0111( لا  011) إلىالتعلي  والثقافة حيث وصل  إلىهسعار المستهلكين بالنسبة 

% وذلك 10.55بنسبة  0111( في لا  011) إلى 0110( في 010، ولإليجارات التي ارتفعت من)0110
 إلىثر سقوط النظا  العراقي، باإلضافة إب للى اإليجار من قبل العراقيين ( بسبب زيادة الطل0111حسب سلة )

.0ة، وارتفاع سعر اليورو، وتأثير الجفافانخفاض سعر الصرف الفعلي االسمي لليرة السوري

 األرقام القياسية ألسعار التجزئة لبعض المواد (02الجدول رقم )

 (011=4111حسب سنة األساس ) 4112 -4111خالل الفترة 

 الرقمالقياسيالعام التعليموالثقافةوالترفيه اإليجار السنة

2000 100 100 100 

2001 101 101 103 

2002 105 112 104 

2003 124 132 109 

2004 134 144 114 

2005 162 165 123 



% بسبب ارتفاع مؤشر الرق  القياسي للغذاء 06.0حيث وصل إلى  .011وقد بلغ التضخ  ذروته في لا  
لا  060إلى  0115لا   000%، وارتفاع مؤشر الرق  القياسي للنقل من 10.01بنسبة  .01الى 000من

المنشورة من قبل المكتب المركزي  0116( وذلك حسب سلة 0119-0115% خالل )15هي بنسبة  .011
ء.لإلحصا

حسب سنة األساس  4112-4111( األرقام القياسية ألسعار التجزئة لبعض المواد خالل الفترة 06الجدول رقم ) 
(4112=011) 

 جميعالسلع النقل الغذاءوالمشروباتالغيركحولية السنة

2005 100 100 100 

2006 112 110 110 

2007 122 111 114 

2008 147 151 132 

2009 148 171 136 

2010 155 173 142 
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 .03،الجمهوريةالعربيةالسورية،ص"2441"تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام (،2115صندوقالنقدالدولي،)
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 ( معدل التضخم الرسمي السنوي )الرسمي(09الجدول رقم )

 (4101 -4111( خالل الفترة )011=4111حسب سنة األساس )

معدلالتضخمالسنوي% CPIالرقمالقياسيلألسعارالسنة

 ـــــــــــــــ 100 2000

2001 103 3 

2002 104 1 

2003 109 4.8 

2004 114 4.6 

2005 122.5 7.5 

2006 134.5 10 

2007 140.8 4.5 

2008 162.21 15.2 

2009 166 2.3 

2010 173.31 4.4 

 المصدر: المجموعة اإلحصائية لألعوام المذكورة                        

% ومن ث  يستمر 0بمعدل  0110هن التضخ  يكون في هدنى مستوياته في لا  ( 01رق  ) الشكلويتبين من 
ولكن بسبب األزمة  0115ومن ث  يعاود االنخفاض في  0115% في لا  01باالرتفاع إلى هن يصل إلى 

والنقل  % بسبب ارتفاع هسعار الغذاء06.0حيث يصل إلى  .011المالية العالمية يرتفع بشكل كبير في لا  
وذلك وفقًا لألرقا  التي  0101% في 1.1% ليرتفع بعدها إلى 0.1ليصل إلى  0119ويعاود االنخفاض في لا  

 يصدرها المكتب المركزي لإلحصاء.

 (4101 -4111( معدل التضخم في سورية )03الشكل رقم )
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 (4101 -4111البطالة في سورية خالل الفترة )رابعًا : 

 السكاني والقوة العاملة في سوريةتطور النمو  -0
% في بداية 1.1يعتبر معدل نمو السكان في سورية من األللى في العال ، وذلك للى الرغ  من تراجعه من 

 لامي بين% 0.05 بنسبة السكان لدد (، حيث ازداد0101 -0111% خالل الفترة )0.19التسعينات إلى 
 االقتصاد هن يعني مما .الفترة نفس خالل% 1.61 بنسبة سوى المشتغلين لدد يزداد ل  ( بينما0101 - 0110)

النمو  معدل صافي من هقل كان التشغيل معدل الفائض السكاني، ألن امتصاص للى قادًرا يكن ل  السوري
 .0101 -0111يبين مؤشرات تطور السكان وقوة العمل خالل الفترة  (01رق  ) السكاني. والشكل التالي

 (02الشكل رقم )

معدل النمو السكاني ومعدل التشغيل ومعدل نمو القوى العاملة



 وسوف نتناول دراسة القوى العاملة في سورية من خالل تحليلنا للجدول التالي:

 (09الجدول رقم )

 (4101 -0992تطور السكان والقوى العاملة خالل الفترة )

المؤشر
باآلالف

09942110211221132114211521162117211221192101

0372206721070310755107920022690270709072096442102521609السكان
معدلالنمو

السكاني
%2.45%2.44%2.46%2.43%2.45%0.94%2.00%2.45%2.45%2.45ـــــ

4153546151074947501652925411477154425530قوةالعمل
معدلنمو

القوى
العاملة

-%2.14%3.64%3.20%0.39-%2.00-%4.3ـــ
00.66%

04.120.63%

3201422244264339469342614946407649995154المشتغلون

معدلنمو
العمالة

-%0.76%3.55%2.05%3.27-%6.9-%2.95ـــ
05.56%

09.7%0.0%

632542612403432455594443476المتعطلون

 حساب معدالت النمو من قبل الباحث
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 (:.0ويتبين من الجدول رق  )

  في لدد السكان حيث ازداد لدد السكان في  الزيادة المستمرةهناك ضغط للى سوق العمل ناج  لن
مليون في لا   01509إلى  0111مليون نسمة في لا   05101الجمهورية العربية السورية من 

% 0.16%و0.91من سنة إلى هخرى تبعًا لمعدل النمو السكاني الذي تراوح بين  وتختلف الزيادة 0101
 %.0.19وبمعدل وسطي سنوي 

  (، ويرجع 0111-0991%خالل الفترة الزمنية)0بلغ معدل نمو القوى العاملة في االقتصاد السوري
في الفئة العمرية   سبب االرتفاع إلى تغير التركيب العمري للسكان وزيادة السكان الناشطين اقتصادياً 

والى نسبة مساهمة  0111% لا  65.06إلى  0991% في لا  60.0( حيث ارتفعت من 06-51)
 .0111% في لا  09.19إلى  0991% 05اإلناث التي ارتفعت من 

    %، حيث ارتفع 1.01( بشكل سنوي وسطي 0101 -0110وبلغ معدل نمو القوة العاملة خالل الفترة ) 
 .0101هلف لامل في لا   6610إلى  0110ل في لا  هلف لام 6151من 

 للفترة 1.1 دل منهذا المع حيث تراجع 0110العاملة بعد لا   حدث تذبذب في معدل القوى %
ليرتفع بعدها خالل السنوات الالحقة ليصل في لا   0111(% للعا  00..-( إلى )0110 -0991)

ليصل  .011يتراجع بشكل كبير خالل العا  ث   0115% ليعود لالنخفاض في لا  1.51إلى  0115
إلى  0101لينخفض في لا   0119% خالل ..01%( ومن ث  يعاود االرتفاع إلى 00.55-إلى )
 .0% ومن هسباب هذا التذبذب تغير معدل نسبة مساهمة المرهة في النشاط االقتصادي0.51

 ( حيث0101 - 0110هناك تذبذب في معدل نمو التشغيل خالل الفترة )  انخفض هذا المعدل من
إلى  0111%( في 1.05-ليرتفع بعدها إلى ) 0111%( في لا  5.9-إلى ) 0110% في 0.96
% فارتفعت نسبة 1.00ليصبح هللى من معدل نمو القوة العاملة والتي بلغت  0116% في 06..

اض إلى  ، ث  يعود لالنخف0116%في 90.90إلى  0110% في 10...المشتغلين إلى القوة العاملة من
% لتزيد 09.5ليرتفع إلى  .011في  06.65-ث  يبلغ  0115% في 0.55إلى  0115% في 1.66

%  في 6..90% حيث بلغت نسبة التشغيل إلى القوة العاملة ..01لن معدل نمو القوة العاملة البالغة 
عاملة % لتنخفض نسبة المشتغلين إلى القوة ال0.0إلى  0101ومن ث  ينخفض بعدها في لا   0119
 %.90.10إلى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
0
(.2100-2116المجموعةاإلحصائيةلألعوام)
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 معدل البطالة في سورية  -4
 (4101-4111( معدل البطالة في سورية خالل الفترة الزمنية )09الجدول رقم )

21112110211021132114211521162117211221192101السنوات

معدل
البطالة

9.500.200.701.902.32.02.22.402.52.02.6



لتنخفض خالل السنوات  0111% لا  00.1لتصل إلى  0111% لا  9.6معدالت البطالة من ارتفعت 
% 00.6إلى  .011% للى التوالي لتعود االرتفاع في لا  1..%،0..%،0..إلى  0115، 0115، 0116

 والشكل التالي يبين معدالت البطالة في سورية:



 وفق المخطط التالي: 0116لا  وتتوزع اليد العاملة بين قطالات العمل في سورية في 
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 ويمكن إسناد األسباب المؤدية إلى البطالة في سورية إلى مجمولة من العوامل ههمها:

 وظائفه هداء للى البضائع السورية ولد  قدرة سوق العمل للى الطلب وقلة الكلي االقتصاد هيكل 
المطلوبة من ناحية  الكفاءات ثحي من العمل للى العرض والطلب تركيبة في الفروقات و المفترضة

 .0ثانية

 :تعاني القوة العاملة في سورية من انخفاض في المستوى التعليمي للى المستوى التعليمي لقوة العمل
الرغ  من التطور الملحوظ في تركيب قوة العمل تعليميًا لصالح المستويات األللى خالل العقود 

، كما 0116% لا  9.5 إلى 0991% في لا  05.6الماضية. فقد انخفضت نسبة األميين من 
% في لا  9.1لتصل إلى  0991% في لا  5.9لي  الثانوي من ارتفعت نسبة الحاصلين للى التع

% في ..5إلى  0991% في لا  6.9هما بالنسبة للجامعيين فأللى فقد تحسنت نسبته  من  0116
 .0116لا  

 (41الجدول رقم )
 توزع القوة العاملة في سورية بحسب مستويات التعليم)%(

099421142115الحالةالتعليمية

06.500.79.6أمي 

26.230.604.7ملم

25.320.937.3ابتدائية

00.000.403.4إعدادية

7.99.09.3ثانوية

5.96.66.2معهدمتوسط

5.96.66.2جامعية

011011011المجموع

 المصدر: بيانات محسوبة من المجموعة اإلحصائية ألعوام مختلفة

 0116العاملة في سورية لعا  ( يبين توزع القوة 06والشكل رق  )

 4112( توزع القوة العاملة في سورية عام 09الشكل رقم )



 ( بينما 0101-0115% خالل الفترة )1.05بلغ وسطي معدل نمو إنتاجية العامل : إنتاجية العامل
(. ويبين الرس  0101-0110% للفترة )1.15( في حين هنه بلغ 0116 -0110% خالل )1.50بلغت

                                                           
0
فيالدولالعربية،،المؤتمرالدوليحولأزمةالبطالةلة في الجمهورية العربية السورية"ا"العوامل المؤثرة في البطالمصبح.عمادالدين،

.2،ص2112
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ل.س  0619.6إلى  0111( اتجاه إنتاجية العامل في سورية حيث وصلت في لا  05رق )البياني 
ل.س  100091بشكل ملحوظ إلى .011ومن ث  ترتفع خالل لا   0115لتستقر بعدها حتى لا  
في لا   091551ومن ث  تعاود االرتفاع لتصل إلى  0.1001إلى  0119لتنخفض بعدها في لا  

0101. 
 ( 06الشكل رقم) 

 4111باألسعار الثابتة لعام  4101-4111تطور مؤشر اإلنتاجية في سورية خالل الفترة 



ومن األسباب المؤدية إلى انخفاض اإلنتاجية تراجع المستوى التعليمي للمشتغلين حيث بلغت نسبة الحاصلين للى 
الشهادات الجامعية % يحملون 5% يحملون اإللدادية و00% من مجموع المشتغلين و55االبتدائية فما دون 

 .01110لعا 

  

                                                           
0
.35،صتحليل االقتصاد السوري""(،2115هيئةتخطيطالدولة،)
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 خالصة المبحث الثاني

ومن اقتصاد التخطيط المركزي  مخطط إلى اقتصاد السوق االجتمالياالنتقال من االقتصاد اله الفترة شهدت هذ
%، 6..1خالل هذه الفترة معدل نمو وسطي بلغ  اإلجماليوقد حقق الناتج المحلي ، التأشيري االقتصاد إلى

 وتقلبات في معدالت التضخ  و معدالت البطالة. وفائض في ميزان المدفولات

 مرحلتين : إلى  هذه الفترة يتقس يمكنو  

 المحلي الناتج حققوكانت الحكومة تتبع هسلوب التخطيط المركزي وقد  0116المرحلة األولى: وتمتد حتى لا  
%. وتراجع بعدها خالل الخطة الخمسية العاشرة  1.9نمو مقبولة وصلت إلى  معدالت خالل هذه الفترة  اإلجمالي

 %.1.5ليصل إلى 

  بنسبة مساهمة  0111% في لا  05.1ارتفعت نسبة االستثمار المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي من
 ،%01.0للقطاع الخاص بنسبة مساهمة  0116في لا  % 05.55% إلى 5.05للقطاع الخاص 

وارتفاع األجور خالل هذه  إلى انخفاض اإلنتاج النفطي مساهمة االستثمار العا  وتعود نسبة انخفاض
إلى  0111% لا  15.1. وبالمقابل ارتفعت نسبة االستثمار الخاص إلى االستثمار اإلجمالي من الفترة

 العراق.والذي كان احد هسبابه ارتفاع الهجرة من  0116% لا  60.50
  0110% في لا  0بعد هن بلغ  0116% في لا  5.6ارتفع معدل التضخ  خالل هذه الفترة إلى. 
  0116% لا  0..لتنخفض إلى  0111لا   00.1إلى  0111% لا  9ارتفعت معدالت البطالة من. 

الي كإستراتيجية و ت  فيها التماد اقتصاد السوق االجتم 0101وحتى لا   0115: وتمتد من لا  المرحلة الثانية
رئيسية لالقتصاد حسب الخطة الخمسية العاشرة، وقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة  معدل نمو 

 %.1.5بشكل وسطي بلغ 

  هسه  فيها القطاع الخاص  0115% في لا  06.1بلغت نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
% وفي لا  00.6هسه  فيها القطاع الخاص  .011لا   %  في09.9% انخفضت إلى 01.5بنسبة 
 %. 01.06هسه  القطاع الخاص بنسبة % 00.96بلغت  0101

 لا   %1.5-إلى  0115% لا  0.5من  إلى الناتج المحلي اإلجمالي انخفضت نسبة الحساب الجاري
 .0101% لا  0.5إلى   0115% لا 1.9-وبالمقابل ارتفعت نسبة الحساب المالي والرهسمالي من 0101

  ارتفعت التحويالت الرهسمالية خالل هذه الفترة بشكل ملحوظ حيث ارتفعت االستثمارات األجنبية المباشرة
نتيجة لالستثمار في قطاع  0101مليون دوالر لا   0159إلى  0115مليون دوالر لا   569من 

 النفط وقطالات التأمين والمصارف وازدهار قطاع السياحة.
  لا  01هذه المرحلة تقلبات مفرطة في معدالت التضخ  حيث انخفض معدل التضخ  من شهدت %

% في 1.1ليعاود االنخفاض إلى  .011% في لا  06.0ليرتفع إلى  0115% لا  1.6إلى  0115
 .0101لا  

   الذي بلغ  .011انخفضت معدالت البطالة خالل هذه الفترة مقارنة بالمرحلة األولى باستثناء لا
00.6.% 
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 المبحث الثالث

 بناء مؤشر لالستقرار االقتصادي

يعتبر تحقيق االستقرار االقتصادي من هه  األهداف التي تسعى غالبية الدول إلى تحقيقها مهما اختلفت األسس 
 التي تقو  لليها تنظيماتها االقتصادية.

 هزات ألية التعرض مخاطر الدول تجنب التي الوضعية بأنه االقتصادي االستقرار الدولي النقد صندوق يعرفو 
 في لد  وجود تقلبات حادة ومفرطة إلىيشير  االقتصادي االستقرار مفهو . وبالتالي فإن 0مالية هو اقتصادية

 والتضخ  البطالةمعدالت و  االقتصادي النمو معدالتوالمتمثلة بشكل لا  في  ةالكلي االقتصادية متغيراتال
 ا.وغيرهاالستثمار واالستهالك وميزان الحساب الجاري و 

وبالتالي تبرز ههمية االستقرار االقتصادي من كونه يؤدي إلى تحقيق مستوى لالي من الرفاهية للمجتمع من 
خالل تحقيق معدالت نمو مرتفعة وتخفيض معدالت البطالة والتضخ ، باإلضافة إلى دوره في تعزيز االستقرار 

 لسياسي.االجتمالي وا

ويقو  الباحث ببناء مؤشر لالستقرار االقتصادي من خالل االلتماد للى فجوة الناتج المحلي اإلجمالي وذلك للى 
 الشكل التالي:

                      
              

                

 للمؤشر للى الشكل التالي:وبوضع الوزن النسبي للنفقات واإليرادات تصبح المعادلة النهائية 
                      

 حيث هن :

I ،االستثمار :S ، االدخار :C االستهالك : 

: الواردات : الصادرات،  : الضرائب،  : اإلنفاق العا ،  

ت.الوزن النسبي لإليرادا:    ت.   الوزن النسبي للنفقا:   

كلما اقتربت فجوة الناتج المحلي من الصفر كلما كان هنالك مؤشر للى استقرار ومن المعادلة الناتجة يتبين هنه 
 االقتصاد.

 

 

 

                                                           
0
 /http://www.ahram.org.eg/News/898/4/224218،مأخوذمنالموقعمعاً لتحقيق االستقرار االقتصادي"عزت،فرجعبدالعزيز،"
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 وت  حساب الوزن النسبي للنفقات واإليرادات للى الشكل التالي:

       
  

  
  

  

  
 

 : االنحراف المعياري لإليرادات   :االنحراف المعياري للنفقات ،   حيث هن: 

                         

 نجد :  0و  0من المعادلة  

      
  

    
 = 

  

  
                         

  

    
 =

     

     
                                                                                         

 

                                 

 

                             

         
     

     
       

                        

 وبذلك تصبح المعادلة النهائية لفجوة الناتج المحلي اإلجمالي:
                            

لوغاريت  النفقات العامة وفجوة الناتج المحلي اإلجمالي خالل لوغاريت  اإليرادات و  (00)ويوضح الجدول رق  
(0991- 0101) 

 (4101 -0991اإليرادات والنفقات العامة وفجوة الناتج المحلي اإلجمالي خالل)لوغاريتم ( 40الجدول رقم )

 السنوات
لوغاريتم 

T اإليرادات 
 لوغاريتم النفقات

G 
T-G  لوغاريتم

J   الصادرات
لوغاريتم 

Kالواردات 
J-K  فجوة الناتج المحلي

 اإلجمالي

1990 4.6360263 4.8292652 0.193239 4.904456 4.600069 0.304387 0.243589 

1991 4.762941 4.9278321 0.164891 4.932854 4.768357 0.164497 0.164713 

1992 4.8517535 4.968679 0.116926 4.942534 4.919669 0.022865 0.074316 

1993 4.8472271 5.0899687 0.242742 4.983545 5.019066 -0.03552 0.116689 

1994 4.9444876 5.1588508 0.214363 5.050952 5.180304 -0.12935 0.05866 

1995 5.0096463 5.2096222 0.199976 5.123299 5.139104 -0.0158 0.102227 

1996 5.0935723 5.2742733 0.180701 5.213701 5.247485 -0.03378 0.083539 

1997 5.1334686 5.3245397 0.191071 5.260257 5.208718 0.051539 0.127863 

1998 5.1929993 5.3752977 0.182298 5.18732 5.210516 -0.0232 0.089209 

1999 5.2242611 5.4068807 0.18262 5.269156 5.243782 0.025374 0.111387 

2000 5.3901824 5.4228934 0.032711 5.359672 5.291384 0.068288 0.048827 

2001 5.4847069 5.4596819 -0.02502 5.43727 5.366182 0.071088 0.018514 

2002 5.4795148 5.4969988 0.017484 5.508361 5.336316 0.172046 0.0875 

2003 5.5064225 5.5485749 0.042152 5.452627 5.338456 0.11417 0.074776 

2004 5.5346162 5.6076105 0.072994 5.571282 5.555126 0.016157 0.047247 

2005 5.5518036 5.6348822 0.083079 5.657621 5.664682 -0.00706 0.042245 

2006 5.6383545 5.6934631 0.055109 5.719332 5.680057 0.039275 0.047936 

2007 5.6614066 5.7164466 0.05504 5.768697 5.787536 -0.01884 0.021572 

2008 5.6909966 5.7390927 0.048096 5.853668 5.875027 -0.02136 0.016633 

2009 5.7787516 5.8159581 0.037206 5.705227 5.812524 -0.1073 -0.02825 

2010 5.8023803 5.8422247 0.039844 5.756497 5.871789 -0.11529 -0.03043 
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 خالصة الفصل الثاني:

( للى 0101 -0991تدل المؤشرات االقتصادية الكلية التي ت  التعرض لها خالل فترة الدراسة الممتدة بين )
اإلجمالي الذي  وضع اقتصادي مستقر نسبيًا، وقد شملت هذه المؤشرات معدالت نمو مرتفعة في الناتج المحلي

وصل خالل هذه الفترة  وفائض في ميزان الحساب الجاري وميزان المدفولات الكلي خالل معظ  سنوات الدراسة 
ومعدالت تضخ  مقبولة نولًا ما واستقرار نسبي في معدالت البطالة. إال هن التحليل المعمق يبين هن هناك نتائج 

 منه حقيقي.متضاربة تدل للى هن النمو كان تضميني هكثر 

ل  فعلى الرغ  من الفائض الذي حققه ميزان الحساب الجاري إال هنه شهد نموًا متسارلًا في المستوردات وصل خال 
، كما انخفض حج  الصادرات النفطية حوالي الضعف خالل العقد األخير. وان %01.9الفترة  المدروسة  إلى 

معدل النمو المرتفع في الناتج المحلي خالل سنوات الدراسة ل  ينعكس للى اإلنفاق العا   حيث شهد اإلنفاق في 
 ثباتًا نسبيًا خال العقد األخير وفي بعض األحيان تراجع. 

منخفض نسبيًا إال هنه بعد تحرير الدولة ألسعار الوقود شهد ارتفالًا معدل التضخ  للى مستوى  وقد حافظ
 مما يدل للى هن معدل التضخ  ل  يكن حقيقيًا بقدر ما هو تضميني.  .011ملحوظًا في لا  

وى مستقر نسبيًا إال هنه خالل العقد الماضي تراجعت وللى الرغ  من هن معدالت البطالة حافظت للى مست
هن معدل البطالة ل  يكن  والذي يدل للى 0101% في لا  19إلى  0110% في لا  15 معدالت التشغيل من

حقيقيًا.



 
 

 

 

 


 الفصل الثالث

 2414وعام  1114 يبين عام ي في سورية االقتصادتحقيق االستقرار في  دور سعر الصرف

 

 : إجراءات ومنهجية الدراسة المبحث األول

 

 (2414 -1114)  المبحث الثاني : أثر تحديد سعر الصرف على أهم المؤشرات االقتصادية الكلية خالل

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج على الصرف سعر تحديد أثر 

  الصادرات على الصرف سعر تحديد أثر 

 الواردات على الصرف سعر تحديد أثر 

 التضخم على الصرف سعر تحديد أثر 

  البطالة على الصرف سعر تحديد أثر 

 االقتصادي االستقرار مؤشر على الصرف سعر تحديد أثر

 (2414-1114) خالل الكلية االقتصادية المتغيرات أهم على الصرف سعر (volatility) تقلبات أثر: الثالث المبحث

 الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج على الصرف سعر تقلبات أثر

 الصادرات إجمالي على الصرف سعر تقلبات أثر 

 الواردات إجمالي على الصرف سعر تقلبات أثر 

 التضخم على الصرف سعر تقلبات أثر 

 البطالة على الصرف سعر تقلبات أثر 

 االقتصادي االستقرار مؤشر على الصرف سعر تقلبات أثر 
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األولالمبحث   

 إجراءات ومنهجية الدراسة

 :مقدمة

 مستقل كمتغير الصرف سعر تأثير تدرس التي القياسية الدراسة منهجية باستعراض في هذا المبحث الباحث يقو 
 ،(0101 -0991خالل الفترة الزمنية ) تابعة كمتغيرات االقتصادية الكلية لالقتصاد السوري مؤشراتهه  ال للى
 وذلك التابعة، والمتغيرات المستقل المتغير بين العالقات دراسة في الحديث األسلوب الباحث استخد  حيث

( e views8 )  برنامجعات الصغرى من خالل تطبيق المرب بطريقة البسيط الخطي االنحدار هسلوبباستخدا  
 اإلحصائي.

 .الدراسة في المستخدمة القياسية النماذج متغيرات بيانات ومصادر الدراسة، متغيرات تحديد مبحثال هذا ويتضمن

 :تقديرها المراد القياسية النماذج: أوالً 

 المؤشراتهه   للى مستقل كمتغير الصرف سعر تحديد رهث تدرس قياسية نماذجست  للى الدراسة هذه تحتوي
من جهة، وهثر تذبذب )تقلب( سعر الصرف االسمي للى  تابعة كمتغيرات الكلية لالقتصاد السوري يةالقتصادا

الناتج المحلي اإلجمالي ومتغير  متغير في المتغيرات هذههذه المتغيرات االقتصادية من جهة ثانية، وتمثلت 
ومتغير معدالت التضخ  ومتغير معدالت البطالة ومؤشر االستقرار  الواردات إجمالي الصادرات ومتغير إجمالي

يتفق مع النظرية االقتصادية للى النحو ما  النماذج بشكل رياضي وفقوقا  الباحث بصياغة هذه االقتصادي. 
 التالي:

 نموذج دالة الناتج المحلي اإلجمالي: -0

جمالي االسمي الصرف سعرتغير  بين لكسية لالقة وجود يتوقع االقتصادية للنظرية وفقا الناتج المحلي  وا 
اإلجمالي، فارتفاع سعر الصرف االسمي يؤدي إلى انخفاض الصادرات من جهة وارتفاع الواردات من جهة ثانية، 

 النموذج استخدا  ولندوالعكس صحيح. كما هنه يؤثر للى حركة الرساميل من والى البلد تبعًا لهذا التغير. 
 الباحث استخد للى الناتج المحلي اإلجمالي،  الصرف سعر فيالتحديد والتقلب  هثر لدراسة المناسب القياسي
ف ولوغاريت  الناتج المحلي اإلجمالي حيث كان سعر الصرف المتغير المستقل والناتج الصر  سعر لوغاريت 

 ويمكن كتابة النموذج للى الشكل التالي:  المحلي اإلجمالي المتغير التابع.

                  

 : سعر الصرف االسمي   : الحد الثابت،   : الناتج المحلي اإلجمالي،    حيث هن : 

وت  استخدا   االنحراف المعياري لسعر الصرف لكل سنتين متتاليتين في قياس هثر تذبذب سعر الصرف للى 
 الناتج المحلي اإلجمالي. 
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 : نموذج دالة الصادرات  -4

جمالي  الصرف سعر تحديد بين لكسية لالقة هناك فإن االقتصادية للنظرية وفقاً  لليرة السورية مقابل الدوالر وا 
الصادرات السورية، فانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدوالر يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السورية خالل 

ولة اإلنتاج في الد تمتع بها الصادرات سواء من ناحيةنفس الفترة والعكس صحيح وهذا يتعلق بدرجة المرونة التي ت
 تحديد وتذبذب هثر لدراسة المناسب القياسي النموذج استخدا  ولند .الطلب للها في األسواق الخارجية هو من
الي الصادرات حيث ولوغاريت  إجم الصرف سعر لوغاريت  الباحث استخد  للى إجمالي الصادرات الصرف سعر

جمالي الصادرات المتغير التابع ويمكن كتابة النموذج للى الشكل  يمثل سعر الصرف االسمي المتغير المستقل وا 
 التالي:

                  

 : سعر الصرف   : الحد الثابت،   : إجمالي الصادرات،    حيث هن : 

 نموذج دالة الواردات :  -3

جماليلليرة مقابل الدوالر  االسمي الصرف سعر بين طردية لالقة هناك فإن االقتصادية للنظرية وفقاً   الواردات، وا 
 السلع للى المحلي الطلب معطردية  آثار له االنخفاض هو االرتفاع حيث من الصرف سعر في التغير هن حيث

 المناسب القياسي النموذج استخدا  ولند مع اإلشارة إلى درجة مرونة الطلب للى الواردات. األجنبية، والخدمات
ولوغاريت   الصرف سعرلوغاريت   الباحث استخد  للى إجمالي الواردات الصرف سعر قلبتتحديد و  هثر اسةلدر 

جمالي الصادرات المتغير التابع ويمكن كتابة  إجمالي الواردات حيث كان سعر الصرف المتغير المستقل، وا 
 النموذج للى الشكل التالي :

                  

 : سعر الصرف   : الحد الثابت،   : إجمالي الواردات،    حيث هن : 

 نموذج دالة التضخم : -2

االسمي للليرة مقابل للدوالر ومعدالت  الصرف سعرتغير  بين لكسية لالقة هناك فإن االقتصادية للنظرية وفقاً 
 النموذج كتابة ويمكنفارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدوالر ينج  لنه انخفاض في معدالت التضخ   ،التضخ 
 وذلك التضخ  لمتغير الطبيعي اللوغاريت  ةتحويل إجراء لد  االلتبار بعين األخذ مع قياسية دالة بشكل القياسي
 :  اآلتي النحو للى المعادلة تكون وبذلك سالبة، قي  للى الحتوائه

               

 : سعر الصرف   : الحد الثابت،   : معدل التضخ ،    حيث هن : 
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 نموذج دالة البطالة:  -2

االسمي لليرة مقابل الدوالر ومعدالت  الصرف سعر بين طردية لالقة هناك فإن االقتصادية لنظريةا حسب
 المناسب القياسي النموذج استخدا  ولندفارتفاع سعر الصرف ينج  لنه ارتفاع في معدالت البطالة.  ،البطالة
ولوغاريت   الصرف سعرلوغاريت   الباحث استخد  للى معدالت البطالة الصرف سعر تحديد وتقلب هثر لدراسة

معدالت البطالة حيث كان سعر الصرف المتغير المستقل ومعدالت البطالة المتغير التابع، ويمكن كتابة النموذج 
 للى الشكل التالي :

                  

 : سعر الصرف االسمي   : الحد الثابت،   : معدل البطالة،    حيث هن : 

 نموذج مؤشر االستقرار االقتصادي :  -6

وحيث  ،مؤشر االستقرار االقتصادي للى االسمي الصرف سعرقلب تتحديد و  بين العالقة النموذج هذا يدرس
كمتغير تابع  االسمي كمتغير مستقل ولوغاريت  مؤشر االستقرار االقتصادي الصرف سعرلوغاريت   الباحث استخد 
 :كالتالي القياسي لنموذجا صياغة ويمكن

                  

 : سعر الصرف االسمي   : الحد الثابت،   : مؤشر االستقرار االقتصادي،    حيث هن : 

 ثانيًا: مصادر بيانات متغيرات النماذج :

( وت  الحصول للى هذه البيانات من 0101 -0991هخذت بيانات الدراسة للى هساس سنوي للفترة الممتدة من )
 المكتب المركزي لإلحصاء والنشرات الربعية لمصرف سورية المركزي.
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 المبحث الثاني 

 (4101 -0991الفترة )أثر تحديد سعر الصرف على أهم المتغيرات االقتصادية الكلية خالل 

للدولة، وذلك لما ينطوي  قتصاديةسة االيعتبر تحديد سعر الصرف من هه  الموضولات التي تركز لليها السيا
وفي ظل  قتصادية الكلية. فالدول الناميةللى تحديده من اآلثار االقتصادية والتي تنعكس في المؤشرات اال

زيادة حج   بسببفي موازين مدفولاتها  دائ  من لجزفي معظ  هوقاتها  االنفتاح االقتصادي العالمي تعاني
والتي تتميز بعد  مرونة الطلب المحلي لليها لكونها من المواد  الواردات وبخاصة ذات القيمة المضافة الكبيرة

صادرات تقليدية ذات قيمة مضافة  بأنهاالتي تتصف و اتها ر ، وتراجع صادالضرورية الالزمة للعملية اإلنتاجية
وهذا يقود  ،البالد ىالرساميل من وال مًا في التأثير للى حركةيلعب دورًا ها تحديد سعر الصرف هن كمامنخفضة، 

تبعًا لدخول تلك الرساميل إلى البالد هو الخروج منها، وهذا بدوره ينعكس للى  انخفاضه هو اإلنتاجزيادة  إلى
انعكاس  وبالتالي  اإلجماليمحلي لاالنخفاض في الناتج ا هووما يتبعه من التأثير للى الزيادة  معدالت البطالة

 ذلك للى معدل النمو.

وضعًا اقتصاديًا مستقرًا ولقد شهد االقتصاد السوري وفقًا للمؤشرات االقتصادية الكلية خالل العقدين الماضيين 
تمثل في معدالت النمو المرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي وفائضًا في ميزان المدفولات الكلي خالل معظ  

   مقبولة نولًا ما واستقرار نسبي في معدالت البطالة.سنوات الدراسة ومعدالت تضخ

تحليل اآلثار المترتبة للى تحديد سعر الصرف في االقتصاد السوري من خالل  إلى ونسعى في هذا المبحث
تحديد طبيعة العالقة التي تنج  لن تغيرات سعر الصرف وانعكاسها للى هه  المؤشرات االقتصادية الكلية 

بين تغير  العالقة  والتضخ  ومن ث  تحليلالمحلي اإلجمالي والصادرات والواردات ومعدل البطالة  والمتمثلة بالناتج
 (0101 -0991مؤشر االستقرار االقتصادي وذلك خالل الفترة الزمنية )و  سعر الصرف
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية ) -0
التغيرات التي تحدث للى مستوى سعر الصرف االسمي دورًا هامًا في التأثير للى معدالت النمو في الناتج تلعب 

المحلي اإلجمالي، ففي حالة قيا  السلطة النقدية بتخفيض قيمة العملة المحلية ينعكس ذلك للى الصادرات زيادة 
 لي اإلجمالي وفقًا لنظرية مضالف التجارة الخارجية.وللى الواردات انخفاضًا، وهذا يقود إلى زيادة في الناتج المح

فتخفيض سعر الصرف االسمي ينعكس بشكل هولي للى ميزان المدفولات من خالل زيادة الصادرات نتيجة زيادة 
الطلب المحلي والخارجي لليها، وانخفاض الواردات نتيجة الرتفاع سعرها مقارنة ببدائل الواردات التي تنتجها 

قامت بتخفيض سعر صرف لملتها وهذا بدوره يقود لبر آلية المضالف إلى زيادة مضالفة في  الدولة التي
وهذا يقود  (الرساميل)الناتج المحلي اإلجمالي. كما هن لملية التخفيض قد تؤدي إلى زيادة جذب االستثمارات 

 بدوره إلى زيادة في معدالت النمو.

    غيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل( نتائج االختبار للمت0ويوضح النموذج رق  ) 
   وتأثيره للى المتغير التابع الناتج المحلي اإلجمالي(

    : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
          C الثابت :     

 ومن النموذج نجد :   
  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  إن قيمةJarque-bera = 0.584 وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي.  
  2.21تشير قيمة =Durbin-Watson stat .إلى هنه ال يوجد ارتباط ذاتي للبواقي 
  الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق تقريبا النموذج هن البيانات تتبع التوزيع  (05) يظهر في الشكل رق

 الفعلي.
 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.99 للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي )

 (.0.05) لليرة السورية مقابل الدوالر األمريكي والناتج المحلي اإلجمالي لند مستوى الداللة
  تبين قيمة معامل التحديد( 0.987المعدل=  Adjusted R-squared هن سعر الصرف يفسر )

 % يعود إلى لوامل هخرى.1.3% من التغيرات التي تطره للى الناتج المحلي اإلجمالي والباقي 98.7
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 (0النموذج رقم )                    
 (4101 -0991خالل)ثر تحديد سعر الصرف على الناتج المحلي اإلجمالي أ                            

          Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1995  --  5 obs 
     
     DS -1.269292 0.182225 -6.965503 0.0000 

C 5.761987 0.019267 299.0640 0.0000 
     
     1996 - 1999  --  4 obs 
     
     DS -0.451679 0.213229 -2.118280 0.0602 

C 5.826246 0.006408 909.2037 0.0000 
     
     2000 - 2004  --  5 obs 
     
     DS 2.437145 0.346674 7.030079 0.0000 

C 5.984714 0.008773 682.1981 0.0000 
     
     2005 - 2007  --  3 obs 
     
     DS -1.304094 0.316302 -4.122936 0.0021 

C 6.079260 0.004926 1234.129 0.0000 
     
     2008 - 2010  --  3 obs 
     
     DS 1.020829 0.155220 6.576642 0.0001 

C 6.159639 0.005208 1182.833 0.0000 
     
     R-squared 0.993363     Mean dependent var 5.920677 

Adjusted R-squared 0.987389     S.D. dependent var 0.174907 

S.E. of regression 0.019642     Akaike info criterion -4.715466 

Sum squared resid 0.003858     Schwarz criterion -4.217600 

Log likelihood 57.15466     Hannan-Quinn criter. -4.618278 

F-statistic 166.2927     Durbin-Watson stat 2.206639 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 (4101 -0991العالقة بين تغير سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية )

 (0992 -0990الفترة الزمنية ) خالل
 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 

                                            
يتبين من المعادلة هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية 

( هي لالقة لكسية، وهذا يعني هنه كلما ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 0996 -0990)
% وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية. 0.05اض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة % فإن ذلك يؤدي إلى انخف0

ومن األسباب التي هدت إلى ذلك سياسات االنفتاح االقتصادي التي شهدتها سورية والتي هفسحت المجال للقطاع 
بلغت الزيادة  / والتي هدت إلى زيادة الواردات لن الصادرات، فقد01الخاص بعد صدور قانون االستثمار رق  /
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وازدادت واردات السلع االستهالكية بما  (0996 – 0991) فترةخالل ال %00.9بحدودالسنوية في المستوردات 
.0معدالت النمو في االقتصاد الوطني فاقنمو الواردات معدل  هي هن سنوياً   %12,8يعادل 

 (0999 -0996خالل الفترة الزمنية )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                             

يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 
%. وبالتالي فإن التغيرات التي حدثت للى سعر الصرف بنسبة 01( لند مستوى داللة 0999 -0995الزمنية )

 وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية.% 1.16انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة % ارتفالًا هدت إلى 0
ونالحظ هن تأثير تغير سعر الصرف للى الناتج خالل هذه الفترة هقل من الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى 

بمعدل انخفاض  0999مليون ل.س لا  .0119مليون ل.س إلى 09061انخفاض الواردات الرهسمالية من 
من  ضافة إلى تراجع الصادرات السلعية%، باإل11..0%، بعد هن نمت خالل الفترة الماضية بمعدل 01.1

 %.01.1بمعدل انخفاض  0999لا   1...1الى 0995لا   5..11

 (4112 -4111خالل الفترة الزمنية )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :

                                              

تشير المعادلة إلى هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية 
% هدت إلى 0( لالقة طردية، هي هن انخفاض سعر الصرف الليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 0111 -0111)

ة االقتصادية، حيث هن انخفاض سعر % وهذا يخالف النظري0.11انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
الصرف لليرة السورية يؤدي إلى زيادة الصادرات من جهة، وانخفاض الواردات من جهة ثانية، ومن األسباب التي 
هدت إلى لد  استجابة الناتج المحلي اإلجمالي للتغيرات في سعر الصرف خالل هذه الفترة انخفاض اإلنتاج 

درات بالنسبة للواردات، حيث بلغ معدل نمو الصادرات خالل هذه الفترة النفطي وانخفاض معدل نمو الصا
%، باإلضافة إلى زيادة الواردات من األصول 00.19% في حين وصل معدل نمو الواردات إلى 00.10

لا  مليون ل.س  10615الرهسمالية والتي تتصف بعد  المرونة للتغيرات في سعر الصرف خالل هذه الفترة من 
 %.5...1بمعدل نمو  0111لا  مليون ل.س  010051إلى  0111

 

 

 

 
                                                           

http://www.mafhoum.com/syr/articles99/marzouk/marzouk.htmمنتفعيل النشاط االقتصادي" "توسيع حجم السوق الداخلية  من اجلدنبيلالمرزوق، 0
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 (4119 -4112خالل الفترة الزمنية ) 

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو:

يتبين من نموذج االنحدار المقدر هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل 
إلى زيادة الناتج  % هدى0ن انخفاض سعر الصرف بمقدار ( لالقة لكسية، هي ه0115-0116الفترة الزمنية )

% وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية. فقد ارتفعت الصادرات الرهسمالية بنسبة 0.1المحلي اإلجمالي بمقدار 
فس الفترة. كما هسهمت التدفقات % خالل ن9.15%، في حين وصل معدل نمو الواردات الرهسمالية إلى 61.15

 الرهسمالية من البلدان المجاورة والسيولة الفائضة في بلدان الخليج العربي في تحقيق هذه الزيادة في الناتج. 

 (4101 -4119خالل الفترة )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :

                                               

العالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة تشير المعادلة إلى هن 
% هدى إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 0( هي هن انخفاض سعر الصرف بمقدار 0101 -.011الزمنية )
ادرات إلى انخفاض الص يخالف النظرية االقتصادية، ومن األسباب التي هدت إلى ذلك % وهذا0.10بنسبة 

مليون ل.س  (.515،59)الزرالية خالل هذه الفترة بسبب الظروف المناخية فقد تراجعت الصادرات السلعية من 
%، واألزمة المالية العالمية التي 01.9بمعدل انخفاض  0101مليون ل.س لا   (659،151)إلى  .011لا  

مليون ل.س  (01.،1.0)بادل معها من في هوروبا حيث انخفض الت نهثرت للى التعامل مع الشركاء التجارري
 .0119مليون ل.س لا   (105،001)إلى  .011لا  
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على الصادرات خالل الفترة الزمنية ) -4
تؤدي التغيرات في سعر الصرف إلى انتقال الطلب للى السلع من والى الدولة وذلك وفقًا النخفاضه هو ارتفاله. 

انخفاض قيمة العملة الوطنية ينتقل الطلب إلى سلع الدولة و بالتالي تزداد صادراتها وهذا يتوقف للى ففي حالة 
مجمولة من العوامل منها مرونة الجهاز اإلنتاجي ومرونة الطلب الخارجي للى الصادرات المحلية، كما تنخفض 

ة الطلب الداخلي للى الواردات. وهكذا الواردات وهذا هيضًا يعتمد للى مرونة العرض الخارجي للواردات ومرون
يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تحسن ميزان المدفولات بشرط هن تتوافر قدرة للى اإلحالل في االستهالك 
واإلنتاج بين السلع الدولية والمحلية. والعكس صحيح فيما يتعلق بارتفاع سعر صرف العملة حيث ينج  لنه 

 وبالتالي تدهور في الميزان التجاري ومن االنعكاس للى ميزان المدفولات. ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات
 ( نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل0ويوضح النموذج التالي رق  )

  وتأثيره للى المتغير التابع إجمالي الصادرات(
 : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 

C  (4النموذج رقم )                                              : الثابت 
 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على أجمالي الصادرات السورية خالل الفترة )

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1995  --  5 obs 
     
     DS -1.562880 0.685521 -2.279843 0.0417 

C 5.085142 0.056340 90.25804 0.0000 
     
     1996 - 1999  --  4 obs 
     
     DS -0.528220 0.563868 -0.936780 0.3673 

C 5.252648 0.022459 233.8801 0.0000 
     
     2000 - 2004  --  5 obs 
     
     DS 6.965743 0.403868 17.24758 0.0000 

C 5.432341 0.008254 658.1713 0.0000 
     
     2005 - 2010  --  6 obs 
     
     DS -4.191579 0.713508 -5.874610 0.0001 

C 5.711939 0.013561 421.2144 0.0000 
     
     R-squared 0.987206     Mean dependent var 5.387694 

Adjusted R-squared 0.979742     S.D. dependent var 0.298250 

S.E. of regression 0.042450     Akaike info criterion -3.191818 

Sum squared resid 0.021624     Schwarz criterion -2.793525 

Log likelihood 39.91818     Hannan-Quinn criter. -3.114067 

F-statistic 132.2737     Durbin-Watson stat 2.013367 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
 قيمة  إنJarque-bera = 0.549 .وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي 
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  2.01تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 (  هن البيانات خاضعة للتوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق .0يتبين من شكل االنتشار رق )

 النموذج الفعلي تقريبًا.
 تد( ل قيمة معامل االرتباطR=0.99  للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي )

جمالي الصادرات لند مستوى الداللة )  (.0.05وا 
  تشير( 1.1959قيمة معامل التحديد المعدل =  Adjusted R-squared إلى هن سعر الصرف يفسر )

 % يعود إلى لوامل هخرى.0.0الصادرات السورية والباقي % من التغيرات التي تطره للى إجمالي 95.9
 

 (4101 -0991العالقة بين تغير سعر الصرف و الصادرات خالل الفترة الزمنية )

 (0992 -0990خالل الفترة الزمنية )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :
                                           

جمالي الصادرات يتبين من المعادلة هن العالقة  بين تغيرات سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل الدوالر وا 
% انخفاضًا هدى إلى زيادة إجمالي الصادرات 0لالقة لكسية هي هن التغير في سعر الصرف االسمي بنسبة 

ارتفعت ( وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، فقد 0996 -0990% خالل الفترة الزمنية )0.65السورية بنسبة 
%، 1.56بمعدل  0996مليون ل.س لا   11650إلى  0990مليون ل.س لا   1.611الصادرات السلعية من

 % خالل هذه الفترة.50..1كما ازدادت الصادرات الرهسمالية بمعدل 

 (0999 -0996خالل الفترة الزمنية  )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                

جمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية )تشير المع  -0995ادلة الناتجة إلى هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف وا 
بالتالي فإن سعر الصرف  (DS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 15.51( لالقة لكسية. وبما هن قيمة 0999

 ال يفسر التغيرات الحاصلة في إجمالي الصادرات خالل هذه الفترة.

 (4112 -4111الفترة الزمنية )خالل 

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :
                                

جمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية  إن العالقة بين التغيرات في سعر الصرف االسمي لليرة مقابل الدوالر وا 
% هدى إلى انخفاض الصادرات 0( لالقة طردية هي هن انخفاض سعر الصرف االسمي بنسبة 0111 -0111)

هدت إلى ذلك تراجع الصادرات % وهذا يخالف النظرية االقتصادية ومن األسباب التي 6.11السورية بنسبة 
مليون ليرة سورية، وانخفاض  10565إلى  0110مليون ليرة سورية لا   61111الزرالية التي انخفضت من



80 
 

طن لا   01110بعد هن كانت  0111طن لا   001.0اإلنتاج النفطي وانخفاض الصادرات النفطية إلى 
01100. 

 (4101 -4112)  الل الفترة الزمنيةخ

 النحدار المقدر هو :إن نموذج ا
                                         

جمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية  تشير المعادلة إلى هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف االسمي وا 
% هدى إلى ارتفاع 0( لالقة لكسية هي هن االنخفاض في سعر الصرف االسمي بنسبة 0101 -0116)

% وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، فقد ارتفعت الصادرات السلعية من 1.09بة إجمالي الصادرات بنس
 %.5..6بمعدل نمو بلغ  0101مليون ليرة سورية لا   659151إلى  0116مليون ليرة سورية لا   101111

 

  

                                                           
0
2112المجموعةاإلحصائيةلعام 
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على الواردات خالل الفترة الزمنية ) -3
 ( نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل1) يوضح النموذج التالي رق 

  وتأثيره للى المتغير التابع إجمالي الواردات(
  : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
           C                                         (3النموذج رقم )  : الثابت 

 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على الواردات خالل الفترة الزمنية )
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1993  --  3 obs 
     
     DS -2.944215 0.125113 -23.53245 0.0000 

C 5.090997 0.012509 406.9756 0.0000 
     
     1994 - 1998  --  5 obs 
     
     DS 2.025282 0.625910 3.235739 0.0089 

C 5.110911 0.021365 239.2185 0.0000 
     
     1999 - 2003  --  5 obs 
     
     DS 3.904584 2.006712 1.945762 0.0803 

C 5.314465 0.022477 236.4427 0.0000 
     
     2004 - 2006  --  3 obs 
     
     DS -3.032700 1.313897 -2.308172 0.0436 

C 5.650264 0.023215 243.3864 0.0000 
     
     2007 - 2010  --  4 obs 
     
     DS -1.228716 1.119814 -1.097251 0.2983 

C 5.824033 0.031280 186.1933 0.0000 
     
     R-squared 0.991671     Mean dependent var 5.375804 

Adjusted R-squared 0.984175     S.D. dependent var 0.321306 

S.E. of regression 0.040419     Akaike info criterion -3.272168 

Sum squared resid 0.016337     Schwarz criterion -2.774302 

Log likelihood 42.72168     Hannan-Quinn criter. -3.174980 

F-statistic 132.2941     Durbin-Watson stat 2.753924 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  إن قيمةJarque-bera = 0.406 .وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي 
  2.75تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 (  هن البيانات تتبع ا09يتبين من شكل االنتشار رق ) لتوزيع الطبيعي وهن النموذج المقدر يطابق النموذج

 الفعلي.
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 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.99  للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي )
 (.0.05والواردات لند مستوى الداللة )

 ( 0.984تشير قيمة معامل التحديد المعدل=  Adjusted R-squaredتبين هن سعر الصرف ) 
 % يعود إلى لوامل هخرى.0.5% من التغيرات التي تطره للى إجمالي الواردات والباقي 1..9يفسر

 
 (0993 -0990العالقة بين تغير سعر الصرف والواردات خالل )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :
                                          

جمالي الواردات لالقة لكسية، وهن التغير في يتبين من المعادلة هن العالقة بين تغيرات سع ر الصرف االسمي وا 
 % خالل الفترة0.91بنسبة  % انخفاضًا هدى إلى زيادة إجمالي الواردات السورية0سعر الصرف االسمي بنسبة 

( وهذا يخالف النظرية االقتصادية، ومن هسباب ذلك زيادة مستوردات القطاع الخاص من المواد 0991 -0990)
/  حيث وصلت نسبة الزيادة في 01تاجية الضرورية للعملية اإلنتاجية بعد صدور قانون االستثمار رق  /اإلن
 051.0إلى 0990مليون ل.س لا   .510% فقد ارتفعت من 11.00إلى  صول الرهسمالية خالل هذه الفترةاأل

 % خالل هذه الفترة.01.015لتبلغ  ، باإلضافة إلى زيادة المستوردات السلعية0991لا  مليون ل.س 

 (0999 -0992العالقة بين تغير سعر الصرف والواردات خالل )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو :
                                          

جمالي الواردات لالقة طردية خالل الفترة  تشير المعادلة الناتجة إلى هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف وا 
% هدى إلى 0( وبالتالي فإن انخفاض سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة .099 -0991)

% وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، فقد انخفضت الواردات السلعية خالل هذه 0.11انخفاض الواردات بنسبة 
مليون ل.س في لا   11511إلى  0991مليون ل.س في لا   50159% حيث انخفضت من 0..الفترة بمعدل

مليون ل.س  105.1إلى  0991مليون ل.س لا   1.011، كما انخفضت ورادات القطاع الخاص من .099
مليون  00069إلى  0991مليون ل.س لا   .01.1 من عت الواردات من السلع الرهسمالية، وتراج.099لا  

 % .91..0بنسبة انخفاض  .099ل.س لا  

 (4113 -0999لصرف والواردات خالل )العالقة بين تغير سعر ا

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                        

يشير نموذج االنحدار المقدر إلى هن  العالقة طردية بين التغيرات في سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل 
جمالي الواردات خالل الفترة الزمنية ) %، هي هن ارتفاع سعر 01( لند مستوى داللة 0111 -0999الدوالر وا 

% وهذا يتفق مع النظرية 1.9سورية بنسبة % نج  لنه ارتفاع في إجمالي الواردات ال0الصرف االسمي بنسبة 
بعد هن كانت  0111مليون ل.س في لا   0.0106االقتصادية، فقد ارتفعت واردات القطاع الخاص إلى 
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 51191مليون ل.س إلى  011.9الرهسمالية من  تكما ازدادت الواردا 0999مليون ل.س في لا   11551
 نفس الفترة. لمليون ل.س خال

 (4116 -4112ر سعر الصرف والواردات خالل )العالقة بين تغي

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                          

جمالي الواردات لالقة لكسية،  تشير المعادلة الناتجة إلى هن العالقة بين تغيرات سعر الصرف االسمي لليرة وا 
% وهذا يخالف 1.11إجمالي الواردات السورية بنسبة % هدى إلى زيادة 0هي هن انخفاض سعر الصرف بنسبة 

النظرية االقتصادية، ومن هسباب ذلك زيادة المستوردات وبخاصة مستوردات القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة 
إلى  0111مليون ل.س لا   1.9115% خالل هذه الفترة، كما ارتفعت المستوردات السلعية من 5.05

 %.06.69بمعدل  0115مليون ل.س لا   610101

 (4101 -4119العالقة بين تغير سعر الصرف والواردات خالل )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                           

جمالي الواردات خالل الفترة الزمنية  يتبين من المعادلة إن العالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي وا 
تغيرات سعر  بالتالي فإن( DSللمعلمة )Prob(t-statistic) %= 1..09(. وبما هن قيمة 0101 -0115)

 الصرف ال تفسر التغيرات الحاصلة في إجمالي الواردات خالل هذه الفترة.
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على معدالت التضخم  خالل الفترة الزمنية ) -2
وفقًا للنظرية االقتصادية هناك لالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت التضخ ، فانخفاض سعر 

المدفولات بطريقة الصرف االسمي لليرة  يؤدي إلى زيادة األسعار المحلية، حيث  يؤثر هذا التخفيض للى ميزان 
لكسية من خالل زيادة هسعار السلع المستوردة إذا كانت هذه السلع ضرورية هو مواد هوليه هو وسيطة تدخل في 

وبالتالي  اد األولية للى المستهلك النهائي،العملية اإلنتاجية، كما هن المنتجين ينقلون هذه الزيادة في هسعار المو 
 ترتفع تكاليف المعيشة.

وكذلك للى  ومدى قدرته للى توفير البدائل، عدل االرتفاع في التضخ  للى هيكل االقتصاد المحليويتوقف م 
ين يؤدي انخفاض سعر الصرف درجة االنفتاح االقتصادي للدولة ومدى استعمالها لسياسات انكماشية، ففي ح

األسواق الخارجية وبالتالي  التي تعتمد للى الصادرات كمحرك رئيسي إلى زيادة الطلب للى منتجاتها في للدولة
قد يكون له تأثيرًا سالبًا  ل هن تأثير تخفيض سعر صرف العملةإلى زيادة اإلنتاج المحلي والتوظف. نجد في المقاب

لن طريق التأثير غير المباشر في هسعار الواردات التي تدخل ضمن الرق  القياسي لمستوى األسعار إذا كانت 
اد معظ  سلعها الغذائية واالستهالكية النهائية من الخارج وبالتالي ينتقل إليها ما يسمى هذه الدولة تعتمد للى استير 

 بالتضخ  المستورد وبالتالي ارتفاع معدل التضخ . والعكس صحيح فيما يتعلق بحالة ارتفاع سعر صرف العملة.
وتأثيره  المتغير المستقل ( نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل1يوضح النموذج رق  )

  للى المتغير التابع معدالت التضخ (
 : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
            C الثابت : 

 ومن خالل تحليل النموذج نجد:
  111إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  إن قيمةJarque-bera = 1.15 .وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي 
  5..0تشير قيمة =Durbin-Watson stat .إلى هنه ال يوجد ارتباط ذاتي للبواقي 
 (  هن المعطيات تتبع التوزيع الطبيعي وهن النموذج المقدر يطابق 01يتبين من شكل االنتشار ق )

 النموذج الفعلي تقريبًا.
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 (2النموذج رقم )
 (4101  -0991أثر تحديد سعر الصرف على معدالت التضخم خالل )

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1996  --  6 obs 
     
     DS -0.312904 0.153804 -2.034440 0.0628 

C 0.123841 0.013179 9.397052 0.0000 
     
     1997 - 2000  --  3 obs 
     
     DS 0.637161 0.108331 5.881600 0.0001 

C -0.022046 0.003524 -6.255515 0.0000 
     
     2001 - 2010  --  10 obs 
     
     DS -2.129827 0.900821 -2.364317 0.0343 

C 0.054827 0.010540 5.201762 0.0002 
     
     R-squared 0.803519     Mean dependent var 0.063947 

Adjusted R-squared 0.727950     S.D. dependent var 0.048991 

S.E. of regression 0.025553     Akaike info criterion -4.244021 

Sum squared resid 0.008489     Schwarz criterion -3.945777 

Log likelihood 46.31820     Hannan-Quinn criter. -4.193546 

F-statistic 10.63286     Durbin-Watson stat 1.873086 

Prob(F-statistic) 0.000312    
     
     
 
 
 

    
 
 

    
     

 
  تدل قيمة معامل( االرتباطR=0.80 للى وجود لالقة ارتباط قوية بين تغيرات سعر الصرف االسمي )

 (.0.05لليرة مقابل الدوالر ومعدالت التضخ  لند مستوى الداللة )
 ت(0.727شير قيمة معامل التحديد المعدل  = Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )

 معدالت التضخ .% من التغيرات التي تطره للى 50.5تفسر
 

 (4101 -0990العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة )

 (0996 -0990خالل الفترة الزمنية )العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدل التضخم 

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                    

بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت التضخ  في سورية لند مستوى  العالقة لكسيةين من المعادلة هن يتب
% هدى إلى ارتفاع معدالت التضخ   0%، هي هن تغير سعر الصرف االسمي نحو االنخفاض بنسبة 01الداللة 
التغير في فقد انعكس  وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية( 0995 -0990% خالل الفترة الزمنية )1.10بنسبة 

والنقل والمواصالت وقد  قود واإلضاءة والمعالجة واألدويةسعر الصرف للى معظ  المواد وبخاصة الغذاء والو 
. وهما من 0995لا   0.6إلى  0990لا   019حيث ارتفع  من رانعكس ذلك بدوره للى المستوى للعا  لألسعا
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% ونمت 06.96وهما حيث نمت النفقات بمعدل ناحية النفقات واإليرادات فكان هنالك تقارب في معدالت نم
 %.06.01الواردات بمعدل 

 
 (4111 -0999خالل الفترة الزمنية )العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت التضخم  

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                         

بين تغيرات هسعار الصرف ومعدالت التضخ  خالل هذه الفترة هي ومن المعادلة الناتجة يتبين هن العالقة طردية 
% هدت إلى انخفاض 0هن تغيرات هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر نحو االنخفاض بنسبة 

% وهذا يخالف النظرية االقتصادية، ومن األسباب التي هدت إلى ذلك إلى تقليص 1.51معدالت التضخ  بمقدار 
بعد هن كانت  0111مليون ل.س لا  016651وازنة من حيث زيادة اإليرادات التي وصلت إلى لجز الم
%، وتقليص حج  اإلنفاق الذي انخفض معدل نموه 09.5محققة بذلك معدل نمو  0995مليون لا  .01695

 .(0995 -0990% خالل الفترة )06.96% خالل هذه الفترة بعد هن حقق ارتفالًا ملحوظًا بلغ 5.6إلى 

 (4101 -4110خالل الفترة الزمنية )العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت التضخم 

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                     

 -0110يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية بين تغيرات هسعار الصرف ومعدالت التضخ  خالل الفترة الزمنية )
هدت إلى ارتفاع  %0يعني هن تغيرات هسعار الصرف لليرة السورية مقابل الدوالر انخفاضًا بمقدار ( وهذا 0101

% وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية حيث ارتفع الرق  القياسي العا  لألسعار 0.01معدالت التضخ  بمقدار 
% 01..يرادات إلى %  في حين بلغ معدل نمو اإل.9.5%، ووصل معدل نمو النفقات إلى 51.10بمعدل 

مليون ل.س  0151601إلى  0111مليون ل.س لا   ..15.5نخالل هذه الفترة، كما ارتفعت الكتلة النقدية م
 % .01.59بمعدل نمو 
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على معدالت البطالة خالل الفترة الزمنية ) -6
 للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل( نتائج االختبار 6يوضح النموذج التالي رق  )

  وتأثيره للى المتغير التابع معدالت البطالة(
 : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
           C الثابت : 

 (2النموذج رقم )
 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على معدالت البطالة خالل )

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     1991 - 1999  --  4 obs 
     
     DS 0.263576 0.073602 3.581110 0.0090 

C 0.064745 0.011460 5.649544 0.0008 
     
     2000 - 2004  --  5 obs 
     
     DS 0.905909 0.182720 4.957894 0.0016 

C 0.106843 0.001913 55.86023 0.0000 
     
     2005 - 2007  --  3 obs 
     
     DS -0.075064 0.052173 -1.438757 0.1934 

C 0.081976 0.000584 140.3053 0.0000 
     
     2008 - 2010  --  3 obs 
     
     DS -1.375438 0.008820 -155.9489 0.0000 

C 0.083165 0.000267 311.6371 0.0000 
     
     R-squared 0.908703 Mean dependent var 0.093933 

Adjusted R-squared 0.817405 S.D. dependent var 0.019429 

S.E. of regression 0.008302 Akaike info criterion -6.440035 

Sum squared resid 0.000483 Schwarz criterion -6.062408 

Log likelihood 56.30026 Hannan-Quinn criter. -6.444058 

F-statistic 9.953219 Durbin-Watson stat 0.904032 

Prob(F-statistic) 0.003564    
     
     

 
  0.003إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  0.9تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 هن المعطيات تتبع التوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق  (00رق  ) يتبين من شكل االنتشار

 النموذج الفعلي تقريبًا.
 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.908 للى وجود لالقة ارتباط قوية بين تغيرات سعر الصرف )

 (.0.05االسمي لليرة مقابل الدوالر ومعدالت البطالة لند مستوى الداللة )
  تشير قيمة معامل( 0.817التحديد المعدل=  Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )

 ت التي تطره للى معدالت البطالة.% من التغيرا81.7تفسر
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(4101 -0990العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة خالل الفترة )  

(0999 -0990)خالل الفترة الزمنية العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة   

إن نموذج االنحدار المقدر هو:   
                                   

يتبين من المعادلة هن العالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
معدالت البطالة % هدى إلى ارتفاع 0%، هي هن تغير سعر الصرف االسمي نحو االرتفاع بنسبة 6الداللة 
 ( وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية.0999 -0990% خالل الفترة الزمنية )1.05بنسبة

 (4112 -4111خالل الفترة الزمنية )العالقة ين تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة 

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                   

العالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى  يتبين من المعادلة هن
% هدى إلى ارتفاع معدالت البطالة 0%، هي هن تغير سعر الصرف االسمي نحو االرتفاع بنسبة 6الداللة 
لدد فقد انخفض ة ( وهذا يتفق مع النظرية االقتصادي 0111-0111% خالل الفترة الزمنية )1.9بنسبة

بنسبة  0111هلف لامل لا   1119إلى  0110هلف لامل لا   1.00المشتغلين في النشاط االقتصادي من 
.%.6.0انخفاض 

 (4119-4112خالل الفترة الزمنية ) العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                     

يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
بالتالي فإن سعر الصرف ال ( VOLSللمعلمة )Prob(t-statistic) %= 09.11%، وبما هن قيمة 6الداللة 

يفسر التقلبات الحاصلة في معدالت البطالة خالل هذه الفترة.

 (4101-4119خالل الفترة الزمنية )ن تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة العالقة بي

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                   

يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
% هدى إلى ارتفاع معدالت البطالة 0%، هي هن تغير سعر الصرف االسمي نحو االنخفاض بنسبة 6الداللة 
قتصادية. فقد انخفض لدد العاملين ( وهذا يخالف النظرية اال0101 -.011خالل الفترة الزمنية )% 1.9بنسبة 
%، ..1بمعدل انخفاض  0101  لا 91195إلى  .011لا   010959اع الصنالات التحويلية من في قط
حد هه  األسباب الكامنة وراء هذا االنخفاض هو انخفاض الصادرات المصنعة ونصف المصنعة التي ولعل ه

  %.1.0بنسبة انخفاض سنوية  0101لا  ن مليو  061511إلى  .011لا  مليون  055555 تراجعت من 
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 (4101 -0991أثر تحديد سعر الصرف على مؤشر االستقرار االقتصادي خالل الفترة الزمنية ) -6
 ( نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل5يوضح النموذج التالي رق  )

  وتأثيره للى المتغير التابع مؤشر االستقرار االقتصادي(
 : تغيرات سعر الصرف االسمي DSحيث هن :      

           C الثابت : 
 (6النموذج رقم )

 (4101 -0991أثر تقلبات سعر الصرف االسمي على مؤشرات االستقرار االقتصادي خالل)
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 2007  --  17 obs 
     
     DS 0.814971 0.189413 4.302622 0.0005 

C 0.057701 0.009688 5.955967 0.0000 
     
     2008 - 2010  --  3 obs 
     
     DS -1.503274 0.092681 -16.21991 0.0000 

C -0.029503 0.002804 -10.52064 0.0000 
     
     R-squared 0.722520     Mean dependent var 0.063758 

Adjusted R-squared 0.670492     S.D. dependent var 0.049898 

S.E. of regression 0.028643     Akaike info criterion -4.090957 

Sum squared resid 0.013127     Schwarz criterion -3.891810 

Log likelihood 44.90957     Hannan-Quinn criter. -4.052081 

F-statistic 13.88726     Durbin-Watson stat 2.793436 

Prob(F-statistic) 0.000102    
     
     



  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات
 المتاحة.

  ان قيمةJarque-bera =0.67 .وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي 
  2.79تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 



 (  هن المعطيات تتبع التوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق 00يتبين من شكل االنتشار رق )
 النموذج الفعلي تقريبًا.

 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.72 للى وجود لالقة ارتباط قوية بين تغيرات سعر الصرف االسمي )
 (.0.05التضخ  لند مستوى الداللة )لليرة مقابل الدوالر ومعدالت 

 67.05تشير قيمة معامل التحديد المعدل)  = Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )
 % من التغيرات التي تطره للى مؤشر االستقرار االقتصادي.67.05تفسر
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 (4101 -0990)العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل الفترة 

(4119 -0990) خالل الفترة الزمنيةالعالقة بين تغيرات سعر الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي   

    ن نموذج االنحدار المقدر هو:إ
                        

ومن المعادلة الناتجة  يتبين هن العالقة طردية بين تغيرات هسعار الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل 
% هدت إلى 0هذه الفترة هي هن انخفاض التغيرات في هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 

 % والعكس صحيح.0..1انخفاض مؤشر االستقرار االقتصادي بمقدار 

(4101 -4119خالل الفترة الزمنية )االقتصادي  االستقرارالعالقة بين تغيرات سعر الصرف ومؤشر   

     االنحدار المقدر هو:هن نموذج 
                      

ومن المعادلة الناتجة يتبين هن العالقة لكسية بين تغيرات هسعار الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل 
% هدت إلى 0هذه الفترة هي هن انخفاض التغيرات في هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 

 % وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية من وجهة نظر الباحث.1.11االستقرار االقتصادي بمقدار  ارتفاع مؤشر

العالقة بين تحديد سعر الصرف )متغير مستقل( و المؤشرات االقتصادية  (00رق  ) ويظهر الجدول التالي
 (0101 -0991)متغيرات تابعة( خالل الفترة )

 على المؤشرات االقتصادية( أثر تحديد سعر الصرف 44) الجدول رقم

المؤشرات
 السنوات

الناتج
المحلي
 اإلجمالي

معدل الواردات الصادرات
 التضخم

معدل
 البطالة

مؤشر
االستقرار
 االقتصادي

0990 

   سعر
رف
لص
ا

  
مي
الس
ا

 

سية
لك

 

سية
لك

 

سية
لك

 

سية
لك

 

ردية
 ط

دية
طر

 

0992 

0993 

0994 

0995 

ردية
 0996 ط

سية
لك

 

سية
لك

 

ردية
 0997 ط

0992 

0999 

ردية
 2111 ط

ردية
 ط

ردية
 ط

ردية
 2110 ط

سية
لك

 

2112 

2113 

2114 

سية
لك

 

2115 

سية
لك

 

سية
لك

سية 
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2116 

2117 

سية
لك

 

2112 

ردية
 ط

سية
لك

 

سية
لك

 

2119 

2101 
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 المبحث الثالث

 4101-0991أثر تذبذب سعر الصرف على أهم المؤشرات االقتصادية خالل الفترة الزمنية 

تعد تقلبات هسعار الصرف من الموضولات الجوهرية التي تواجه اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية للى حد 
ق ههميتها لدورها الها  في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي، ومساهمتها بشكل فعال في تحقيسواء. وتعود 

غير مواتية للنشاطات قلبات هسعار الصرف تخلق بيئة لمل الكي. فتاالستقرار في متغيرات االقتصاد 
مفرطة في سعر صرف االقتصادية، فهي تدفع بالمستثمرين إلى تجنب االستثمار في الدولة التي تتعرض لتقلبات 

هنها تؤثر في اإلنتاج وبالتالي التوظيف، وذلك من خالل سوء توزيع الموارد وبالتالي تؤثر سلبًا للى  الملتها، كم
الشركات واألفراد معدالت النمو للدولة المعنية، وتجدر اإلشارة إلى هن طبيعة هذا التأثير تحدده استجابة الدول و 

   لتلك التقلبات.

ن السبب  الحقيقي لتلك التقلبات ناشئ في البداية لن مرونة هسعار الصرف العالية التي وضعت لمعالجة وا 
الصدمات الخارجية التي يتعرض لها االقتصاد والتي ال يستطيع نظا  الصرف الثابت معالجتها في المدى 

واجهة هذه الصدمات لبر االقتصاديين الذين ال يحبذون م هضحى هذا بدياًل مفضاًل لدى العديد منقد و القصير، 
 ف، وفي الوقت نفسه ال ينصح هؤالء إلطاء مرونةيلاكتتحتاج مزيدًا من الوقت وال السياسات االقتصادية التي

حضرت التوقعات التشاؤمية  ما اكبيرة جدًا لسعر الصرف التي قد تؤدي إلى انهيار كامل لقيمة العملة المحلية، إذ
 .العملة المحلية تعاقبة في قيمةوالتي تزيد من حج  التخفيضات الم
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 : 4101-0991أثر تذبذب سعر الصرف على الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية  -0

 يعرف ما تخلق هن الصرف هسعار (volatility) تقلبات من شأن هن إلىتوصلت معظ  الدراسات االقتصادية 
 وتتزايد المعنية، الدولة نحو رهسماله توجيه قرر ما إذا األجنبي المستثمر يتحملها التي الكلفة وهي ،المرور بكلفة
ذ .الصرف هسعار تقلبات تزايد مع الكلفة هذه في  المرور كلفة فإن الصرف هسعار استقرارحالة   معت قورن ما اوا 

 (. باستبعاد القيود المفروضة للى رهس المال من قبل الدولة المعنية ) للصفر مساوية ستكوناألخير 

 االستثمارات لتدفقات تحفيزه لبر االقتصادي النمو ف دور ها  في زيادةالصر  سعر ستقرارهن ال ومن هنا يتبين
. وتجدر اإلشارة إلى هن لسعر الصرف تأثيران متضادان، ففي حين 0مربحة استثمارية فرص توافر شريطة األجنبية

، إال هن الدولة داخل إلى األجنبي االستثمار لتدفق تحفيزه لبر االقتصادي النمو يحفز هن سعر الصرف الثابت 
وهذا بدوره يزيد الناتج الحدي  الموارد تخصيص إلادة خالل من االقتصادي النمو يحفز سعر الصرف المرن

للموارد. ففي حالة إتباع الدولة لنظا  الصرف الثابت ينبغي حتى يتحقق النمو المرتفع هن يزداد تدفق االستثمار 
تخصيص الموارد، وهما في حالة تغلب تخصيص الموارد فهذا يؤدي إلى  هكبر من العائد منكل األجنبي بش

 انخفاض معدل النمو، والعكس صحيح بالنسبة إلتباع لدولة لنظا  الصرف المرن.

 والمرنالثابتالصرفأسعارنظاميبينتآلفاًالرقابةعلىالصرفوالذييعدنظاملالدولةفيحالةإتباعماأو
 يسمح المرونة من قدر الصرف لسعر يكون حيث تأثير، كل من جزءاً  حيث تستمد ستنخفض، التأثيرين وطأة فإن

 يؤمن نسبي استقرار هناك نفسه الوقت وفي رد،اللمو  الحدي الناتج من يرفع بشكل الموارد تخصيص بإلادة
 تكون قد الحالة هذه هن إال االقتصادي، النمو زيادة النهائية والحصيلة للتدفق مالئماً  مناخاً  األجنبية لالستثمارات

 وتحت النامية الدول من كثيراً  هن هذا إلى يضاف، و تختفي ما غالباً  الوسيطة النظ  هن هثبت العملي فالواقع مؤقتة
 سياسات استخدا  لبر والمرن الثابت الصرف هسعار نظا  بين قاربت الدولي النقد صندوق ضغوطات وطأة
 اآلونة في الصرف هسعار نظ  بين الختالفاتا فإن لذا المختلفة، الصرف هسعار نظ  تحت متشابهة داخلية
 .كثيراً  تضاءلت األخيرة

 ( نتائج االختبار للمتغيرين )تذبذب سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل5ويوضح النموذج رق  )
  وتأثيره للى المتغير التابع الناتج المحلي اإلجمالي(

 : الثابت C: تذبذب سعر الصرف االسمي،   volsحيث هن : 
 ويتبين من النموذج ما يلي:

  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات
 المتاحة.

  إن قيمةJarque-bera = 0.896 وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي . 
  2.35تشير قيمة =Durbin-Watson stat .إلى هنه ال يوجد ارتباط ذاتي للبواقي 

 
 

                                                           
0 David Felix ,(2003), "the Past s Future? The Contribution of Financial Globalization to the Current Crisis of 

Neo- Liberalism as A development Strategy", Working Papers Series,No:69,pp1-8. 
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 (9رقم ) النموذج
 (4101 -0991أثر تقلب سعر الصرف على الناتج المحلي اإلجمالي خالل)

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1995  --  5 obs 
     
     VOLS -0.037648 0.007480 -5.033091 0.0004 

C 5.778731 0.025426 227.2802 0.0000 
     
     1996 - 2000  --  4 obs 
     
     VOLS -0.006168 0.002548 -2.420601 0.0340 

C 5.825399 0.006054 962.3049 0.0000 
     
     2001 - 2005  --  5 obs 
     
     VOLS 0.030400 0.014707 2.066993 0.0631 

C 5.995904 0.017611 340.4714 0.0000 
     
     2006 - 2010  --  5 obs 
     
     VOLS -0.017833 0.015896 -1.121887 0.2858 

C 6.144377 0.017057 360.2315 0.0000 
     
     R-squared 0.983856     Mean dependent var 5.918793 

Adjusted R-squared 0.973583     S.D. dependent var 0.179491 

S.E. of regression 0.029173     Akaike info criterion -3.935572 

Sum squared resid 0.009362     Schwarz criterion -3.537914 

Log likelihood 45.38794     Hannan-Quinn criter. -3.868273 

F-statistic 95.76914     Durbin-Watson stat 2.352835 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 


 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.98 للى ) وجود لالقة ارتباط موجبة قوية جدًا بين تذبذب سعر
(، مما يعني هن هناك لالقة قوية 0.05الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي لند مستوى الداللة)

جدًا بين تذبذب سعر الصرف االسمي لليرة السورية  والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية 
(0991- 0101.) 

 هن قيمة معامل ( 0.98التحديد المعدل =  Adjusted R-squared وهذا يعني هن تذبذب سعر )
% يعود إلى لوامل 0% من التغيرات التي تطره للى الناتج المحلي اإلجمالي والباقي .9الصرف يفسر 

 هخرى.
 (  هن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وهن النموذج المقدر يطابق تقريبًا الن01يظهر في الشكل رق ) موذج

 الفعلي.
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 (4101 -0991العالقة بين تقلبات )تذبذبات( سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل )

 (0992 -0990العالقة بين تقلبات سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                             

ويتبين من المعادلة الناتجة هن العالقة لكسية بين تقلبات سعر الصرف االسمي لليرة مقابل الدوالر والناتج  
(، وبالتالي فان زيادة التقلبات في سعر الصرف بمقدار 0996 - 0990المحلي اإلجمالي خالل الفترة الزمنية )

% وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية  1.11% تؤدي إلى االنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 0
 وفق وجهة نظر الباحث.

 (4111 -0996العالقة بين تقلبات سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو:
الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي هي لالقة لكسية تشير المعادلة إلى هن العالقة بين تقلب سعر 

% نج  لنها انخفاض في الناتج المحلي 0وبالتالي فإن  زيادة التقلبات في سعر الصرف االسمي  بمقدار 
 % خالل تلك الفترة، وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية.1.115ي بمقدار اإلجمال

 (4112 -4110لمحلي اإلجمالي خالل الفترة )العالقة بين تقلبات سعر الصرف والناتج ا

                                           إن نموذج االنحدار المقدر هو: 

يتبين من نموذج االنحدار الناتج هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي 
سعر الصرف هدت إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي %، وان انخفاض التقلبات في 01لند مستوى الداللة 

% وهذا ما يخالف النظرية االقتصادية وفقًا لنظر الباحث، ويعود سبب ذلك إلى األوضاع السياسية 1.11بمقدار 
السيئة التي مرت بها سورية في تلك الفترة والتي هثرت للى األوضاع السيكولوجية والنفسية للمصدرين 

 ركة رؤوس األموال نحو الداخل.والمستهلكين ولح

 (             4101 -4116العالقة بين تقلبات سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )

                                                                    المقدر هو:إن نموذج االنحدار  
يتبين من نموذج االنحدار الناتج هن العالقة طردية بين تقلب سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي. 

بالتالي فإن سعر الصرف ال يفسر التقلبات  (VOLS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= .6..0وبما هن قيمة 
 الحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذه الفترة.
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 : 4101-0991سعر الصرف على إجمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية أثر تذبذب  -4
إن التقلبات المستمرة في سعر الصرف تضفي قدرًا من المخاطر للى الصادرات والواردات للى حد سواء مما 
يجعل الطرفان يواجهان قيدًا خارجيًا. ومنذ الخروج لن نظا  الصرف الثابت ظهرت لدة مدراس تدرس تأثير 

للى التأثير السلبي لتقلبات سعر الصرف للى  االتقلبات لسعر الصرف للى التجارة، والتي اتفقت في معظمه
التبادل التجاري، فاتخذت مدرسة منها هسلوب التحليل الكلي لمناقشة هذه العالقة حيث يرى هنصار هذه المدرسة 

ين والمستوردين، فزيادة التقلبات في سعر هن زيادة تقلبات سعر الصرف تزيد من المخاطر التي تواجه المصدر 
الصرف تخفض حج  التجارة وفقًا ألنصار هذه المدرسة، ولقد واجهت هذه النظرية صعوبة كبيرة في التوفيق بين 

وتبعًا لذلك ظهرت المدرسة الثانية والتي اتبعت هسلوب التحليل الجزئي متخذة  .منطلقاتها النظرية والواقع التجريبي
التصديرية لينة لتحليل العالقة ولتعزيز فرضية التأثير السلبي. وبسبب االفتراضات المشددة لهذه من الشركة 

المدرسة والتي لدت غير واقعية، ظهر االتجاه الثالث وهو هسلوب التحليل الكلي المحدث وتوصل إلى هن هنالك 
برى وهذا يعزز فرضية التأثير السلبي، تأثيرًا لكسيًا لتقلبات سعر الصرف في تجارة لدد من الدول الصنالية الك

 .0ويتفق هذا النموذج مع الدول المتقدمة ولدد محدود من الدول النامية التي تتس  بتنوع هيكل صادراتها

 ( نتائج االختبار للمتغيرين ) تذبذب سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل.ويوضح النموذج رق  )
  ع إجمالي الصادرات (وتأثيره للى المتغير التاب

 : تقلبات سعر الصرف االسمي volsحيث هن : 
          C الثابت : 

 ومن خالل تحليل النموذج نجد:
  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  إن قيمةJarque-bera = 1.15 وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي . 
  1.82تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 (  هن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وهن النموذج المقدر يطابق تقريبا النموذج 01يظهر في الشكل رق )

 الفعلي.
 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.98 للى )  وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي

 (.0.05والصادرات لند مستوى الداللة)
 ( 1.959تشير قيمة معامل التحديد المعدل  = Adjusted R-squared تبين هن سعر الصرف يفسر )

 .% يعود إلى لوامل هخرى1.0% من التغيرات التي تطره للى الناتج المحلي اإلجمالي والباقي 95.9
 

 
 
 

                                                           
0
 Ass. Prof. Dr. Hasan Vergil, " Exchange Rate Volatility in Turkey and Its Effect on Trade Flow", Journal of Economic and 

Social Research 4 (1), 83-99.
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 (9رقم ) النموذج
 (4101 -0991أثر تقلبات سعر الصرف على أجمالي الصادرات خالل )                            

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1995  --  5 obs 
     
     VOLS -0.047842 0.021943 -2.180314 0.0518 

C 5.108936 0.069314 73.70716 0.0000 
     
     1996 - 2000  --  4 obs 
     
     VOLS -0.009219 0.010530 -0.875484 0.4000 

C 5.256956 0.022339 235.3279 0.0000 
     
     2001 - 2004  --  4 obs 
     
     VOLS 0.079132 0.009714 8.146483 0.0000 

C 5.438668 0.014751 368.6983 0.0000 
     
     2005 - 2010  --  6 obs 
     
     VOLS 0.047765 0.026010 1.836416 0.0934 

C 5.700163 0.034561 164.9321 0.0000 
     
     R-squared 0.981664     Mean dependent var 5.389168 

Adjusted R-squared 0.969995     S.D. dependent var 0.306347 

S.E. of regression 0.053065     Akaike info criterion -2.739035 

Sum squared resid 0.030975     Schwarz criterion -2.341376 

Log likelihood 34.02083     Hannan-Quinn criter. -2.671735 

F-statistic 84.12955     Durbin-Watson stat 1.817023 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 

 (4101 -0991العالقة بين تقلبات  سعر الصرف و الصادرات خالل الفترة الزمنية )

جمالي الصادرات خالل )  (0992 -0990العالقة بين تقلبات  سعر الصرف وا 

                                            إن نموذج االنحدار المقدر هو : 
جمالي الصادرات لند مستوى داللة  يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية بين تقلبات سعر الصرف االسمي وا 

ؤدي إلى انخفاض إجمالي %  ت0في سعر الصرف االسمي بنسبة  %، وهذا يعني هن ارتفاع التقلبات01
( وهذا يوافق فرضية التأثير السلبي 0996 -0990فترة الزمنية )% خالل ال1.16الصادرات السورية بنسبة 

  .لتقلبات سعر الصرف للى الصادرات
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جمالي الصادرات خالل )  (         4111 -0996العالقة بين تقلبات  سعر الصرف وا 

                                              إن نموذج االنحدار المقدر هو:   

جمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية  وتشير المعادلة الناتجة إلى هن العالقة لكسية بين تقلبات سعر الصرف وا 
بالتالي فإن تذبذب سعر الصرف ( vols)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 11(. وبما هن قيمة 0111 -0995)

 ال يفسر التقلبات الحاصلة في إجمالي الصادرات خالل هذه الفترة.

جمالي الصادرات خالل )  (       4112 -4110العالقة بين تقلبات  سعر الصرف وا 

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو:  

والر خالل الفترة الزمنية      إن العالقة بين التذبذبات في سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل الد 
 من وجهة نظر الباحث حيث هن انخفاض( لالقة طردية وهذا يخالف النظرية االقتصادية 0111 -0110)

% .1.1إجمالي الصادرات السورية بنسبة  ى انخفاض% هدت إل0ف االسمي  بنسبة التقلبات في سعر الصر 
القيمة المضافة  دية ذاتوهذا يعود برهي الباحث إلى لد  تنوع هيكل الصادرات واقتصارها للى الصادرات التقلي

 .المنخفضة

جمالي الصادرات خالل )  (4101 -4112العالقة بين تقلبات  سعر الصرف وا 

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو: 

جمالي الصادرات خالل الفترة الزمنية  -0116) تشير المعادلة إلى هن العالقة بين تقلبات سعر الصرف االسمي وا 
هي هن انخفاض التذبذبات في  سعر الصرف االسمي  بمقدار %، 01قة طردية لند مستوى داللة ( لال0101

لتقلبات سعر  وهذا يعارض فرضية التأثير السلبي% 1.16% هدت إلى انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 0
إلى العوامل السيكولوجية والنفسية للمصدرين من جهة، والى لد  تنوع  برهي الباحث الصرف ويعود سبب ذلك

 هيكل الصادرات من جهة ثانية.
  



99 
 

 : 4101-0991أثر تذبذب سعر الصرف على الواردات خالل الفترة الزمنية  -3
 ( نتائج االختبار للمتغيرين )تذبذب سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير9يوضح النموذج التالي  رق  )

  الواردات( إجماليوتأثيره للى المتغير التابع  المستقل
 : تغيرات سعر الصرف االسمي volsحيث هن : 

C (9رقم ) النموذج                              : الثابت 
 (4101 -0991أثر تذبذب سعر الصرف على إجمالي الواردات خالل )

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1993  --  3 obs 
     
     VOLS -0.093150 0.000441 -211.4042 0.0000 

C 5.138388 0.001491 3447.399 0.0000 
     
     1994 - 2003  --  9 obs 
     
     VOLS -0.025861 0.014149 -1.827701 0.0948 

C 5.294479 0.046372 114.1746 0.0000 
     
     2004 - 2006  --  3 obs 
     
     VOLS -0.144305 0.044508 -3.242197 0.0078 

C 5.815598 0.066363 87.63269 0.0000 
     
     2007 - 2010  --  4 obs 
     
     VOLS 0.014031 0.016152 0.868681 0.4036 

C 5.824962 0.031231 186.5131 0.0000 
     
     R-squared 0.977527     Mean dependent var 5.380247 

Adjusted R-squared 0.963226     S.D. dependent var 0.329479 

S.E. of regression 0.063183     Akaike info criterion -2.390010 

Sum squared resid 0.043913     Schwarz criterion -1.992352 

Log likelihood 30.70510     Hannan-Quinn criter. -2.322710 

F-statistic 68.35366     Durbin-Watson stat 1.569786 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     



  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات
 المتاحة.

  إن قيمةJarque-bera = 2.62 وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي . 
  1.57تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
   لطبيعي وان النموذج المقدر يطابق تقريبا النموذج هن البيانات تتبع التوزيع ا( 06)يظهر في الشكل رق

 الفعلي.
 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.977 للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين تقلبات سعر الصرف )

 (.0.05االسمي لليرة مقابل الدوالر و إجمالي الواردات لند مستوى الداللة )
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 ( 0.963تشير قيمة معامل التحديد المعدل =  Adjusted R-squared تبين هن تقلبات سعر الصرف )
% يعود إلى لوامل 1.5% من التغيرات التي تطره للى إجمالي الواردات السورية والباقي 95.1تفسر
 هخرى.

جمالي الواردات خالل الفترة الزمنية ) (4101 -0991العالقة بين تقلبات سعر الصرف وا 

جمالي  (0993 -0990الواردات خالل )العالقة بين تقلبات سعر الصرف وا   

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو : 
جمالي الواردات لالقة لكسية، هي هن ارتفاع  يتبين من المعادلة هن العالقة بين تقلبات سعر الصرف االسمي وا 

% خالل الفترة 1.0الواردات السورية بنسبة % هدت إلى انخفاض إجمالي 0تذبذبات سعر الصرف االسمي بنسبة 
( والعكس صحيح وهذا يتفق مع فرضية التأثير السلبي لتقلبات سعر الصرف للى 0991 -0990الزمنية )

 إجمالي الواردات.

جمالي الواردات خالل ) (4113 -0992العالقة بين تقلبات سعر الصرف وا   

                                              إن نموذج االنحدار المقدر هو:
جمالي الواردات لالقة لكسية لند  تشير المعادلة الناتجة إلى هن العالقة بين تقلبات سعر الصرف االسمي  وا 

%، وبالتالي فإن ارتفاع التقلبات في سعر الصرف االسمي لليرة السورية مقابل الدوالر  بنسبة 01مستوى داللة 
للى لتأثير السلبي لتقلبات سعر الصرف % وهذا يتفق مع فرضية ا1.11الواردات بنسبة % تؤدي إلى انخفاض 0

 الواردات.

جمالي الواردات خالل ) (4116 -4112العالقة بين تقلبات سعر الصرف وا   

                                             إن نموذج االنحدار المقدر هو : 
جمالي الواردات لالقة لكسية وهن ارتفاع  يتبين من المعادلة هن العالقة بين تقلبات سعر الصرف االسمي وا 

% خالل 1.0% هدت إلى انخفاض إجمالي الواردات السورية بنسبة 0التقلبات في سعر الصرف االسمي بنسبة 
السلبي لتقلبات سعر الصرف ( والعكس صحيح، وهذا يوافق فرضية التأثير 0115 -0111الفترة الزمنية )

 االسمي للى الواردات.

جمالي الواردات خالل )  (4101 -4119العالقة بين تقلبات سعر الصرف وا   

                                            إن نموذج االنحدار المقدر هو:
جمالي الوا وبما هن  ردات لالقة طردية،يشير نموذج االنحدار إلى هن العالقة بين تقلبات سعر الصرف االسمي وا 

بالتالي فإن التقلبات التي طرهت للى سعر الصرف ال  (VOLS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 11.15قيمة 
 تفسر التغير في إجمالي الواردات خالل هذه الفترة.
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 : 4101-0991أثر تذبذب سعر الصرف على معدالت التضخم خالل الفترة الزمنية  -2

بين تقلبات هسعار الصرف ولرض النقود ومعدل  ةوثيق لالقةهن هناك للى  نظرية الحلقة المفرغة نصت
هذه النظرية للى فرضية مرونة األسعار الداخلية في األمد القريب والبعيد، مما يقود إلى تحرك  ترتكز او  .التضخ 

أن هن األسعار تكون جامدة في تعرضت النتقادات بشقد معدالت التضخ  نتيجة للتقلبات في سعر الصرف. و 
 .0فقط وبالتالي فإن تحليلها ينطبق للى المدى البعيد ،المدى القريب

يكفل الحفاظ للى  الذيالمناسب لقد شغلت مشكلة التضخ  جداًل واسعًا حول اختيار نظا  سعر الصرف و 
 من بالتخلص ه ايس النظا  هذاة يرون بأن تبني معدالت التضخ  منخفضة، فمؤيدو نظا  هسعار الصرف الثابت

 السياسة واضعي يجبر وهذا الثابتة، الصرف هسعار بنظا  النقدية السياسة تقييد طريق لنذلك  التضخ  مشكلة
 الصرف سعر نظا  مؤيدو يرى حين في منخفض، تضخ  معدل تقدي  خالل من بولوده  اإليفاء للى النقدية
 ، وذلك من خاللالبعيد المدى للى الثابت الصرف سعر نظا  يقدمه مال مماثلة تضخ  معدالت يقد  ههن المرن

الصرف ومعدالت التضخ  للى المدى الطويل، وبالتالي تلغى الفوارق بين معدالت  هسعار تقلبات بين تكيفال
التضخ  في ظل نظ  هسعار الصرف المختلفة من جهة، ومن جهة ثانية الضغوط الممارسة من قبل صندوق النقد 

الدول النامية التي تتبع نظا  الصرف الثابت لزيادة مها  السلطة النقدية ولد  اقتصارها للى الدفاع الدولي للى 
  0لن تثبيت هسعار الصرف
 ( نتائج االختبار للمتغيرين )تذبذب سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل01ويوضح النموذج رق  )

    (وتأثيره للى المتغير التابع معدالت التضخ 
 : تغيرات سعر الصرف االسمي volsحيث هن :  

            C الثابت : 
  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات

 المتاحة.
  إن قيمةJarque-bera = 1.598 .وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع الطبيعي 
  2.4تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 (  هن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق تقريبا النموذج 05يظهر في الشكل رق )

 الفعلي.
 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.93 للى وجود لالقة ارتباط قوية بين تقلبات سعر الصرف االسمي )

 (.0.05مقابل الدوالر ومعدالت التضخ  لند مستوى الداللة )لليرة 
 ( 0.888تشير قيمة معامل التحديد المعدل  = Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )

 % من التغيرات التي تطره للى معدالت التضخ .....تفسر
  

                                                           
1 Ziya Onis & Suleyman Ozmucur ,1990, "Exchange Rates, Inflation & Money Supply in Turkey: Testing 

The Vicoins Circle Hypothesis", Journal of Economics, Vol: 32, No:4, Holland, pp133-145. 
2
البنكالدولي،،0،العدد33(،أنظمةأسعارالصرفودورهافيمكافحةالتضخم،مجلةالتمويلوالتنمية،المجلد0996كويرك،بيتز،)

. 42واشنطن،ص
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 (01النموذج رقم )

 (4101 -0991أثر تقلبات سعر الصرف على معدالت التضخم خالل )                                  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1996  --  6 obs 
     
     VOLS -0.010214 0.006293 -1.623115 0.1328 

C 0.131716 0.019733 6.675056 0.0000 
     
     1997 - 2000  --  3 obs 
     
     VOLS 0.009838 0.002164 4.545627 0.0008 

C -0.025365 0.004038 -6.281185 0.0001 
     
     2001 - 2004  --  4 obs 
     
     VOLS 0.001831 0.011955 0.153189 0.8810 

C 0.032257 0.013021 2.477360 0.0307 
     
     2005 - 2010  --  6 obs 
     
     VOLS 0.051837 0.004722 10.97782 0.0000 

C 0.026127 0.009600 2.721431 0.0199 
     
     R-squared 0.932004     Mean dependent var 0.063947 

Adjusted R-squared 0.888733     S.D. dependent var 0.048991 

S.E. of regression 0.016342     Akaike info criterion -5.094603 

Sum squared resid 0.002938     Schwarz criterion -4.696944 

Log likelihood 56.39873     Hannan-Quinn criter. -5.027303 

F-statistic 21.53902     Durbin-Watson stat 2.397241 

Prob(F-statistic) 0.000014    
     
     

 
 

 (4101 -0990العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة )

 (0996 -0990العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة )

                                    نموذج االنحدار المقدر هو:  
يتبين من المعادلة هن العالقة لكسية  بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت التضخ  في سورية، وبما هن 

بالتالي فإن التقلبات التي طرهت للى سعر الصرف ال  (VOLS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= .01.0قيمة 
 تفسر التغيرات في معدالت التضخ  خالل هذه الفترة وهذا يعارض فرضية الحلقة المفرغة . 

 (4111 -0999العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                                    

ومن المعادلة الناتجة  يتبين هن العالقة طردية بين تقلبات هسعار الصرف ومعدالت التضخ  خالل هذه الفترة هي 
% هدت إلى انخفاض 0في هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر بمقدار  تهن انخفاض التقلبا

 % وهذا يتفق مع نظرية الحلقة المفرغة.1.119ة معدالت التضخ  بنسب
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 (4112 -4110العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                                   

تشير المعادلة إلى هن العالقة بين تقلبات هسعار الصرف االسمية ومعدالت التضخ  خالل هذه الفترة الزمنية 
بالتالي فإن التقلبات التي طرهت  (VOLS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 0...لالقة طردية، وبما هن قيمة 

 رض فرضية الحلقة المفرغة.للى سعر الصرف ال تفسر معدالت التضخ  خالل هذه الفترة وهذا يعا
 

 (4101 -4112العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة ) 

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                                 

خالل الفترة الزمنية من المعادلة نالحظ هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت التضخ  
% ينج  لنه انخفاض في 0( هي هن انخفاض التذبذبات في سعر الصرف االسمي  بمقدار 0101 -0116)

% والعكس صحيح وهذا يتفق مع نظرية الحلقة المفرغة بشأن وجود لالقة بين 1.16معدالت التضخ  بمقدار 
 تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخ .
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: 4101-0991معدالت البطالة خالل الفترة الزمنية  أثر تذبذب سعر الصرف على -5
 توجيه تجنب إلى األموال رؤوس مالكي تدفع قد لالية مخاطر تخلق المفرطة الصرف هسعار تقلبات نإ

ذا بدوره يقود إلى انخفاض وه مفرطة، تقلبات من لمالتها صرف هسعار تعاني التي الدولة نحو استثماراته 
 مما ينتج لنه ارتفاع في معدالت البطالة.المشاريع االستثمارية 

 ( نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل00ويوضح النموذج التالي رق  )
  وتأثيره للى المتغير التابع معدالت البطالة(

 : تقلبات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
            C الثابت : 

 (00النموذج رقم )                                                
(4101 -0991أثر تقلب سعر الصرف على معدالت البطالة خالل )  

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 2000  --  4 obs 
     
     VOLS 0.009679 0.003990 2.425485 0.0515 

C 0.054204 0.014975 3.619618 0.0111 
     
     2001 - 2004  --  4 obs 
     
     VOLS 0.008147 0.000755 10.79387 0.0000 

C 0.109719 0.000840 130.5692 0.0000 
     
     2005 - 2007  --  3 obs 
     
     VOLS -0.002015 0.004683 -0.430309 0.6820 

C 0.084314 0.005645 14.93634 0.0000 
     
     2008 - 2010  --  3 obs 
     
     VOLS 0.017779 0.001010 17.59960 0.0000 

C 0.082541 0.002414 34.19086 0.0000 
     
     R-squared 0.935201     Mean dependent var 0.093857 

Adjusted R-squared 0.859602     S.D. dependent var 0.020160 

S.E. of regression 0.007554     Akaike info criterion -6.637914 

Sum squared resid 0.000342     Schwarz criterion -6.272738 

Log likelihood 54.46540     Hannan-Quinn criter. -6.671718 

F-statistic 12.37057     Durbin-Watson stat 1.998233 

Prob(F-statistic) 0.003469    
     
     

 
 

 

  1.111إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات
 المتاحة.

 1.998تشير قيمة =Durbin-Watson stat يوجد ارتباط ذاتي للبواقي. إلى هنه ال 
 

 (  هن المعطيات تتبع التوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق 05يتبين من شكل االنتشار رق )
 النموذج الفعلي تقريبًا.
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 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.94 للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين تغيرات سعر الصرف )
 (.0.05مقابل الدوالر ومعدالت البطالة لند مستوى الداللة )االسمي لليرة 

 ( 0.859تشير قيمة معامل التحديد المعدل = Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )
 .ات التي تطره للى معدالت البطالة% من التغير 85.9تفسر

 
 (4101 -0990العالقة بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت البطالة خالل الفترة )

 (4111 -0990خالل الفترة الزمنية )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو: 
                                      

يتبين من المعادلة هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
% تؤدي إلى ارتفاع معدالت البطالة 0%، هي هن ارتفاع التقلبات في سعر الصرف االسمي  بنسبة 6الداللة 
تفق مع النظرية االقتصادية من ( والعكس صحيح، وهذا ي0111 -0990% خالل الفترة الزمنية )1.10بنسبة

وجهة نظر الباحث ويعود ذلك إلى العوامل النفسية واألوضاع السياسية والتي تعيق حركة الرساميل تجاه البلد 
 ة.وبالتالي انخفاض المشاريع المقامة مما يؤثر للى معدالت البطالة بالزياد

 (4112-4110خالل الفترة الزمنية )

 هو: إن نموذج االنحدار المقدر
                                     

يتبين من المعادلة هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
% هدت إلى ارتفاع معدالت البطالة 0%، هي هن زيادة التقلبات في سعر الصرف االسمي بنسبة 6الداللة 
( ويعود ذلك إلى األوضاع السياسية الصعبة التي مرت بها 0111-0110ة الزمنية )% خالل الفتر 1.10بنسبة

ة.سورية والعوامل السيكولوجية والنفسية التي تؤثر للى حركة الرساميل من والى الدول

 

 (4119 -4112خالل الفترة الزمنية )

 إن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                      

يتبين من المعادلة هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 
بالتالي فإن سعر الصرف ال  (VOLS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 09.11%، وبما هن قيمة 6الداللة 

يفسر التقلبات الحاصلة في معدالت البطالة خالل هذه الفترة.
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 (4101 -4119الفترة الزمنية )خالل 
 إن نموذج االنحدار المقدر هو:

                                     
يتبين من المعادلة هن العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف االسمي ومعدالت البطالة في سورية لند مستوى 

إلى ارتفاع معدالت البطالة  % هدى0%، هي هن ارتفاع تقلبات سعر الصرف االسمي بنسبة 6الداللة 
ادية، ومن هسباب ذلك العوامل ( وهذا يتفق مع النظرية االقتص0101-.011% خالل الفترة الزمنية )1.10بنسبة

 .ية والنفسية التي تؤثر للى حركة رهس المالالسيكولوج
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 : 4101-0991أثر تذبذب سعر الصرف على مؤشر االستقرار االقتصادي خالل الفترة الزمنية  -6

إن من شأن االستقرار في سعر الصرف التأثير للى المتغيرات االقتصادية بشكل إيجابي فهو يقود إلى ارتفاع في 
معدالت نمو الناتج وله تأثير إيجابي للى حج  التجارة الخارجية سواء في االستيراد والتصدير، كما هنه يلعب دورًا 

 الدولة وبالتالي يساه  في تخفيض معدالت البطالة. هامًا في جذب التدفقات الرهسمالية إلى
وتأثيره للى  يوضح الجدول التالي نتائج االختبار للمتغيرين )سعر الصرف االسمي والذي يمثل المتغير المستقل

  المتغير التابع مؤشر االستقرار االقتصادي(
 : تقلبات سعر الصرف االسمي DSحيث هن : 
           C الثابت : 

 (04رقم ) النموذج
 (4101 -0991أثر تقلبات سعر الصرف على مؤشر االستقرار االقتصادي خالل )

 

 


  000إن قيمة =Prob(F-statistic)  مما يدل للى هن النموذج معنوي ويفسر جزء كبير من البيانات
 المتاحة.

 0.026قيمة  إن Jarque-bera =  الطبيعي.وهذا يعني هن القي  تتبع التوزيع 
  2.51تشير قيمة =Durbin-Watson stat .إلى هنه ال يوجد ارتباط ذاتي للبواقي 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     1991 - 1992  --  2 obs 
     
     VOLS 0.056317 1.14E-16 4.96E+14 0.0000 

C -0.058691 3.45E-16 -1.70E+14 0.0000 
     
     1993 - 2000  --  7 obs 
     
     VOLS -0.001423 0.007587 -0.187597 0.8546 

C 0.101546 0.014492 7.007064 0.0000 
     
     2001 - 2007  --  7 obs 
     
     VOLS -0.004875 0.017870 -0.272836 0.7900 

C 0.052487 0.023742 2.210720 0.0492 
     
     2008 - 2010  --  3 obs 
     
     VOLS 0.019659 0.000572 34.39918 0.0000 

C -0.030375 0.001366 -22.24042 0.0000 
     
     R-squared 0.849550     Mean dependent var 0.064544 

Adjusted R-squared 0.753809     S.D. dependent var 0.051138 

S.E. of regression 0.025374     Akaike info criterion -4.214649 

Sum squared resid 0.007082     Schwarz criterion -3.816990 

Log likelihood 48.03916     Hannan-Quinn criter. -4.147349 

F-statistic 8.873417     Durbin-Watson stat 2.514782 

Prob(F-statistic) 0.000897    
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 (  هن المعطيات تتبع التوزيع الطبيعي وان النموذج المقدر يطابق .0يتبين من شكل االنتشار رق )
 النموذج الفعلي تقريبًا.

 ( تدل قيمة معامل االرتباطR=0.85 للى وجود لالقة ارتباط قوية بين تقلبات سعر الصرف االسمي )
 (.0.05لند مستوى الداللة ) لليرة مقابل الدوالر ومؤشر االستقرار االقتصادي

 ( 1.561تشير قيمة معامل التحديد المعدل  = Adjusted R-squared إلى هن تقلبات سعر الصرف )
 الستقرار االقتصادي.% من التغيرات التي تطره للى مؤشر ا56.1تفسر

 

 (4101 -0990العالقة بين تغيرات سعر الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل الفترة )

(0994-0990خالل الفترة الزمنية  )  

 هن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                        

تقلبات هسعار الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل هذه ومن المعادلة الناتجة يتبين هن العالقة طردية بين 
% تؤدي 0الفترة. هي هن تقلبات  انخفاض التقلبات في هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 

%  وهذا يعود برهي الباحث إلى العوامل النفسية التي 1.15إلى انخفاض مؤشر االستقرار االقتصادي بمقدار 
 يب المستوردين والمصدرين وهصحاب رؤوس األموال والتي تؤثر بدورها للى مؤشر االستقرار االقتصادي.تص

(4111 -0993خالل الفترة الزمنية  )  

 هن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                      

لصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل ومن المعادلة الناتجة  يتبين هن العالقة لكسية بين تقلبات هسعار ا
تغيرات سعر الصرف ال  بالتالي فإن (DS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 6.15.هذه الفترة. وبما هن قيمة 

 تفسر التغيرات الحاصلة في مؤشر االستقرار االقتصادي خالل هذه الفترة.

 (4119 -4110خالل الفترة الزمنية  )

 المقدر هو:هن نموذج االنحدار 
                                      

ومن المعادلة الناتجة  يتبين هن العالقة بين تقلبات هسعار الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل الفترة 
تقلبات  بالتالي فإن (DS)للمعلمة Prob(t-statistic) %= 59( لالقة لكسية. وبما هن قيمة 0115 -0110)

 تفسر التغيرات الحاصلة في مؤشر االستقرار االقتصادي خالل هذه الفترةسعر الصرف ال 
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(4101 -4119خالل الفترة الزمنية )  

 هن نموذج االنحدار المقدر هو:
                                      

ومن المعادلة الناتجة يتبين هن العالقة طردية بين تقلبات هسعار الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي خالل هذه 
% هدت إلى 0الفترة، هي هن انخفاض التقلبات في هسعار الصرف االسمية لليرة السورية مقابل الدوالر بنسبة 

لك برهي الباحث العوامل النفسية للمصدرين % ومن هسباب ذ1.10انخفاض مؤشر االستقرار االقتصادي بمقدار 
 والمستوردين وحركة الرساميل.

 

 ( هثر تقلبات سعر الصرف للى المؤشرات االقتصادية محل الدراسة00ويظهر الجدول رق  )

 ( هثر تقلبات سعر الصرف للى المؤشرات االقتصادية00الجدول رق  ) 

المؤشرات
السنوات
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  الفرضيات:نتائج اختبار 

 وفقًا لنتائج التحليل القياسي نجد :

( Adjusted R-squared = 0.987( ومعامل التحديد المعدل )R=0.99قيمة معامل االرتباط ) تدل  -0
للى هن هناك لالقة قوية جدًا بين سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي وهن سعر الصرف يفسر 

المحلي اإلجمالي، وبما هن  العالقة لكسية بين تغيرات % من التغيرات التي تطره للى الناتج 98.7
إن انخفاض سعر الصرف والناتج المحلي خالل هغلب سنوات الدراسة بالتالي يتضح صحة الفرضية )

 سعر الصرف يلعب دورًا ايجابيًا في التأثير على الناتج المحلي اإلجمالي(.
القة لكسية بين تغيرات سعر الصرف هناك لالقة قوية بين سعر الصرف ومعدالت التضخ  والع  -4

( بسبب السياسة 0999 -0995االسمي ومعدالت التضخ  خالل معظ  سنوات الدراسة باستثناء الفترة )
االنكماشية المتبعة من قبل الدولة، وبالتالي تتفق الدراسة مع النظرية االقتصادية، ويتضح صحة 

االسمي لليرة السورية مقابل الدوالر ومعدالت )هناك عالقة عكسية بين تغيرات سعر الصرف  الفرضية
 التضخم في سورية(.

( للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي  R=0.99تدل قيمة معامل االرتباط )  -1
جمالي الصادرات، كما قيمة معامل التحديد المعدل ) ( إلى هن Adjusted R-squared =  1.959وا 

من التغيرات التي تطره للى الصادرات السورية ويظهر من التحليل هن % 95.9سعر الصرف يفسر 
العالقة لكسية خالل معظ  سنوات الدراسة وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية وبناء لليه يتضح صحة 

 السورية(. النخفاض سعر الصرف االسمي لليرة السورية تأثير ايجابي على الصادراتالفرضية )
(  قوية جدًا بين سعر الصرف االسمي والواردات، ويفسر  سعر الصرف R=0.99) هناك لالقة ارتباط  -2

% من التغيرات التي تطره للى إجمالي الواردات والعالقة بين الواردات وسعر الصرف لالقة 1..9
( وهذا يخالف النظرية االقتصادية . ويتضح 0101 -0111( و)0991 -0990لكسية خالل الفترات )
)النخفاض سعر الصرف االسمي لليرة السورية تأثير ايجابي على الواردات  لد  صحة الفرضية

 خالل هذه الفترات.  السورية(
( للى وجود لالقة ارتباط قوية جدًا بين تذبذب سعر الصرف R=0.98تدل قيمة معامل االرتباط )  -2

-Adjusted R =  1.95االسمي والناتج المحلي اإلجمالي، وبما هن قيمة معامل التحديد المعدل )

squared من التغيرات التي تطره للى الناتج المحلي .9( وهذا يعني هن تذبذب سعر الصرف يفسر %
( بسبب 0116 -0110اإلجمالي وبما هن العالقة لكسية خالل معظ  سنوات الدراسة باستثناء الفترة )
زيادة الناتج وبالتالي يتضح الظروف االقتصادية والسياسية، فإن تذبذب السعر نحو االنخفاض هدى إلى 

( سعر الصرف بشكل سلبي على معدالت نمو الناتج volatilityتؤثر تذبذبات )لد  صحة الفرضية )
 المحلي اإلجمالي في سورية(

إن التقلبات الحاصلة في سعر الصرف هدت في بعض الفترات وفي ظل الظروف السياسية التي مرت   -5
سورية إلى انخفاض الثقة بالعملة المحلية والى التوجه نحو اقتناء الدوالر مما هثر بدوره  للى  بها

إن معدالت النمو وللى لمليات االستيراد والتضخ  خالل تلك الفترات. وبالتالي يتضح صحة الفرضية ) 
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تحقيق وهامًا في  يلعب دورًا ايجابياً الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ودعم قيمة العملة الوطنية، 
 ستقرار االقتصادي في سورية(.اال

 

 النتائج
يمثل سعر الصرف حلقة الوصل بين األسعار المحلية واألسعار العالمية من خالل ثالث هسواق هي  -0

سوق السلع والخدمات وسوق األصول المالية وسوق العمل.

اختلف التركيب الهيكلي للناتج المحلي اإلجمالي ففي حين ازدادت زيادة نسبة مساهمة قطاع الصنالة   -0
خالل فترة التسعينات للى حساب القطاع الخدمي، تراجعت نسبة مساهمتها خالل العقد الماضي بسبب 

في هيكل الصنالة التغيرات في كميات إنتاج النفط وهسعاره لالميًا، وهذا يعني إلى وجود خلل هيكلي 
 السورية التي تمثل الصنالة االستخراجية المساه  الرئيسي فيها.

شهدت هيكلية الصادرات تغيرًا ملحوظًا خالل السنوات األخيرة حيث تناقصت حصة الصادرات النفطية    -1
، 0101% في لا  11% في بداية لقد التسعينات إلى حوالي 51من إجمالي الصادرات السلعية من 

 % خالل هذه الفترة.6...5التوازي ارتفعت صادرات القطاع الخاص بشكل ملحوظ بنسبة وللى 
( حيث ازدادت الصادرات المصنعة للى 0101-0111تحسنت هيكلية الصادرات السورية خالل الفترة ) -1

 0111% من إجمالي الصادرات لا  56حساب الصادرات النفطية فقد تراجعت الصادرات النفطية من 
 .0101ا  % ل15إلى 

( للى معدالت نمو 0101 -0991% خالل الفترة المدروسة )0.55هثر النمو السكاني والذي بلغ  -6
%( والتي ل  ترتفع بنسبة توازي النسبة التي ارتفع بها .1.9نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )

 %.5.11معدل النمو في الناتج والتي بلغ خاللها 
( 0101 -0111% تقريبًا خالل )00ت نمو وسطية بالنسبة للناتج بلغت حافظ  االستثمار للى معدال -5

وذلك للى الرغ  من زيادة االستثمار الخاص في القطاع المالي والعقاري الناج  لن زيادة الهجرة من 
 ( ويعود ذلك إلى تراجع اإلنتاج النفطي وارتفاع األجور.0111 – 0111العراق في لامي )

% فقط، 1.9( بمعدل نمو سنوي 0101-0111هلف فرصة لمل خالل ) 111خلق االقتصاد السوري  -5
ويعود السبب في ذلك إلى حاالت الجفاف المتعاقبة للى البالد والتي هضرت بالتشغيل في القطاع 
لى االستجابة البطيئة في القطالات االقتصادية مما هدى إلى تراجع معدالت التشغيل خالل  الزرالي وا 

 مما يشير إلى هن حقيقة النمو ل  تكن حقيقية.0101% لا  19إلى  0110في %  15هذه الفترة من 
( 0999 -0990توجد لالقة لكسية قوية بين تغيرات سعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي خالل ) -.

( وهذا يعني استجابة الناتج المحلي للتغيرات التي تحدث للى سعر الصرف ارتفالًا 0115 -0116و)
 هو انخفاضًا.
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ل  ينعكس التخفيض في سعر الصرف االسمي بشكل ايجابي للى الناتج المحلي اإلجمالي  خالل  -9
( وذلك لعد  مرونة الصادرات والتي كانت بمعظمها 0101 -.011(، )0111 -0111الفترات الزمنية )

لهذه  من النفط واإلنتاج الزرالي لتغيرات سعر الصرف خالل هذه الفترات من جهة ولد  مرونة الواردات
 التغيرات في سعر الصرف من جهة ثانية.

جمالي الصادرات خالل هغلب سنوات الدراسة هي هن  -01 هناك لالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف وا 
 الصادرات تأثرت بحركة هسعار الصرف.

جمالي الصادرات السورية خالل الفترة   -00 توجد لالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف االسمي وا 
وهذا يعني هن الصادرات السورية ل  تستفيد من انخفاض سعر الصرف االسمي وذلك  (0111 -0111)

 النخفاض الصادرات الزرالية وانخفاض اإلنتاج النفطي. 
جمالي الواردات خالل الفترة الزمنية )  -00  -0991هناك لالقة قوية جدًا بين تغيرات سعر الصرف وا 

الحتياجات القطاع الخاص بشكل رئيس، وفسرت هذه  ( ، وتقلبت ما بين طردية ولكسية وذلك وفقاً 0101
 (.0115 -0991% من التغيرات التي طرهت للى إجمالي الواردات خالل الفترة الزمنية )1..9التغيرات 

( 0991-0990ل  تتأثر الواردات السورية وبخاصة واردات القطاع الخاص خالل الفترات الزمنية )  -01
والر مقابل الليرة، وهذا يعود إلى نولية الواردات السورية والتي ( بارتفاع سعر صرف الد0101 -0111و)

تمثلت بالمواد اإلنتاجية الالزمة للعملية اإلنتاجية والمستوردات السلعية، والتي تتصف بعد  مرونتها لتغيرات 
 سعر الصرف.

ة  لالقة لكسية بين تغيرات سعر الصرف االسمي ومعدالت التضخ  وهذا يدل للى استجابتوجد   -01
 معدل للتغيرات في سعر الصرف.

( وهذا يتفق 0111 -0990هناك لالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف ومعدالت البطالة خالل )  -06
 مع النظرية االقتصادية، وبالتالي فإن معدالت البطالة استجابت للتغيرات في سعر الصرف االسمي.

توجد لالقة طردية بين تغيرات سعر الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي وهذا يدل للى هن ارتفاع   -05
 سعر الصرف يؤدي إلى ارتفاع مؤشر االستقرار االقتصادي والعكس صحيح.

يساه  التغير في سعر الصرف في تحويل الموارد بين القطالات والذي يؤدي بدوره في تطوير   -05
 فروع صنالة هخرى. صنالات معينة هو تعطيل

توجد لالقة لكسية بين تقلبات سعر الصرف االسمي والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترات الزمنية   -.0
هن انخفاض سعر الصرف هدى إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي  هي( 0101-0115( و)0111 -0990)

 خالل تلك الفترات.
( إلى التأثير 0116 -0110سورية خالل الفترة )هدت األوضاع السياسية الصعبة والتي مرت بها   -09

للى سلوك المصدرين والمنتجين وحركة الرساميل مما هدى إلى لد  استجابة الناتج المحلي اإلجمالي 
 للتقلبات في هسعار الصرف. 

جمالي الصادرات خالل )  -01 ( هي هن 0999 -0990توجد لالقة لكسية بين تقلبات سعر الصرف وا 
ي سعر الصرف يخفض من إجمالي الصادرات وهذا يتفق مع فرضية التأثير السلبي للتقلبات ارتفاع التقلبات ف

 في سعر الصرف للى الصادرات.
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جمالي الصادرات خالل )  -00 ( فانخفاض 0101 -0111هناك لالقة طردية بين تذبذبات سعر الصرف وا 
د إلى الظروف السياسية التي التقلبات في سعر الصرف ل  تقود إلى زيادة في إجمالي الصادرات وهذا يعو 

 مرت بها سورية خالل العقد األخير والعقوبات المفروضة لليها.
هناك لالقة لكسية بين تذبذب سعر الصرف االسمي والواردات خالل معظ  سنوات الدراسة وهذا يدل   -00

تصف بغير قابليتها للى هن الواردات ل  تتأثر بتقلبات سعر الصرف لكونها من السلع والمواد اإلنتاجية التي ت
 للمرونة.

( 0101 -0995توجد لالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف ومعدالت التضخ  خالل الفترة الزمنية )  -01
 زيادة مما يدل للى هن ارتفاع التقلبات في سعر الصرف االسمي تزيد من معدالت التضخ ، حيث هن 

 تدفقات حج  يخفض مما األجانب، تثمرينالمس ستواجه التي المخاطر زيادة تعني الصرف هسعار تقلبات
 .االقتصادي النمو معدل يخفض وهذا المال رهس
هناك لالقة طردية بين تقلبات هسعار الصرف ومعدالت البطالة فارتفاع التقلبات في سعر الصرف   -01

 تؤدي إلى زيادة معدالت البطالة. 
العالقة طردية بين تقلبات سعر الصرف ومؤشر االستقرار االقتصادي فانخفاض سعر الصرف يؤثر   -06

 للى مؤشر االستقرار االقتصادي بشكل سلبي.
تؤثر التذبذبات في سعر الصرف للى مؤشر االستقرار االقتصادي بشكل لكسي، فارتفاع التقلبات في   -05

 االقتصادي بشكل سلبي.سعر الصرف االسمي  هثرت للى مؤشر االستقرار 
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 : التوصيات

وضع  ، وبالتالي يجبسياسة سعر الصرف احتنوع هيكل اإلنتاج والصادرات همرا جوهريًا لنجيعتبر  -0
، بالتحول من تصدير المواد الخا  إلى تصدير منتجات الصادراتاإلنتاج و إستراتيجية لتنويع هيكل 

وتفعيل المؤسسات العمومية والخاصة لتتأقل  مع  طلب تطوير البنية اإلنتاجية،صنالية، وهذا ما يت
الدولية من هجل الوصول إلى كفاءة التجارة  استخدا  هدوات التسويق لكوكذ الضروريات الدولية،

وجود ية بالخروج من هحادية الصادرات و الخارجية. وبذلك تستطيع التفالل مع الضغوط التنافسية الدول
سعر الصرف قبل  لتغيرات فيبحيث يصبح هكثر مرونة ل للخارج. بالتالي التبعيةمرونة للواردات، و 

 التعويل للى سياسة سعر الصرف نفسها لتحقق هذا الهدف.
 

وتجنبه  ق االستقرار النسبي في سعر الصرفسياسة هسعار الصرف التي تحق إلىالسعي نحو الوصول  -0
 اإلنتاجرهس المال وخفض تكاليف مما يسالد للى خلق بيئة مؤاتية لزيادة تدفقات  ،التقلبات المفرطة

 ة.دمستور  اإلنتاجكانت مدخالت  إنوبخاصة 
 

السعي نحو تحقيق النمو االقتصادي المتوازن في كافة القطالات من خالل توجيه االستثمارات حسب الحاجة  -1
مما  ،مزايا نسبية والتي تمتلك السيما الصنالة و الزرالة القطالية مع التركيز لل القطالات الحيوية المنتجة

تخفيض معدالت  وهذا بدوره يسالد للى ،اإلنتاجييساه  في توسيع قالدة العرض السلعي ومرونة الجهاز 
وبالتالي  انعكاس ذلك للى الدخل والتوظيف إلى باإلضافةسعار التضخ  وتحقيق استقرار في المستوى العا  لأل

 االستقرار االقتصادي. المساهمة بشكل في االقتراب من
 

 اإلنتاج في تتحك  ألنها مسؤول غير بشكل تحريرها هو تثبيتها بدل األسعار لمنظمة األمثل االستخدا  -1
 .واالستثمارات
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 ( الرسم البياني09الشكل رقم )                                         الرسم البياني (09الشكل رقم )              

 المقدر والفعلي لتحديد سعر الصرف على إجمالي الصادرات                 GDPالمقدر والفعلي لتحديد سعر الصرف على          
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 ( الرسم البياني09الشكل رقم )                           ( الرسم البياني41الشكل رقم )           
             الوارداتالمقدر والفعلي لتحديد سعر الصرف على إجمالي             معدالت التضخم  المقدر والفعلي لتحديد سعر الصرف على         
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 صرف على معدالت البطالةلتحديد سعر ال المقدر والفعليعلي لتحديد سعر الصرف على مؤشر االستقرار االقتصادي      المقدر والف  
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 ( الرسم البياني43الشكل رقم )                             ( الرسم البياني42الشكل رقم )                          
   GDP  لتذبذب سعر الصرف على المقدر والفعلي      صرف على إجمالي الصادرات   المقدر والفعلي لتذبذب سعر ال         
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 ( الرسم البياني42الشكل رقم )                                    الرسم البياني (46الشكل رقم )                             
  إجمالي الواردات  لتذبذب سعر الصرف على المقدر والفعلي  رف على معدالت التضخم           المقدر والفعلي لتذبذب سعر الص      
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 ( الرسم البياني49الشكل رقم )                                               الرسم البياني(49رقم ) الشكل                 
    ى معدالت البطالةلتذبذب سعر الصرف عل المقدر والفعلي     الستقرار االقتصادي   المقدر والفعلي لتذبذب سعر الصرف على مؤشر ا 
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 (4101 -4111العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية خالل الفترة الزمنية )( أسعار صرف 42الجدول رقم )

 الين الدوالر السنوات
الجنيه 

 االسترليني
 اليورو

2000 46.25 41.9 68.18 42.8 

2001 50.2 40.5 71.2 49.1 

2002 51.6 40.5 76.5 48.7 

2003 51.6 43.7 83.2 58.6 

2004 52.2 49.5 100.6 71 

2005 54.9 46.5 94.4 65 

2006 51.1 43 100.1 67.1 

2007 48.1 43 96.1 70.9 

2008 46.4 51.1 67.2 65.4 

2009 45.7 49.5 73.7 65.9 

2010 47.1 53.1 70.9 57.6 

 
 (42الجدول رقم )

 والبطالةالصادرات والواردات ومعدالت التضخم  واالنحراف المعياري له ولوغاريتم لوغاريتم سعر الصرف 

 السنوات
لوغاريتم
سعر
 الصرف

االنحراف
المعياريلسعر

الصرف

لوغاريتم
الناتجالمحلي

 اإلجمالي

لوغاريتم
 الصادرات

لوغاريتم
 الواردات

معدل
 التضخم

معدل
 البطالة

1990 1.285782 ---- 5.590473 4.904456 4.600069 ----  ---  

1991 1.396548 3.966869 5.623499 4.932854 4.768357 0.09 0.095 

1992 1.451172 2.361737 5.678382 4.942534 4.919669 0.11 ---  

1993 1.477989 1.272792 5.700311 4.983545 5.019066 0.132 ---  

1994 1.520484 2.18496 5.732337 5.050952 5.180304 0.124 0.06 

1995 1.536937 0.905097 5.756617 5.123299 5.139104 0.103 0.07 

1996 1.592732 3.337544 5.787387 5.213701 5.247485 0.088 ---  

1997 1.652053 4.051722 5.798062 5.260257 5.208718 0.021 ---  

1998 1.691081 2.983991 5.829875 5.18732 5.210516 -0.005  0.089 

1999 1.688687 0.190919 5.821118 5.269156 5.243782 -0.021 ---  

2000 1.679155  0.749533 5.956467 5.359672 5.291384 ----  0.095 

2001 1.682326 0.247487 5.977836 5.43727 5.366182 0.03 0.112 

2002 1.691789 0.749533 6.002784 5.508361 5.336316 0.01 0.117 

2003 1.692053 0.021213 6.00805 5.452627 5.338456 0.048 0.109 

2004 1.712734 1.697056 6.037039 5.571282 5.555126 0.046 0.123 

2005 1.723127 0.883883 6.063226 5.657621 5.664682 0.075 0.081 

2006 1.708846 1.209153 6.084606 5.719332 5.680057 0.1 0.082 

2007 1.698449 0.855599 6.108577 5.768697 5.787536 0.045 0.084 

2008 1.668013 2.390021 6.127596 5.853668 5.875027 0.152 0.125 

2009 1.66941 0.035355 6.152543 5.705227 5.812524 0.023 0.081 

2010 1.667546 0.070711 6.16723 5.756497 5.871789 0.044 0.086 

 



020 
 

 (4101 -0991اإليرادات والنفقات العامة وفجوة الناتج المحلي اإلجمالي خالل) (46الجدول رقم )

 t النفقات اإليراداتg السنوات

1990 43254 67494 

1991 57935 84690 

1992 71081 93042 

1993 70344 123018 

1994 88001 144162 

1995 102246 162040 

1996 124043 188050 

1997 135978 211125 

1998 155955 237300 

1999 167595 255200 

2000 245574 264785 

2001 305286 288192 

2002 301658 314050 

2003 320939 353651 

2004 342465 405145 

2005 356290 431402 

2006 434865 493700 

2007 458571 520531 

2008 490904 548394 

2009 600830 654573 

2010 634425 695384 
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Abstract 
The role of the exchange rate in achieving economic stability in 

Syria (1990 - 2010) 

     This study aimed to clarify the economic impacts of the changes and volatilities in 

the nominal exchange rate on the most important macroeconomic indicators of the 

Syrian economy during the period (1990 - 2010), and determine the direction of these 

effects and the nature of the impact it, and thus to reach the role of the exchange rate in 

contributing to economic stability. 

To achieve the objective of the study, the researcher have divided the study into three 

chapters: 

Chapter One Allocated for the theoretical aspects related to exchange rate regimes,  

and theories determined it. 

While the second chapter of the study is an analysis of the most important macro-

economic indicators in Syria during the time period (1990-2010). 

In the third chapter the researcher reviewed the study methodology and standard 

results that have been obtained from the standard models estimated, using a program (e 

views8) Statistical talk in the study of the relationship between the exchange rate and 

economic variables under study and learn about the statistical characteristics through 

the use of Simple linear regression method, using the regression coefficients of self-

importance that lie used to get rid of linear regression problems, specifically self-

regression problem.  

The study found the following results: 

There is an inverse relationship between exchange rate changes and GDP and total 

exports and inflation index of economic stability for most of the study, and the 

existence of a positive relationship between exchange rate changes and unemployment 

rates during most of the years of study and alternated the relationship between a 

positive and inverse for imports. 

The study also reached that there is an inverse relationship between fluctuations in the 

exchange rate and gross domestic product aesthetic, imports, inflation and economic 

stability index during most of the study period, and a positive relationship between 

these fluctuations and unemployment rate. 

Key words: Exchange rate, GDP, Balance of trade, Inflation, Unemployment, 

Economic stability, Exchange rate volatility. 
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