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 االستنتاجات                                    
 

فيما يتعمق بالجوانب االجرائية التي تربط بين تصنيف ميزان المدفوعات ومداخل تصحيح االختالل فيو  -1
بين معايير تصنيف فقرات ميزان المدفوعات وبدائل معالجة  اضمني اان ىناك توافقالحظت الدراسة 

ومن ىنا ساسية او فقرات موازنة أي الفقرات ىي فقرات اضروري لتحديد االختالالت فيو وىذا التوافق 
نالحظ ان المدخل النقدي يتميز عن المداخل االخرى كونو ال ييتم بالتوازنات الجزئية أي بسموك 

رؤوس االموال طويمة مثل تدفقات السمع والخدمات وتدفقات  عناصر ميزان المدفوعات كل عمى حده
د تعالنقدية الكمية و التوازنات واالختالالت وقصيرة االجل وانما ينظر لمفيوم ميزان المدفوعات كاحد 

اثر عجز او فائض ميزان  الدولية المتغير الحاسم الذي يوضحلالحتياطيات الحسابات المتراكمة 
 المدفوعات.

القديم فيما يتعمق بالجذور الفكرية لممدخل النقدي وارتباطيا بالفكر النقدي الحديث او الفكر الكالسيكي  -2
كاحد في بمورة ونضوج المدخل النقدي  النقدي دور اساسي رالفكان لبروز ك وانالحظت الدراسة 

لذلك سيدا واضحا ليذا الفكر اساليب تصحيح االختالل في ميزان المدفوعات وتعد المدرسة النقدية تج
في وجيات النظر لكال غالبا ما نجد جسرا واضحا يربط بين الكالسيك والنقديين يتجسد في االنسجام 

قتصادي واالىمية النسبية في االمور الرئيسية المتعمقة باثر النقود ودور الدولة في النشاط اال المدرستين
اال ان االنسجام في وجيات النظر في تحميل ىذه القضايا ال يمنع من ان والنقدية ين المالية لمسياست

ركزت عل جانب يكون ىناك اختالف في دوافع تبني تمك المواقف فضال عن ان النظرية الكالسيكية 
 الحديثة عمى جانب الطمب عمى النقود.عرض النقد بينما ركزت النظرية 

الحظت الدراسة ان المدخل النقدي يتماشى مع االتجاه القائم حاليا في العالقات االقتصادية الدولية  -3
التي  عن المداخلالتي تدعو الى االنفتاح التجاري والمالي الى حد سواء وما يتطمبو ذلك من التخمي 

كانت تركز عمى الحسابات الجزئية في ميزان المدفوعات حيث تعاممت ىذه المداخل مع كل من 
المدخل النقدي عمى العالقة بين محددات في حين ركز  ب الجاري وحساب راس المال عمى حدهالحسا

تحدث  لتيافي التاثير عمى االحتياطيات الدولية باعتبارىا تمثل حصيمة التغيرات طمب النقود و عرض 
 .الرأسماليةويالت حفي ميزان العمميات الجارية وميزان الت

عمى دور السياسة النقدية في تصحيح  ع رؤية المدرسة النقدية في التأكيديتماشى المدخل النقدي م -4
 حياةالدولة في ال المالية بسبب تبني دعوة تحجيم دورواىمالو لمسياسة االختالل في ميزان المدفوعات 

بخالف مدخل االستيعاب الذي ركز عمى دور السياسة المالية كوسيمة لتصحيح ىذا ة االقتصادي
 االختالل.

درسة النقدية والمدرسة الكينزية في تحميل نوع العالقة بين مقدر تعمق االمر باالختالفات الفكرية بين ال -5
معدل النمو  بيناالحتياطيات الدولية يرى المدخل النقدي ان العالقة و معدل النمو االقتصادي 

الكينزي الذي يرى بان ىذه االقتصادي واالحتياطيات الدولية ىي عالقة طردية عمى عكس الفكر 
نتيجة لما يتطمبو النمو من ارصدة نقدية فضال عن االقتراض  والعالقة ىي عالقة عكسية اذ ان



نز اثر ية الىمال كجاءت ىذه الرؤية الكينزية نتيج .الى تآكل االحتياطيات االجنبيةالخارجي سيؤدي 
الصادرات واستقطاب التدفقات االجنبية التي كانت مثار اىتمام الطمب عمى االرصدة النقدية في تحفيز 

 المدخل النقدي.

يؤكد اصحاب المدرسة النقدية ودعاة المدخل النقدي ان نتائج كل السياسات التصحيحية وان بدت ذات  -6
لذلك فيما ئج نقدية، ويوردون في ىذا الصدد االمثمة المؤيدة اتجاىات غير نقدية اال انيا تنطوي عمى نتا

 التعريفات مثال(. )فرضفاق او السياسة التجارية نسياسة االيتعمق ب

الى المدخل  يستنديشكل نموذج بوالك الدعامة لمدخل صندوق النقد الدولي في االدارة الكمية لالقتصاد و  -7
االختالل في ميزان المدفوعات  االئتمان المحمي االولوية في حدوثلمتغيرات في  يث منحوح النقدي من
 وتصحيحو.

عن خصائص البمدان اضت في بعض جوانبيا غصندوق النقد الدولي في برامج االستقرار تان رؤية  -8
الطمب المحمي واالجنبي فاق وتغير ىيكمية نويل االحالنامية فسياسة تخفيض سعر الصرف من اجل ت

نافسية لمصادرات يمكن ان تفاقم من الوضع التضخمي الن التخفيض سيزيد من اسعار ورفع القدرة الت
والخدمات المستوردة وبما ان البمدان النامية تستورد سمع وسيطة فان زيادة اسعار ىذه السمع السمع 

ة، فضال عن ذلك فان توسيع تولد اثار تضخميك من خالل السمع النيائية وىنا ستسينتقل الى المستيم
الداخمي سيؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة وتنعكس عمى كمفة االستثمار وبذلك سيكون االئتمان 

قيل ان برامج االستثمار مقيدًا وىذا سيؤدي الى انخفاض تكوين راس المال والنمو والتوظف. من ىنا 
 استقرار صندوق النقد الدولي تؤدي الى تضخم مصحوب بركود اقتصادي في االمد القصير.

القياسي الذي اتبعتو الدراسة في التحقق من صحة فرضية الدراسة اثبتت ان المدخل ن نتائج التحميل ا -9
من الفاعمية  في حين يعجز عن العمل بنفس القدره)ماليزيا( الناىضة النقدي يعمل بفاعمية في البمدان 

ومصر( اظيرت صحة  ايماليز اال ان التحميل اثبت ان كال الدولتين )قل تقدما )مصر( الفي البمدان ا
واالحتياطيات الدولية والتي بين االئتمان المحمي العالقة االساسية في ىذا المدخل وىي سمبية العالقة 

 المرآة العاكسة لوضع ميزان المدفوعات. تعد

 
 
 
 
 
 
 
 

 


