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موقع الشامسً دوت نت
المقدمة :
إن مٌزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي ٌسجل قٌمة الحقوق و الدٌون
الناشئة بٌن بلد معٌن و العالم الخارجً و دلك نتٌجة المبادالت و المعامالت التً
تنشأ بٌن المقٌمٌن فً هذا البلد و نظرائهم بالخارج خالل فترة زمنٌة عادة ما تكون
سنة.
و لمٌزان المدفوعات أهمٌة كبٌرة ألنه من خالل دراسة مفرداته ٌعكس لنا درجة
التقدم االقتصادي فً هذا البلد و ٌمكننا من تحدٌد مركزه المالً بالنسبة للعالم
الخارجً  ،لذلك فإنه غالبا ما ٌطلب صندوق النقد الدولً من جمٌع أعضائه تقدٌم
قف موازٌن مدفوعاتها سنوٌا لكون هذا المٌزان من أهم المؤثرات دقة فً الحكم
المركز الخارجً للعضو.
و فً هذا الصدد سنحاول اإللمام بجمٌع جوانب الموضوع من طرفٌن ففً الفصل
األول سوف نتطرق إلى مٌزان المدفوعات و إختالالته و فً الفصل الثانً سوف

نتعرض لتصحٌحات هذه اإلختالالت مع التعرض لمٌزان المدفوعات الجزائري .

الفصل األول  :مٌزان المدفوعات و إختالالته
تعرٌف مٌزان المدفوعات :
ٌعرف مٌزان المدفوعات بأنه السجل األساسً المنظم و الموجز الذي تدون فٌه
جمٌع المعامالت االقتصادٌة التً تتم بٌن حكومات و مواطنٌن و مؤسسات محلٌة
لبلد ما مع مثٌالتها لبلد أجنبً خالل فترة معٌنة عادة سنة واحدة[1].
و هو عبارة أٌضا عن تقدٌر مالً لجمٌع المعامالت التجارٌة و المالٌة التً تتم
بٌن الدولة و العالم الخارجً خالل فترة زمنٌة معٌنة غالبا ما تكون سنة [2].
كما أنه فً اإلمكان تعرٌفه بأنه سجل لحقوق الدولة و دٌونها خالل فترة
معٌنة[3].
و ٌقوم إعداد مٌزان المدفوعات على مبدأ القٌد المزدوج  ،مما ٌجعله من الناحٌة
المحاسبٌة متوازنا أي جانب دائن (إٌجابً) تندرج تحته كافة المعامالت التً
تحصل الدولة من خاللها على إٌرادات من العالم الخارجً  ،و جانب مدٌن
تنطوي تحته جمٌع المعامالت التً تؤدي الدولة من خاللها مدفوعات العالم
الخارجً و تواجه عملٌة تسجٌل العملٌات االقتصادٌة على مٌزان المدفوعات
صعوبات مثل مشكلة التفرٌق بٌن المقٌم و الغٌر مقٌم  ،و اختالف أسس حساب
القٌم الدولٌة و مشكلة التوقٌت.....إلخ[4].

أهمٌة مٌزان المدفوعات :

إن لبٌانات مٌزان المدفوعات دالالتها الخاصة التً تعبر عن األحوال االقتصادٌة
للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنٌة التً تغطٌها دراسة هذه البٌانات لذلك فإن
تسجٌل هذه المعامالت االقتصادٌة الدولٌة فً حد ذاتها مسألة حٌوٌة ألي اقتصاد
وطنً و ذلك لألسباب التالٌة[5]:
·

إن هٌكل هذه المعامالت االقتصادٌة ٌعكس قوة االقتصاد الوطنً و قابلٌته

و درجة تكٌٌفه مع المتغٌٌرات الحاصلة فً االقتصاد الدولً ألنه ٌعكس حجم و
هٌكل كل من الصادرات و المنتجات  ،بما فٌه العوامل المؤثرة علٌه كحجم
االستثمارات و درجة التوظٌف  ،و مستوى األسعار و التكالٌف ....إلخ
·

إن مٌزان المدفوعات ٌظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خالل

ظروف الطلب و عرض العمالت األجنبٌة و ٌبٌن أثر السٌاسات االقتصادٌة على
هٌكل التجارة الخارجٌة من حٌث حجم المبادالت و نوع سلع التبادل  ،الشًء الذي
ٌؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنٌان االقتصادي للدولة و نتائج سٌاساتها
االقتصادٌة [6].
·

ٌشكل مٌزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطٌط و

توجٌه العالقات االقتصادٌة الخارجٌة للبلد بسبب هٌكله الجامع  ،كتخطٌط التجارة
الخارجٌة من الجانب السلعً و الجغرافً أو عند وضع السٌاسات المالٌة و النقدٌة
 ،و لذلك تعد المعلومات المدونة فٌه ضرورٌة للبنوك و المؤسسات و األشخاص
ضمن مجاالت التموٌل و التجارة الخارجٌة .
·

إن المعامالت االقتصادٌة التً تربط البلد مع العالم الخارجً هً نتٌجة

اندماجه فً االقتصاد الدولً و بدلك فهً تقٌس الموقف الدولً للقطر.

عناصر مٌزان المدفوعات :
نظرا لطبٌعة المعامالت االقتصادٌة المتشبعة و المتشابكة ألي بلد مع بقٌة العالم
الخارجً  ،فإنه من الصعوبة حصرها و تدوٌنها بصورة منفردة فً مٌزان
المدفوعات و لذلك ٌمكنه إعطاء بٌان موجز لهذا الحكم من المعامالت و تدوٌنها
فً فترات و أقسام مستقلة ٌضم كل منها نوعا متمٌزا من المعامالت ذات الطبٌعة
المتشابهة و المتقاربة األهداف ،لدلك فإن مٌزان المدفوعات ٌتركب من خمسة
حسابات هً[7]:
*1الحساب الجاري :
ٌمشل هذا الحساب على جمٌع المبادالت من السلع و الخدمات و الذي ٌتألف من
عنصرٌن:
أ/المٌزان التجاري :
ٌتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خالل الفترة محل الحساب ،و
هو الفرق بٌن قٌمة الصادرات و قٌمة الواردات] [8و سمً أٌضا مٌزان التجارة
المنظورة.
ب/مٌزان الخدمات  :تسجل فٌه جمٌع المعامالت الخدمٌة مثل خدمات النقل و
التأمٌن و السٌاحة و المالحة و الخدمات المالٌة .....إلخ و ٌسمى بمٌزان التجارة
الغٌر منظورة ( تجدر المالحظة أن  70من التجارة الدولٌة هً تجارة خدمات).
*2حساب التحوٌالت من طرف واحد :
ٌتعلق هذا الحساب بمبادالت تمت بٌن الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها

عملٌات غٌر تبادلٌة  ،أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهداٌا و
المساعدات و أٌة تحوٌالت أخرى ال ترد سواء كانت رسمٌة أو خاصة.
 *3حساب رأس المال  (:العملٌات الرأسمالٌة)
تدخل فً هذا الحساب جمٌع العملٌات التً تمثل تغٌرا فً مراكز الدائنٌة و
المدٌونٌة للدولة ألن معامالت الدولة مع الخارج ال تقتصر على تجارة السلع و
الخدمات فقط  ،بل هناك حركات رؤوس األموال التً تنتقل من بلد إلى آخر  ،و
التً تنقسم إلى نوعٌن:
أ/رؤوس األموال الطوٌلة األجل  :و هً التً تتجاوز السنة كالقروض الطوٌلة
األجل  ،و االستثمارات المباشرة  ،و األوراق المالٌة (أسهم و سندات) أي بٌعها
و شرائها من

و إلى الخارج.

ب /رؤوس األموال القصٌرة األجل :و التً ال تتجاوز السنة مثل الودائع
المصرفٌة

و العمالت األجنبٌة و األوراق المالٌة القصٌرة األجل  ،و القروض

القصٌرة األجل....إلخ
و تتم حركة رؤوس األموال القصٌرة األجل لتسوٌة ما ٌحصل بٌن المقٌمٌن من
عملٌات فً حساب العملٌات الجارٌة و حساب رأس المال الطوٌل األجل][9
و تعد هذه األشكال من التحوٌالت الرأسمالٌة بالنتٌجة حقا أو دٌنا للقطر على
الخارج أو العكس ،أي أنها قد تضٌق أو تنقص تلك الحقوق أو الدٌون للبلد على
العالم الخارجً .
مالحظة:
عادة ما ٌطلق على مٌزان العملٌات الجارٌة و مٌزان التحوٌالت من طرف واحد

و حركة رؤوس األموال الطوٌلة األجل مجتمعة لمٌزان المدفوعات األساسً و لقد
أخدنا بالتقٌٌم السابق فقط من أجل التوضٌح و التبسٌط.
 *4مٌزان حركة الذهب و النقد األجنبً:
تقٌم تسوٌة المدفوعات عن طرٌق التعامالت األجنبٌة أو الذهب] ،[10و الذي كان
من وسائل الدفع األكثر قبوال فً الوفاء بااللتزامات الدولٌة  ،فتسوي الدولة عجز
مٌزان مدفوعاتها بتصدٌر الذهب إلى الخارج  ،كما ٌمكنها فً حالة وجود فائض
بشراء كمٌة من الذهب من الخارج وفقا لقٌمة هذا الفائض.
و الذهب الذي ٌسوي العجز و الفائض هو الذي ٌحتفظ به البنك المركزي أو
السلطات النقدٌة كغطاء أو احتٌاطً] ،[11و هذا المٌزان لدٌه جانب دائن و جانب
مدٌن تقٌد فٌهما حركة الذهب و النقد األجنبً.
 /5فترة السهو و الخطأ:
تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة مٌزان المدفوعات من الناحٌة المحاسبٌة ( أي
تساوي جانب المدٌن مع جانب الدائن) ،ألن تسهٌل العملٌات ٌكون تبعا لطرٌقة
القٌد المزدوج  ،و تستخدم هذه الفقرة أٌضا فً الحاالت التالٌة :
 الخطأ فً تقسٌم السلع و الخدمات محل التبادل نتٌجة اختالف أسعار صرفالعمالت.
 قد تؤدي ضرورات األمن القومً للبلد إلى عدم اإلفصاح عن مشترٌاتهالعسكرٌة من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.
/6طرٌقة التسجٌل:
كما قلنا سابقا أن تسجٌل العملٌات فً مٌزان المدفوعات ٌكون طبقا لطرٌقة القٌد

المزجوج أي تسجل مرتٌن فً الجانب الدائن و فً الجانب المدٌن .
بالنسبة للجانب المدٌن ٌ :أخذ اإلشارة السالبة ( )-و ٌشمل :
-1

االستٌرادات من السلع و الخدمات

-2

الهداٌا و المنح و المساعدات المقدمة لألجانب ( التحوٌالت من طرف

واحد)
-3

رؤوس األموال الطوٌلة و القصٌرة األجل المتجهة نحو الخارج

فهذا الجانب ٌأخذ إما زٌادة األصول الوطنٌة فً الخارج أو تقلٌل األصول
األجنبٌة فً الداخل .
أما الجانب الدائن ٌ :أخذ إشارة موجبة ( )+و ٌشمل:
-1

الصادرات من السلع و الخدمات

-2

الهداٌا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحوٌالت من طرف

واحد)
-3

رؤوس األموال القادمة من الخرج

/4أسباب اختالل مٌزان المدفوعات :
لقد قلنا آنفا أن مٌزان المدفوعات ٌكون متوازنا محاسبٌا نظرا إلتباع طرٌقة القٌد
المزدوج  .إذن كٌف ٌحدث الخلل فً الوقت الذي بكون فبه المٌزان متوازنا؟
إن الخلل ٌكون فً اقسام معٌنة من المٌزان و عادة ما ٌكون العجز فً الحساب
الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي ٌؤدي عجزه إلى إضرار فً االقتصاد
الوطنً  ،مما سٌؤدي سلبا على قٌمة العملة المحلٌة فً سوق الصرف األجنبً
نتٌجة لعرض العملة المحلٌة أكثر من طلب األجانب علٌها لذلك تستخدم السلطات

فً هذه الحالة السٌاسات النقدٌة و المالٌة لمعالجة الخلل.
و توجد أسباب عدٌدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها[12]:
 -1التقٌٌم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلٌة :
توجد عالقة وثٌقة بٌن مٌزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان
سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قٌمتها الحقٌقٌة  ،سٌؤدي دلك إلى ارتفاع
أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر األجانب مما ٌؤدي إلى انخفاض الطلب
الخارجً علٌها و بالتالً سٌؤدي دلك إلى حدوث اختالل فً مٌزان المدفوعات .
إما إذا تم تحدٌد سعر صرف العملة بأقل مما ٌجب أن تكون علٌه سٌؤدي دلك إلى
توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما ٌؤدي أٌضا إلى حدوث اختالل فً
المٌزان  ،لذلك هذه اإلختالالت غالبا ما ٌنتج عنها ضغوط تظخمٌة و التً تساهم
فً استمرارٌة االختالل فً المٌزان.
 -2أسباب هٌكلٌة :
و هً األسباب المتعلقة بالمؤشرات الهٌكلٌة للإلقتصاد الوطنً و خاصة هٌكل
التجارة الخارجٌة ( سواء الصادرات أو الواردات)  ،إضافة إلى قدرتها اإلنتاجٌة
و بأسالٌب فنٌة متقدمة  ،و هذا ما ٌنطبق تماما على حالة الدول النامٌة التً ٌتسم
هٌكل صادراتها بالتركٌز السلعً أي اعتمادها على سلعة أسلعتٌن أساسٌتٌن (
زراعٌة أو معدنٌة أو بترولٌة )حٌث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل
الخارجٌة المتجسدة فً مرونة الطلب الخارجً علٌها فً األسواق العالمٌة كتغٌر
أذواق المستهلكٌن و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فنً فً الخارج
ٌؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول فً الخارج.

 -3أسباب دورٌة :
و هً أسباب تتعلق بالتقلبات االقتصادٌة التً تصٌب النظام االقتصادي الرأسمالً
 ،ففً فترات االنكماش ٌنخفض اإلنتاج و الدخول و األثمان و تزداد معدالت
البطالة ،فتنكمش الواردات مما قد ٌؤدي إلى حدوث فائض  ،و فً فترات التضخم
ٌزٌد اإلنتاج و ترتفع األثمان و األجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدٌر و
تزٌد وارداته مما قد ٌؤدي إلى عجز فً مٌزان المدفوعات و ٌالحظ أن التقلبات ال
تبدأ فً نفس الوقت فً كافة الدول  ،كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و
تنتقل هذه التقلبات الدورٌة عن الدول ذات الوزن فً االقتصاد العالمً إلى الدول
األخرى] ([13الشركاء التجارٌٌن) عن طرٌق مضاعف التجارة الخارجٌة  ،و
تتأثر بالتالً موازٌن مدفوعات هده الدول عن طرٌق ما ٌصٌب مستوٌات األسعار
و الدخول فٌها][14
 -3الظروف الطارئة :
قد تحصل أسباب عرضٌة الٌمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختالل فً
مٌزان مدفوعات القطر كما فً حالة الكوارث الطبٌعٌة و اندالع الحروب و التغٌر
المفاجىء فً أذواق المستهلكٌن محلٌا و دولٌا فهذه الحاالت ستؤثر عفً صادرات
القطر المعنً الشًء الذي ٌنجر عنه انخفاض فً حصٌلة هذه الصادرات المقدرة
بالنقد األجنبً خصوصا قد ٌصاحب دلك تحوٌالت رأسمالٌة إلى خارج القطر مما
ٌؤدي إلى حدوث عجز فً مٌزان المدفوعات.
-4

أسباب أخرى :

من األسباب األخرى التً قد ٌنشأ عنها اختالل فً مٌزان المدفوعات كانخفاض

اإلنتاجٌة فً الدول النامٌة نتٌجة قلة أدوات اإلنتاج لذلك تقدم هذه الدول على
برامج للتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة ٌزداد فٌها استٌرادها من اآلالت و
التجهٌزات الفنٌة و مستلزمات اإلنتاج و غٌرها من سلع التنمٌة لفترة طوٌلة و
تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى االستثمار الذي غالبا ما ٌتجاوز طاقتها
من االدخار االختٌاري  ،و ٌترتب عن هدا التفاوت بٌن مستوى االستثمار و
مستوى االدخار اتجاه نحو التضخم  ،و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و
نتٌجة لهذا التضخم و نظرا لزٌادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعانً عجزا
دائما أو مزمنا فً مٌزان مدفوعاتها] [15و تمول هذه الواردات بقروض طوٌلة
األجل معقودة مقدما].[16

الفصل الثانً  :طرق معالجة الخلل فً مٌزان المدفوعات

إن وجود اختالل فً مٌزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات االقتصادٌة
خطورة على االقتصاد الوطنً فٌما ٌتعلق بمركز دلك القطر فً المعامالت
االقتصادٌة الدولٌة ال سٌما فً حالة حدوث عجز فً المٌزان المذكور و لدلك فإنه
عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل إحداث التوازن فً هذا المٌزان كلما أمكن
دلك و الذي عادة ما ٌتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة
من اإلجراءات االقتصادٌة شرٌطة عدم إلحاق االقتصاد الوطنً بأضرار جسٌمة و
عموما هناك طرٌقتان لتصحٌح االختالل فً مٌزان المدفوعات و هما :
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التصحٌح عن طرٌق آلٌة السوق :

استقر الفكر التقلٌدي فً هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقٌق التوازن
الخارجً  ،و مع أزمة الثالثٌنات من هذا القرن و تحت تأثٌر أفكار كنز وجهت
األنضر نحو تغٌرات الدخل القومً إلعادة التوازن  ،أما التحلٌل الحدٌث فٌفسح
المجال أمام تغٌرات األثمان و تغٌرات الدخل فً تفسٌر التوازن الخارجً للدولة ،
فضال عن إدخال العملٌات المالٌة فً نطاق هده النظرٌات بقصد الوصول إلى
نظرٌة شاملة]. [17و تأخذ هده الطرٌقة ثالث أشكال هً:
أ /التصحٌح عن طرٌق آلٌة األسعار [18]:
و ٌختص هذا التصحٌح بفترة قاعدة الذهب ،و ٌتطلب تطبٌق هذه اآللٌة ثالث
شروط أساسٌة هً :
& ثبات أسعار الصرف .
& االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج فً القطر.
& مرونة األسعار و األجور ( أي حرٌة حركتها).
و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرٌة التقلٌدٌة( )classical theoryو
نلخص هذه النظرٌة باالعتماد المتبادل لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة
مٌزان مدفوعاتها  ،ففً حالة حدوث فائض فً المٌزان فإنه ٌعنً دخول كمٌات
كبٌرة من الذهب إلى القطر ٌرافقها زٌادة فً عرض النقود فً التداول األمر الذي
ٌنجم عنه ارتفاع فً األسعار المحلٌة للقطر المذكور مقارنة مع األقطار األخرى ،
و ستترتب عن دلك نتٌجتٌن  ،أولهما انخفاض صادرات القطر إلى الخارج نظرا
الرتفاع أسعارها من وجهت نظر األجانب و ثانٌتهما هو ارتفاع فً استٌرادات

القطر من الخارج نظرا لمالئمة أسعار السلع األجنبٌة من وجهة نظر مواطنً
القطر و تستمر هذه العملٌة حتى ٌعود التوازن إلى مٌزان المدفوعات  .أما حالة
حدوث عجز فً المٌزان ،فإن النتٌجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى توازن
المٌزان أٌضا.
غٌر أن التغٌرات الحاصلة فً األسعار ٌمكن أن تؤدي إلى تغٌرات فً أسعار
الفائدة طبقا للنظرٌة الكالسٌكٌة و هذه بدورها ستؤثر على وضع مٌزان
المدفوعات و لكن لٌس مثلما ٌؤثر مستوى األسعار على إعادة التوازن فً المٌزان
ففً الحالة األولى ( حالة الفائض)
بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا
الرتفاع السٌولة المحلٌة ،مما سٌؤدي إلى تدفق األموال إلى خارج البلد و بالتالً
التخلص من الفائض المتاح و إعادة التوازن للمٌزان ثانٌة  ،أما الحالة الثانٌة (
حالة العجز ) فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب األموال األجنبٌة إلى الداخل
و عندها ستزداد السٌولة فً السوق المالٌة ز إعادة التوازن للمٌزان .
و نلخص كلما سبق فً :
ب /التصحٌح عن طرٌق سعر الصرف :
و هً اآللٌة المتبعة فً حالة التخلً عن قاعدة الذهب الدولٌة ( سٌادة نظام
العمالت الو رقٌة خالل الفترة الممتدة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن )  ،و اتخاذ نظام
سعر صرف حر ] [19و عدم تقٌده من قبل السلطات النقدٌة  .و تتلخص هذه
اآللٌة فً أن القطر الذي ٌعانً من حالة عجز فً مٌزان مدفوعا ته عادة ما ٌحتاج
إلى العمالت األجنبٌة و بالتالً سوف ٌضطر إلى عرض عملته المحلٌة فً أسواق

الصرف األجنبٌة  ،بٌد أن زٌادة عرض العملة المحلٌة سٌؤدي إلى انخفاض
سعرها فً األسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة فً
دلك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات األجنبٌة فٌزداد الطلب على منتجات
القطر  ،و هكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استٌرادا ته نظرا الرتفاع أسعار
المنتجات األجنبٌة فً هذه الحالة و تستمر هذه العملٌة حتى ٌعود التوازن إلى
مٌزان المدفوعات  ،أما فً حالة وجود فائض فً المٌزان فإنه ٌحدث العكس
تماما [20].ج /التصحٌح عن طرٌق الدخول [21]:
تعتمد هذه الطرٌقة على النظرٌة الكٌنزٌة التً تهتم بالتغٌرات الحاصلة فً
الدخول و آثارها على الصرف األجنبً و بالتالً على وضع مٌزان المدفوعات و
أهم شروط النظرٌة هً:
& ثبات أسعار الصرف .
& جمود األسعار ( ثباتها).
& االعتماد على السٌاسة المالٌة و خاصة اإلنفاق العام للتأثٌر
على الدخل تحت تأثٌر مضاعف اإلنفاق .
و تتلخص هذه النظرٌة فً أن االختالل الحاصل فً مٌزان المدفوعات سٌؤدي
إلى إحداث تغٌر فً مستوى االستخدام و اإلنتاج للبلد و بالتالً فً مستوى الدخل
المحقق و ذلك تحث تأثٌر مضاعف التجارة الخارجٌة] ،[22فحٌنما ٌسجل مٌزان
المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزاٌد فً صادراته و منه سوف ٌرتفع مستوى
االستخدام فً تلك الصناعات التصدٌرٌة فتواكبها زٌادة فً معدل األجور و من تم
الدخول الموزعة و سٌترتب على زٌادة الدخول تنامً فً الطلب على السلع و

الخدمات بنسبة أكبر نتٌجة لعمل المضاعف فترتفع االستٌرادات مما ٌؤدي إلى
عودة التوازن إلى المٌزان  .و ٌحدث العكس فً حالة وجود عجز فً المٌزان،
غٌر أن العدٌد من االقتصادٌٌن الكنزٌٌن ال ٌرون ضمانا لمعالجة الخلل فً مٌزان
المدفوعات بهذه الطرٌقة ذلك ألنه فً حالة العجز فإن انخفاض الدخل قد ال ٌكون
بنفس مقدار االنخفاض الحاصل فً اإلنفاق و ما ٌجر بدوره إلى انخفاض فً
الطلب على الصرف األجنبً و لهذا السبب وحده ٌمكن أن تتدخل السلطات العامة
من أجل إجراء تغٌٌرات مناسبة (مقصودة ) فً الدخل بالقدر الذي ٌؤدي إلى إعادة
التوازن فً مٌزان المدفوعات و طبقا للنظرٌة الكٌنزٌة ٌمكن أن تقوم السٌاسة
المالٌة بدور هام فً هذا المجال و ذلك من خالل التغٌرات فً اإلنفاق كاستخدام
الضرائب مثال ،ففً حالة وجود عجز فً المٌزان ٌمكن إجراء تخفٌض فً اإلنفاق
العام بفرض ضرائب على الدخول مثال و تحث تأثٌر المضاعف سٌؤدي دلك إلى
انخفاض أكبر فً الدخل و بالتالً فً الطلب الكلً بمافً دلك الطلب على
االستٌرادات ،و هذا ٌعنً انخفاض الطلب على الصرف األجنبً،

و عندها

سٌعود التوازن إلى المٌزان و ٌنطبق دلك أٌضا فً حالة وجود فائض فً المٌزان
و لكن بصورة متعاكسة عالوة على دلك تستطٌع السلطات المالٌة استخدام السٌاسة
النقدٌة لمعالجة الخلل فً مٌزان المدفوعات ،غٌر أن الكٌنزٌٌن ال ٌعتدوا علٌها
مقارنة بالسٌاسة المالٌة و من أهم أدوات السٌاسة النقدٌة هً سعر الفائدة حٌث ٌتم
خفض عرض النقد فً التداول الذي ٌؤدي بدوره إلى رفع سعر الفائدة مما سٌؤثر
على حجم اإلنفاق الكلً نظرا النخفاض اإلنفاق االستثماري فً هذه الحالة ،و هو
ما ٌشجع على تدفق رؤوس األموال للداخل و عندها سٌتحسن موقف مٌزان

المدفوعات.
نستنتج من المعطٌات السابقة أن بمقدور السلطات العامة التدخل فً إعادة التوازن
لمٌزان المدفوعات باستخدام السٌاسة المالٌة أو النقدٌة لمعالجة حالة عدم التوازن
فً االقتصاد سواء عند حدوث تضخم (بسبب العجز فً المٌزان) أو كساد
اقتصادي ( بسبب الفائض فً المٌزان ) و ٌطلق على هذه المعالجات بسٌاسات
االستقرار .
د /طرٌقة المرونات ( أو التجارة)[23]:
أظهرت النظرٌتان الكالسٌكٌة و الكٌنزٌة بعض العٌوب فً تفسٌر التصحٌحات
الممكنة لالختالل الحاصل فً مٌزان المدفوعات ،حٌث اعتمدت كلتاهما على ثبات
أسعار الصرف التً قلما توجد فً الوقت الحاضر بعد انهٌار نظام القٌمة المعادلة
فً عام  1971و انتشار نظم الصرف القائمة على التعوٌم ،فقد استندت النظرٌة
الكالسٌكٌة على مجموعة من الفروض الغٌر واقعٌة فً حٌن أكدت النظرٌة
الكٌنزٌة على أهمٌة السٌاسة المالٌة فً معالجة الخلل فً مٌزان المدفوعات و التً
أدت إلى نتائج اقتصادٌة و اجتماعٌة غٌر مرغوب فٌها.
جاءت طرٌقة المرونات لتعتمد على التغٌرات المترتبة على تغٌٌر سعر صرف
العملة ( خصوصا من خالل إجراء تخفٌض قٌمة العملة ) و التً ستؤثر على
الموقف التجاري للبلد المعنً حٌث ستزداد الصادرات و بالتالً ستؤثر على
عرض الصرف األجنبً أو الطلب علٌه  ،و من تم سٌتأثر وضع مٌزان
المدفوعات  ،فتخفٌض قٌمة العملة المحلٌة حسب هذه الطرٌقة قد ال تؤدي إلى
الهدف المرجو منها و دلك لألسباب التالٌة :
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أن نجاح تخفٌض قٌمة العملة المحلٌة ( أي زٌادة سعر الصرف األجنبً )

سٌتوقف فً المقام األول على مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استٌرادا ته.
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آثار عملٌة تخفٌض قٌمة العملة تعتمد على معطٌات مهمة لالقتصاد المعنً

و خاصة مدى القدرة االستٌعابٌة ( االمتصاص) له  ،أي على درجة التوظف
السائد فً االقتصاد ( إن كان فً حالة توظف كامل أو قرٌب منها أو دونها ) حٌث
أن لكل من هده األوضاع آثارها المختلفة على حالة التكٌٌف لمٌزان المدفوعات.
/2التصحٌح عن طرٌق تدخل السلطات العامة :
ٌحدث كثٌرا أال تدع السلطات العامة فً الدولة قوى السوق شأنها إلعادة التوازن
لمٌزان المدفوعات لما ٌعنٌه هذا من السماح بتغٌرات فً مستوٌات األثمان و
الدخل القومً  ،و هو ما ٌتعارض مع سٌاسة تثبٌت األثمان و استقرار الدخل
القومً عند مستوى العمالة الكاملة  ،و هً السٌاسة التً تعطٌها الدولة أولوٌة
بالنسبة للتوازن االقتصادي الخارجً و فً هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى
العدٌد من السٌاسات لعالج اختالل مٌزان المدفوعات ] .[24فهناك إجراءات تتخذ
داخل االقتصاد الوطنً و إجراءات تتخذ خارج االقتصاد الوطنً ،فاإلجراءات
التً تتخذ داخل االقتصاد الوطنً تتمثل فً :
* بٌع األسهم و السندات المحلٌة لألجانب للحصول على
العمالت األجنبٌة فً حالة حصول عجز فً المٌزان .
* بٌع العقارات المحلٌة لألجانب للحصول على النقد األجنبً.
* استخدام أدوات السٌاسة التجارٌة المختلفة للضغط على
اإلستٌرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركٌة إضافة إلى

تشجٌع الصادرات من أجل تحقٌق التوازن فً مٌزان
المدفوعات.
* استخدام الذهب واالحتٌاطات الدولٌة المتاحة لدى القطر فً
تصحٌح الخلل فً المٌزان.
أما اإلجراءات التً تتخذ خارج االقتصاد الوطنً تتمثل فً :
·

اللجوء إلى القروض الخارجٌة من المصادر المختلفة

مثل صندوق النقد الدولً أو من البنوك المركزٌة األجنبٌة أو من
أسواق المال الدولٌة ....الخ.
·

بٌع جزء من االحتٌاطً الذهبً للخارج.

·

بٌع األسهم و السندات التً تملكها السلطات العامة فً

المؤسسات األجنبٌة لمواطنً تلك األقطار للحصول على النقد
األجنبً[25].
و نشٌر أخٌرا إلى أنه لعالج اختالل التوازن البد من معالجة أسبابه و هذه هً
الكٌفٌة التً ٌتعٌن بها فهم سٌاسة التسوٌة بمعناها الحقٌقً] [26و ال حاجة لنا هنا
إلى التأكٌد على الترابط و التداخل فً سٌاسات التسوٌة القومٌة فً الدول المختلفة
 ،إذ فً المحٌط االقتصادي الدولً هناك ارتباط بٌن عجز مٌزان مدفوعات بعض
الدول و بن فائض البعض اآلخر و ما لم تتالق األهداف و األسالٌب فقد تصبح
إعادة التوازن على مستوى الدولً أمرا مستحٌال].[27
جدول ٌوضح انخفاض العملة:
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] [19د سامً عفٌفً حاتم *التجارة الخارجٌة بٌن التنظٌر و التنظٌم * الدار
المصرٌة اللبنانٌة  1994ص102

] [20عرفات تقً الحسنً 1999،مرجع سبق ذكره ص130
] [21نفس المرجع ص 132 -131 -130
] [22مضاعف التجارة الخارجٌة هو النسبة بٌن الزٌادة الكلٌة فً الدخل و الزٌادة
األولٌة فً قٌمته التً تترتب على الزٌادة فً الصادرات.
] [23عرفات تقً الحسنً 1999،مرجع سبق ذكره ص134
] [24زٌنب حسٌن عوض هللا * االقتصاد الدولً *مرجع سبق ذكره ص117
] [25عرفات تقً الحسنً 1999،مرجع سبق ذكره ص 142
] [26سٌاسة التوازن بأوسع معانٌها تعنً السٌر على نظام ٌحقق النمو
االقتصادي األمثل بأدنى حد من اختالل التوازن داخلٌا و خارجٌا
] [27العقبة الرئٌسٌة فً سبٌل تنسٌق سٌاسات التسوٌة هً اختالل الرأي بشأن
األهداف سواء عند المفاضلة بٌن عدة أهداف فً نفس الدولة أو بٌن أهداف عدة
دول.

