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مقـدمـــة:
من المعروف أن لكل دولة معامالتها الخارجٌة ،فالمقٌمون فٌها سواء كانوا شركات
أو أفراد ٌقومون بالتصدٌر إلى واالستٌراد من الدول األخرى هذا باإلضافة إلى الخدمات،
وٌنتج عن هذه المعامالت استحقاقات مالٌة متبادلة ٌتعٌن تسوٌتها عاجال أم آجال.
هذه الحقوق وااللتزامات تقوم فً الواقع بالنقود ،وٌتعٌن أداؤها فً تارٌخ معٌن ،ومن
هنا فعلى كل دولة أن تعد بٌانا كافٌا أو سجال وافٌا تسجل فٌه مالها على الخارج من حقوق
وما علٌها نحوه من التزامات ،هذا السجل هو ما ٌدعى (مٌزان المدفوعات).

المبحث األول :ماهٌـة مٌـزان المدفوعــات
المطلب األول :تعرٌف مٌزان المدفوعات وتبٌان أهمٌته.
 -Iتعرٌـف مٌـزان المدفوعـات:
تتعدد تعرٌفات مٌزان المدفوعات ،ولكنها تتفق جمٌعا فً معنى واحد وهً أن مٌزان المدفوعات ألي دولة
ال ٌخرج عن كونه عبارة عن سجل تسجل فٌه كل المعامالت االقتصادٌة لدولة ما مع العالم الخارجً بٌن المقٌمٌن
فً تلك الدولة وغٌر المقٌمٌن خالل فترة زمنٌة معٌنة جرت العادة أن تكون سنة.
وٌالحظ على هذا التعرٌف المالحظات التالٌة:
 أن مٌزان المدفوعات ال ٌخرج عن كونه سجل ٌصور فً شكل حساب ذو جانبٌن ،جانب دائن تسجل فٌه كافة
المتحصالت من العالم الخارجً وجانب مدٌن تسجل فٌه كافة المدفوعات للعالم الخارجً.
ٌ تم القٌد فً هذا السجل من خالل طرٌقة القٌد المزدوج المعروضة فً نظرٌة المحاسبة وٌحدث نتٌجة لذلك ما
ٌسمى ببنود الموازنة أو الشكلٌن لمٌزان المدفوعات.
ٌ قوم التسجٌل فً مٌزان المدفوعات على أساس التفرقة بٌن المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن فالمقٌمون هم األفراد أو
المؤسسات الذٌن تدوم إقامتهم داخل الحدود السٌاسٌة للدولة وٌحصلون على دخولهم بصفة مستدٌمة من الدولة
بصرف النظر عن جنسهم مثل وجود شخصا أجنبٌا بٌنهم ٌقٌم فً مصر بصفة دائمة وٌمارس نشاط اقتصادي
مع الدول األجنبٌة فً هذه الحالة تعتبر معامالته جزءا ال ٌتجزأ من المعامالت الدولٌة التً تدخل فً مٌزان
المدفوعات للدولة المقٌم فٌها .أما غٌر المقٌمٌن فهم الذٌن ٌقٌمون إقامة مؤقتة مثل السائحٌن والدبلوماسٌٌن
وقوات األمم المتحدة والهجرة للعمالة ،وكل هؤالء تسجل معامالتهم فً مٌزان المدفوعات الذٌن ٌنتمون إلٌها
وجاؤا منها فالسائح اإلنجلٌزي فً مصر هو مقٌم بالنسبة لبرٌطانٌا وغٌر مقٌم بالنسبة لمصر.
 إن مٌزان المدفوعات تسجل فٌه كافة المعامالت االقتصادٌة مع العالم الخارجً سواء معامالت منظورة (سلع)
أو معامالت غٌر منظورة (خدمات) أو تحوٌالت وحركة العمالة أو حركة رؤوس األموال من وإلى الخارج

 -IIأهمٌة مٌزان المدفوعات:
ٌحضى مٌزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومٌة ذلك أنه ٌمثل أهمٌة قصوى فً مجاالت عدة بحٌث أنه:
 ٌقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط االقتصاد القومً باقتصادٌات العالم الخارجً؛ مساعدة واضعً السٌاسات االقتصادٌة فً توجٌه أمور البالد؛ تع تبر بٌانات المدفوعات أداة للتقٌٌم والتفسٌر العلمً لكثٌر من الظواهر االقتصادٌة المرتبطة باالقتصاد العالمً؛ ٌسمح بالتنبؤ بتطور أسعار الصرف؛ ٌسمح بالحكم على الوضعٌة االقتصادٌة والمالٌة للبلد خاصة فً المدى القصٌر.وبدون شك ٌعتبر مٌزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم اإلحصائٌة أهمٌة بالنسبة ألي بلد ،حٌث أنه ٌبٌن
المركز التجاري للبلد والتغٌرات فً صافً مركزه كمقرض أو مقترض دولً ،والتغٌر فً احتٌاطاته من الذهب

والعمالت األجنبٌة ،فمٌزان المدفوعات ٌمكن أن ٌكون مفٌدا جدا للسلطات النقدٌة للبلد ،وهذا من خالل الحسابات
الفرعٌة لمٌزان المدفوعات ،مما ٌضطرنا إلى دراسة هٌكل مٌزان المدفوعات.

المطلب الثانً :المكونات والشكل العام لمٌزان المدفوعات
 -Iمكـونات مٌـزان المدفـوعـات:
جرت العادة إلى تقسٌم مٌزان المدفوعات على مستقلة ٌضم كل منها متمٌزا من المعامالت االقتصادٌة ذات
الطبٌعة المتشابهة أو المقاربة فً أهدافها ،ومن بٌن التقسٌمات الشائعة فبهذا المجال تأخذ بالتقسٌم اآلتً لتمٌّزه
بالوضوح والمنطقٌة.

 .1.Iحسـاب العملٌـات الجارٌـة:
هو ذلك المٌزان الذي ٌضم كافة المعامالت االقتصادٌة الدائنة والمدٌنة التً تتم بٌن المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن
خالل فترة زمنٌة معٌنة وترتبط باإلنتاج والدخل خالل الفترة الزمنٌة محل الدراسة.
إذ ٌعتبر من أهم مكونات مٌزان المدفوعات ،وٌشمل كل العملٌات التً لها تأثٌر على الدخل الوطنً (الصادرات
والواردات من السلع والخدمات) وٌضم حسابٌن فرعٌٌن هما:
1.1.Iالمٌزان التجـاري :وٌنقسم بدوره إلى المٌزان أو الحساب التجاري السلعً والمٌزان التجاري الخدمً.
أ .المٌزان التجاري السلعً :وٌطلق علٌه أٌضا مٌزان التجارة المنظورة ،وٌضم كافة السلع والخدمات
التً تتخذ شكال مادٌا ملموسا (الصادرات ،الواردات من السلع المادٌة التً تتم عبر الحدود الجمركٌة).
ب .المٌزان التجاري الخدمً :وٌطلق علٌه أٌضا مٌزان التجارة غٌر المنظورة ،وتظم كافة الخدمات
المتبادلة بٌن الدول (النقل ،السٌاحة التأمٌن ،دخول العمل ،عوائد رأس المال).
أما من حٌث القٌد فً مٌزان المدفوعات فٌمكن القول (إن كل عملٌة ٌترتب علٌها طلب عملة البلد وعرض
عملة بلد آخر تقٌد فً الجانب الدائن أو جانب األصول ،وكل عملٌة ٌترتب علٌها عرض العملة الوطنٌة وطلب
العملة األجنبٌة تقٌد فً جانب الخصوم أو الجانب المدٌن).
حٌث أنه كل عملٌة تؤدي إلى زٌادة دائنٌة الدولة أو نقص مدٌونٌتها تدرج ضمن جانب األصول وكل عملٌة
ٌترتب علٌها زٌادة مدٌونٌة الدولة ونقص دائنتها تدرج ضمن جانب الخصوم.
من المتعارف علٌه دولٌا أن الصادرات ٌتم تقٌٌمها بطرٌقة فوب  Fobوالواردات ٌتم تقٌٌمها على أساس
نظام سٌف  Cifوأحٌانا أخرى تقٌم الصادرات بطرٌقة .Fas
 2.1.Iحسـاب التحوٌـالت األحادٌـةٌ :شمل كافة المعامالت االقتصادٌة الدائنة والمدٌنة والملزمة لجانب واحد ،وتتم
بٌن المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن خالل فترة زمنٌة معٌنة ،حٌث أن هذا الحساب (تخصص للمعامالت التً ٌترتب علٌها
تحوٌل موارد حقٌقٌة أو حقوق مالٌة من وإلى بقٌة دوال العالم دون أي مقابل).

وٌش مل هذا الحساب بندٌن ،األول ٌتعلق بالهبات والتعوٌضات الخاصة ،والثانً ٌتعلق بالهبات والتعوٌضات
العامة ،فالخاصة نجد فٌها تحوٌالت األفراد (بما فٌها تحوٌالت المهاجرٌن إلى بالدهم األصلٌة) والمنظمات النقدٌة

منها والعٌنٌة ،والعامة تندرج فٌها كل التعوٌضات التً ٌعتبرها صندوق النقـد الدولً إجبارٌـة ،وكذا الهداٌا على
أنواعها.
ومن أمثلة هذه المعامالت التعوٌضات طبقا لالتفاقٌات الدولٌة المعقودة بٌن دولتٌن ،كما حدث فً ألمانٌا
الغربٌة وإسرائٌل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وكذا المنح للدول اآلخذة فً النمو.
وٌمكن تحدٌد خصائص المعامالت االقتصادٌة المدرجة فً حساب المعامالت الجارٌة على النحو التالً:
 ترتبط باإلنتاج والدخل خالل الفترة محل الدراسة؛
 تتصف بالدورٌة والتكرار ،وٌتم بغض النظر عن حاالت مٌزان المدفوعات.

 2.Iحســاب رأس المــال:
وٌضم كافة التغٌرات التً تطرأ على أصول المقٌمٌن وخصوصهم تجاه غٌر المقٌمٌن ،حٌث أنه (ٌسجل
حركات رؤوس األموال بٌن البلد وبقٌة العالم التً ٌنشأ عنها فً مركز دائنٌة أو مدٌونٌة البلد الخارجٌة ،وكذلك
التغٌرات فً األصول االحتٌاطٌة الرسمٌة للبلد).
 1.2.Iحسـاب رأس المـال طوٌـل األجـلٌ :شمل كافة التغٌرات التً تطرأ على أصول المقٌمٌن وخصومهم غٌر
المقٌمٌن ،والتً ٌزٌد عمرها عن عام ،ومن بٌن أهم بنود حركات رؤوس األموال طوٌلة األجل ،استثمارات المحفظة
المالٌة ،االستثمارات المباشرة ،القروض التجارٌة عند التصدٌر وعند االستٌراد وكذا القروض األخرى.
 2.2.Iحسـاب رأس المـال قصٌـر األجـلٌ :شمل كافة التغٌرات التً تطرأ على أصول المقٌمٌن وخصومهم اتجاه
غٌر المقٌمٌن والتً ال ٌزٌد عمرها عن عام.
وٌتمثل فً التغٌرات الطارئة على االلتزامات (الخصوم مثل أرصدة الخارج من العملة المحلٌة والودائع
األجنبٌة فً بنوك محلٌة ،أذونات الخزانة ،قروض قصٌرة األجل الممنوحة لهٌئات حكومٌة أو مصرفٌة ،وكذا
التغٌرات الطارئة على األصول مثل األرصدة الدائنة فً نطاق اتفاق الدفع الدولٌة ،القروض التً ٌمنحها القطاع
الرسمً والبنوك بالخارج ،وأرصدة القطاع الرسمً والبنوك من الصرف األجنبً.
(كما ٌشكل هذا الحساب على ...وفً الغالبٌة تتم حركات رأس المال قصٌر األجل لتسوٌة ما ٌحدث بٌن المقٌمٌن
من عملٌات فً حساب العملٌات الجارٌة وحساب رأس المال طوٌل األجل).
وتتم تحركات رؤوس األمـوال قصٌرة األجل ألغـراض عدٌدة منها :التهرب من الظـروف غٌـر المالئمة،
تحقٌق ربح أكبر ،المضاربة.
 3.2.Iحسـاب الذهب والصـرف األجنبً :وٌضم هذا الحساب كال من تحركات الذهب لألغراض النقدٌة ،وكذا
رصٌد الحمالت األجنبٌة والودائع الجارٌة ،وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولً الدائنة والمدٌنة.
وٌمكننا تحدٌد خصائص المعامالت االقتصادٌة المدرجة فً حساب رأس المال على الوجه التالً:

 جمٌع هذه المعامالت ال ترتبط والدخل خالل فترة محل الدراسة؛
 تتصف بنود حساب رأس المال طوٌل األجل بالدورٌة والتكرار أما بنود رأس المال قصٌر األجل ومٌزان الذهب
والصرف األجنبً فهً بنود تعوٌضٌة تتحرك فً الغالب لتحقٌق قضٌة التكافؤ الحسابً لمٌزان المدفوعات.

 .3.Iحسـاب السهـو والخطـأ:
إن التسجٌالت فً الجانب الدائن والمدٌن قد ال تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتد تختلف
وتتعد ،ولهذا قد ٌحدث وأن ٌكون مجموع المبالغ الدائنة ال ٌساوي مجموع المبالغ المدنٌة ،والفرق بٌنهما ٌمثل القٌمة
ا لتً تسجل فً حساب السهو والخطأ ،كً ٌصبح مٌزان المدفوعات متزنا حسابٌا ،كما ٌعرف هذا المٌزان أٌضا
بحساب التعدٌالت.

 .IIالشكل العام لمٌزان المدفوعات:

جـدول ٌوضح تركٌبة مٌزان المدفوعات حسب صندوق النقد الدولــً.
البٌـــان

مـــدٌن

 -Iحساب العملٌات الجارٌة
 .1السلـع والخدمـات:
أ .السلـع:
 سلـع عامـة؛ سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل...ب .الخـدمـات:
 النقـل: النقل البحري.
 األسفـار: أسفار الموظفٌن...
 خدمات االتصال... .0الـدخـــل:
 تعوٌضـات األجـراء؛ دخـل االستثمـارات. .1التحـوٌـالت الجارٌـة:
 اإلدارات العامة ،قطاعات أخرى. -IIحسـاب رأس المـال والعملٌات المالٌـة:
 .0رأس المــال:
أ .التحوٌالت الرأسمالٌة:
 اإلدارات العامة؛ قطاعات أخرى...ب .االستالم والتنازل عن الموجودات غٌر المالٌة وغٌر اإلنتاجٌة.
 .0العملٌـات المالٌـة:
أ .االستثمار المباشر؛
ب .االستثمار فً القٌم المنقولة.
 .IIIجساب السهو والخطأ وبنود الموازنة األخرى
المصــدرFMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51. :

دائـــن

المبحث الثانً :المؤشـرات االقتصادٌـة لمٌـزان المدفوعـات
المؤشـرات االقتصادٌـة لمٌـزان المدفوعـات:
ٌمكن معرفة الوضعٌة االقتصادٌة لبلد ما عن طرٌق مٌزان مدفوعاته ،وهذا بفضل مؤشراته االقتصادٌة
تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازٌن الفرعٌة التً رأٌناها سابقا.
 .0عالقـة المٌزان التجاري باالقتصاد الكلً:
لدٌنا العالقة التالٌة والتً تحقق المساواة بٌن الموارد واالستخدامات فً اقتصاد ما:
)Y = C + I + (X – M) …………(1
حٌـث:
 :Yاإلنتاج من السلع مقٌما بالناتج الداخلً الخام ) (PIBبسعر السوق فً فترة معٌنة؛
 :Cاالستهالك الداخلً الخاص والعمومً؛
 :Iاالستثمار الداخلً الخاص والعمومً؛
 :Xالصادرات من السلع؛
 :Mالواردات من السلع.
من العالقة (ٌ )1مكن استنتاج ما ٌلً:
)Y – (C + I ) = X – M …………(2
حٌـث:
 :C + Iتمثل االستخدامات الداخلٌة ونرمز لها بـ ) (ELومنه:
)Y – EL = X – M ………..……(3
حٌـث:
 :Y – ELتمثل الفائض أو العجز فً الناتج الداخلً.
ٌ :X – Mمثل رصٌد المٌزان التجاري
فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلً ( )Y – EL > 0فهذا ٌعنً أن االستخدامات الداخلٌة مغطاة كلها
بجزء من الناتج الداخلً الخام وٌوجه الباقً منه (الفائض) إلى التصدٌر ،وهو ما ٌفسر الرصٌد الموجب للمٌزان
التجاري فً هذه الحالة (.)X – M > 0
 .0معــدل التغطٌــة (:)TC
وهو عبارة عن نسبة الصادرات ( )Xإلى الواردات ( )Mمن السلع.
)TC = (X/M) x 100…………(4

هذا المعدل بٌن مدى قدرة اإلٌرادات اآلتٌة من الصادرات على تغطٌة المدفوعات الناتجة عن الواردات ،فإذا
كان هذا المعدل أصغر من المئة ( )111فهذا ٌعنً أن قٌمة الصادرات ال تغطً قٌمة الواردات ولذا ٌجب على البلد
البحث عن موارد أخرى لتموٌله وإدارته.
 .1معــدل التبعٌـة (:)TD
وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع ( )Mإلى الناتج الداخلً الخام (.)PIB
)TD = (M/PIB) x 100…………(5
وكلما كان هذا المعدل أصغر بكثٌر ٌعنً أن هذا البلد لٌست له تبعٌة وطٌدة للخارج.
 .2معــدل القـدرة على التصـدٌر(:)TE
وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع ( )Mإلى ناتج الخام الداخلً (.)PIB
)TE = (X/PIB) x 100…………(6
وكلما كان هذا المعدل كبٌرا فإن ذلك ٌدل أن للبلد قدرات كبٌرة لالعتماد على قطاع التصدٌر.
 .3معــدل القـدرة على سداد الواردات ):(CRM
هذا المعدل ٌقٌم بعدد األٌام ،حٌث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك ٌعنً أن البلد قادر على تسدٌد فاتورة
وارداته فً أقرب اآلجال ومن المستحسن أن ال ٌقل عن تسعٌن (ٌ )91وما وثالثة ( )13أشهر وهو عبارة عن نسبة
المخزون من احتٌاطً الصرف ) (RCإلى الواردات من السلع (.)M
)CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7
 .4العــالقة بٌن العجـز فً المٌزان الجاري والناتج الداخلً الخام:
ٌمكن قٌاس العالقة بٌن رصٌد مٌزان العملٌات الجاري والناتج الداخلً الخام بالعالقة التالٌةBoc/PIB :
حٌـث:
ٌ :Bocمثل رصٌد مٌزان العملٌات الجاري.
وعموما إذا كان هذا المعدل ٌعادل ( )%5فهو ٌعتبر عادٌا حسب آراء الخبراء ،أما إذا تجاوز ( )%5فإن
الوضعٌة االقتصادٌة للبلد تصبح حرجة نوعا ما ،حٌث أن احتٌاطٌات التموٌل فً هذا البلد تستدعً االستدانة.

المبحث الثالث :التـوازن واالختـالل فً مٌـزان المدفوعات
ٌعتبر مٌزان المدفوعات من الناحٌة المحاسبٌة دائما متزنا نتٌجة لمبدأ القٌد المزدوج المتبع عند تسجٌل كل
عملٌة وبالتالً فإن االختالل المقصود به الذي ٌمس هذا المٌزان هو االختالل االقتصادي ،حٌث أن التوازن
االقتصادي تفسره عملٌات معٌنة (عملٌات تلقائٌة وعملٌات موازنة) ومنه ٌظهر العجز أو الفائض (االختالل) فً
مٌزان المدفوعات.

 .Iتــوازن مٌزان المدفوعات:
 .1.Iالتوازن الحسابً لمٌزان المدفوعات:
إن القرارات المتعلقة باالستٌراد والتصدٌر السلعً ،وكذا حركات رؤوس األموال ،إما تصدر عن العدٌد من
األفراد والمؤسسات والهٌئات ،مما ٌجعل من السعٌر أن تتالقى أهداف المصدرٌن مع المستوردٌن ،وكذا أهداف
مستوردي ومصدري رؤوس األموال ،وبالتالً فإنه من الصعب تساوي أن تشهد الحسابات الفرعٌة لمٌزان
المدفوعات توازنا بٌن الجانب الدائن والمدٌن.
بالرغم من صحة القاعدة السابقة والمتعلقة بعدم توازن الحسابات الفرعٌة لمٌزان المدفوعات ،إال أن القٌمة الكلٌة
للجانب الدائن البد أن تساوي القٌمة الكلٌة للجانب المدٌن لمٌزان المدفوعات ،وهذا التساوي ٌتم بفضل حركة رؤوس
األموال قصٌرة األجل وحركات الذهب ،فإذا كان حساب العملٌات الجارٌة ٌحقق فائضا فإن حساب رأس المال ٌحقق
عجز بنفس القٌمة وحتمٌة التوازن الحسابً ما هً إال انعكاس لنظرٌة القٌد المزدوج "رصٌد المٌزان التجاري +
مٌزان التحوٌالت من جانب واحد  +رصٌد مٌزان رأس المال".
 2.Iالتوازن االقتصادي لمٌزان المدفوعات:
إن فكرة التوازن الحسابً لمٌزان المدفوعات ال ٌعنً أن البلد ال ٌواجه صعوبات فً المدفوعات بل على
العكس ،فالتوازن الحقٌقً (االقتصادي) لمٌزان المدفوعات ٌستلزم فئات معٌنة من البنوك الدائنة والمدٌنة ،فالفائض
والعجز ٌعرف بداللة مجموعة معٌنة من البنود ،ولكً نتعرف على هذه البنود البد من التمٌٌز بٌم نوعٌن من
العملٌات:
النــوع األول :وٌعرف بالعملٌات المستقلة وهً التً تنشأ من تلقاء نفسها ولٌس لظهور عجز أو فائض فً مٌزان
المدفوعات ( ...وتتمثل فً عملٌات الحساب الجاري ،وحساب رأس المال طوٌل األجل ،وحركة رأس المال قصٌرة
األجل بفرض المضاربة فقط ،وحساب التحوٌالت من جانب واحد وحساب الذهب لألغراض التجارٌة فقط).
النــوع الثانـً :وٌعرف بعملٌات الموازنة أو التسوٌة وٌعرف كذلك بالعملٌات التعوٌضٌة أو الوقائٌة وتظهر عند
ظهور فائض أو عجز فً مٌزان المدفوعات بقصد الموازنة ( ...وتتمثل فً حركة رؤوس األموال قصٌرة األجل
فً شكل قروض أو تغٌر فً طبٌعة األرصدة األجنبٌة ،وفً حركة الذهب لألغراض النقدٌة).

وٌوصف مٌزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصادٌا عندما تؤخذ بالحسبان العملٌات التلقائٌة أو
المستقلة أي إذا كان جانبها الدائن والمدٌن متساوٌٌن ٌعتبر متوازنا ،أما إذا زاد الجانب الدائن أو المدٌن على اآلخر
ٌعتبر مٌزان المدفوعات مختال ،ولالختالل صورتان هما:
الفائــض  :وذلك عندما ٌزٌد الجانب الدائن لهذه العملٌات عن الجانب المدٌن ،وٌوصف المٌزان بأنه موجب
فً صالح الدولة.
العجــز  :وذلك عندما ٌزٌد الجانب المدٌن لهذه العملٌات عن الجانب الدائن ،وٌوصف المٌزان هنا بأنه سلبً
فً غٌر صالح الدولــة.

 .IIاالختـالل االقتصـادي لمٌـزان المدفوعـات:
ٌلجأ عادة إلى تقسٌم بنود مٌزان المدفوعات وفقا لعناصره التً ٌمكن اتخاذها كأداة لقٌاس حالة التوازن
االقتصادي أو عدمه إلى قسمٌن:
معامــالت اقتصادٌـة فوق الخـط :حٌث ٌنظر إلٌها كمصدر الخلل فً مٌزان المدفوعات وهذا طبعا فً
حالتً الفائض والعجز.
معامــالت اقتصادٌـة تحت الخـط :حٌث ٌنظر إلٌها كمجموعة اإلجراءات التً تتخذها السلطات العمومٌة
لمعالجة الخلل ،وهذا بناء على العملٌات االقتصادٌة فوق الخط.

 1.IIمعاٌٌـر تقدٌر االختــالل:
هناك عدة طرق لقٌاس مقدار العجز أو الفائض فً مٌزان المدفوعات.
 1.1.IIالمٌـزان الصافـً للسٌولـة :وٌعتبر أقدم المعاٌٌر فً قٌاس مقدار العجز والفائض فً مٌزان المدفوعات
وطبقا لهذا المعٌار فإن المعامالت االقتصادٌة الواقعة فوق الخط تتمثل فً حساب المعامالت الجارٌة باإلضافة إلى
حساب رأس المال طوٌل األجل وكذا قصٌر األجل أما المعامالت االقتصادٌة تحت الخط تتمثل فً االحتٌاطٌات
المركزٌة من الذهب والصرف األجنبً.
وٌحقق مٌزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعامالت االقتصادٌة الدائنة أكبر من المعامالت االقتصادٌة
المدٌنة ،مع استبعاد حركات الذهب والعمالت األجنبٌة الدائنة والمدٌنة حٌث أ ،حساب االحتٌاطً من الذهب
والصرف األجنبً ٌستعمل فً عملٌة معادلة مٌزان المدفوعات حسابٌا.
 2.1.IIالمٌــزان الشامـل للسٌولـةٌ :عطً هذا المعٌار أهمٌة للدور الذي تلعبه احتٌاطات البنوك من الذهب
والصرف األجنبً فالمعامالت االقتصادٌة الواقعة فوق الخط تتمثل فً حساب المعامالت الجارٌة مع حساب رؤوس
األموال طوٌلة األجل ،وكذا حساب رأس المال قصٌر األجل بعد استبعاد الحقوق وااللتزامات الخارجٌة للبنوك
التجارٌة ،أما المعامالت االقتصادٌة الواقعة تحت الخط فتشمل االحتٌاطات المركزٌة من الذهب والصرف األجنبً
وكذا االحتٌاطات من الذهب والصرف األجنبً لدى البنوك التجارٌة.
وٌكتسب هذا المعٌار أهمٌته البالغة عندما تكون احتٌاطات الذهب والصرف األجنبً تخضع لرقابة البنك المركزي.

 3.1.IIالمٌــزان األســاسـًٌ :تمٌز هذا األسلوب من المعامالت االقتصادٌة التً لها صفة الدورٌة والتكرار
والمعامالت االقتصادٌة التً ال تملك هذه الصٌغة وطبقا لهذا المعٌار فإن المعامالت االقتصادٌة فوق الخط تشمل
كل من حساب المعامالت الجارٌة وحساب رأس المال طوٌل األجل ،بٌنما المعامالت االقتصادٌة تحت الخط
فتتمثل فً حساب رأس المال قصٌر األجل واالحتٌاطات من الذهب والصرف األجنبً.
 4.1.IIمٌــزان المعامالت االقتصادٌة المستقلةٌ( :عتمد هذا األسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولً عام
1949م على التفرقة بٌن مجموعة المعامالت االقتصادٌة المستقلة ومجموعة المعامالت االقتصادٌة التابعة أو
التعوٌضٌة).
وٌقصد بالمعامالت المستقلة تلك المعامالت التً تتم بغض النظر عن حالة مٌزان المدفوعات وطبقا لهذا المعٌار
فإن المعامالت االقتصادٌة فوق الخط تشمل حساب المعامالت الجارٌة وحساب رأس المال الخاص طوٌل
األجل،وبعض حركات رؤوس األموال قصٌرة األجل بهدف المضاربة مثال أو هروبا من عدم االستقرار،
بٌنما المعامالت االقتصادٌة تحت الخط فتتمثل فً حساب رأس المال الطوٌل والقصٌر األجل التابع وكذا
حساب الذهب والصرف األجنبً.
 5.1.IIالتوازن السوقً لمٌزان المدفوعات :ظهر هذا المعٌار فً ضوء االنتقادات الموجهة إلى المعاٌٌر األربعة
السابقة ،حٌث ٌقترح كبدٌل عن المعاٌٌر السابقة ،أن تخضع التوازن االقتصادي لمعاٌٌر قوى السوق ممثلة فً الطلب
وعرض الصرف األجنبً.
حٌث أن مٌزان المدفوعات ٌكون متوازنا اقتصادٌا عندما ٌتساوى أو ٌتطابق عرض الصرف األجنبً مع الطلب
علٌه خالل الفترة محل الدراسة.

 2.IIأنــواع االختــالل وأسبــابه:
قد ٌحدث أن تمر الدولة بظروف داخلٌة وخارجٌة من شأنها إحداث اختالل فً مٌزان المدفوعات سواء فً
صورة فائض أو عجز ،وهذا االختالل ٌتخذ صورا مختلفة بحسب مصدره وأسبابه.

 .1.2.IIأنــواع االختــالل:
 االختالل الموسمً :وٌحدث فً البلدان التً تعتمد صادراتها على منتجات موسمٌة فً فترة معٌنـة من السنـة،فٌحدث مثال فً البلدان الزراعٌة التً تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ،وبالتالً ٌكون اختالل مٌزان
المدفوعات فً موسم ما ،بٌنما ٌعود للتعادل خالل الفترة محل الدراسة.
 االختالل الطبٌعً (العارض) :ناجم على أسباب طارئة أو عارضة ،سرعان ما تتالشى بزوال األسباب التً أفضتإلى حدوثه دون الحاجة إلى تغٌٌر أساسً فً الجهاز االقتصادي للدولة ،وفً سٌاستها االقتصادٌة ،كتعرض
المحصول الزراعً إلحدى الكوارث فً إحدى السنوات مما ٌقلل من حجمه أو من جودته ،وهو اختالل مؤقت ٌزول
بزوال السبب الذي أوجده ،وٌمكن مواجهته بالدٌون قصٌرة األجل أو الموارد الخاصة.

 االختالل الدوريٌ :حدث هذا النوع من االختالالت عادة فً البلدان الرأسمالٌة ،إذ ٌرتبط بفترات الرخاءاالقتصادي ،فحدوث العجز أو الفائض ٌعكس اختالال دورٌا نسبة إلى الدورة االقتصادٌة ،وتساهم التجارة الخارجٌة
بقسط كبٌر فً انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى (وٌكون عالج االختالل الدوري بإتباع السٌاسة
االقتصادٌة الداخلٌة المناسبة كالسٌاسات المالٌة والنقدٌة والمصرفٌة).
 االختالل االتجاهً :هو ذلك االختالل الذي ٌظهر فً المٌزان التجاري على وجه الخصوص ،وٌصٌب عادةموازٌن مدفوعات الدول النامٌة السائرة فً طرٌق النمو ،باعتبار أنه خالل الفترات األولى من التنمٌة األولى ٌزداد
الطلب على الواردات من المواد األولٌة والتجهٌزات اإلنتاجٌة والسلع الوسٌطة ،دون أن ٌقابل ذلك نفس الوتٌرة من
الصادرات ،وعندها ٌحدث االختالل الذي ٌتم تسوٌته عن طرٌق تحركات رؤوس األموال.
 االختالل المرتبط باألسعار :قد ٌعود اختالل مٌزان المدفوعات إلى العالقة بٌن األسعار الداخلٌة للدولة واألسعارالخارجٌة ،فارتفاع وانخفاض األسعار الداخلٌة عن مستوى األسعار الخارجٌة ٌؤدي إلى وجود فائض أو عجز فً
مٌزان المدفوعات( .أٌا كان سبب االختالل المتصل باألسعار فإنه ٌمكن عالجه بتعدٌل سعر الصرف حٌث ٌتناسب
مع العالقة بٌن األسعار الداخلٌة واألسعار العالمٌة.)...
 االختالل الهٌكلً (دائــم) :وٌنتج عن تغٌر أساسً فً ظروف العرض والطلب فً الداخل والخارج. االختالل األساسً :ورد عن صندوق النقد الدولً (أنه متى اقتنع الصندوق ،بناء على طلب العضو أن ثمة اختاللأساسً ظاهر أو مكبوت فً مٌزان المدفوعات فإنه ٌجٌز له تغٌٌر سعر التعادل.)...
وٌنتج من هذا أنه فً حالة الرقابة على سعر الصرف وكذا التجارة الخارجٌة ،فإن التوازن ٌكون ظاهرٌا
فقط فً مٌزان المدفوعات وٌخفً وراءه اختالل مكبوتا.
 .2.2.IIأســباب االختــالل :تمر الدول بظروف معٌنة من شأنها إحداث االختالل فً موازٌن مدفوعاتها ،سواء فً
صورة عجز أو فائض ،وهذا االختالل ٌأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره واألسباب التً ٌنشأ عنها ومن بٌنها:
 عوامل ال ٌمكن توقعها أو التنبؤ بها ،ومعالجتها عن طرٌق التدخل الحكومً والسٌاسات المالٌة والنقدٌة
كالتضخم واالنكماش وانتقالها من دولة إلى أخرى.
 إقدام الدول السائرة فً طرٌق النمو على استٌراد اآلالت والتجهٌزات وغٌرها من السلع والخدمات المختلفة
حٌث تقوم بتموٌلها بقروض طوٌلة الجل معقودة مسبقا.
 أسعار الصرف األجنبٌة ،حٌث أنها تربط بٌن مختلف مستوٌات االئتمان فً الدول المختلفة ،فإذا كان سعر
الصرف مرتفعا بالمقارنة مع األثمان السائدة ،فإننا سنقع فً عجز فً مٌزان المدفوعات ،وبالعكس إذا
كان سعر الصرف منخفضا بالمقارنة مع األثمان السائدة فإننا سنقع فً حالة فائض.
 التغٌٌر فً ظرف العرض والطلب ،فاكتشاف مادة أولٌة جدٌدة مثالٌ ،ؤدي إلى زٌادة الطلب علٌها بالمقارنة
مع المادة التً تستعمل سابقا .كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربً.

(إذا استمر العجز فً مٌزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف االقتصادٌة غٌر المالئمة
التً تسٌطر على النشاط االقتصادي بصفة مستمرة ،فإنه ٌعادل لدى البلد عجز دائم أو عجز أساسً ،حٌث أن له
بعض الجذور فً النشاط االقتصادي للبلد ...ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو االختالل فً موازٌن معظم البلدان
المتخلفة ...وقد أمكن لبعض البلدان المتخلفة تغطٌة بعض العجز فً مٌزان مدفوعاتها عن طرٌق االقتراض طوٌل
األجل من الخارج ...إن تقرٌر األمم المتحدة عن التجارة والتنمٌة فً عقد الستٌنات أشار إلى أن التدفقات النقدٌة
الرأسمالٌة من البلدان المتخلفة بسبب ضرورة سداد الفوائد المستحقة على القروض األجنبٌة وسداد أقساط هذه
القروض).
إن القصور الرئٌسً فً نظام النقد الدولً الحالً ٌجعل من الدول أن تكون على غٌر مستعدة لقبول وسائل
الموازنة التً ٌقتضٌها هذا النظام ،فهً تعمل على تجمٌد وسائل العالج والتقلٌل من آثارها ،فالسؤال الذي ٌطرح
نفسه هو كٌف ٌمكن معالجة هذا االختالل؟ هل هناك قوة تلقائٌة من شأنها إعادة التـوازن؟

المبحث الرابع :آلٌــة التسوٌـة التلقائٌـة:
ٌرى معظم االقتصادٌٌن فً النظام النقدي الدولً أن أغلبٌة الدول ال تقبل بوسائل الموازنة (التخفٌض،
التعوٌم ..إلخ) ،التً ٌقتضٌها هذا النظام ،إذ تعمل على التجمٌد أو التقلٌل من تنفٌذ البرامج المتفق علٌها مع صندوق
النقد الدولً ،مما ٌؤدي إلى استمرار االختالل إضافة إلى التأثٌر على مستوى احتٌاطات الصرف والعمالت الصعبة
للدولة وفً حالة ما إذا كانت الدولة تعمل بنظام سعر الصرف الثابت فهناك آلٌات تلقائٌة تتجه بمٌزان المدفوعات
نحو التوازن.

 .Iآلٌـة التسوٌـة فً ظل النظرٌـة الكالسٌكٌـة:
(تتلخص النظرٌة الكالسٌكٌة فً أن توازن مٌزان المدفوعات لدولة ما ٌتم نتٌجة لتغٌرات األسعار فً الداخل
والخارج واألمر الذي ٌؤثر على حجم التصدٌر واالستٌراد).
وتقوم على الفرضٌات التالٌة:
 ثبات أسعار الصرف؛
 حرٌة دخول وخروج الذهب وتحوٌله إلى عمالت والعكس؛
 حٌادٌة النقود بحٌث ال تؤثر على المتغٌرات االقتصادٌة بل فقط على مستوى أسعار السلع؛
 مرونة أسعار الصادرات والواردات؛
 مستوى التشغٌل الكامل وبالتالً ٌكون الدخل فً أعلى مستوٌاته؛
 مرونة الطلب على السلع والخدمات المنتجة محلٌا والمستوردة من الخارج.
وتنطلق هذه النظرٌة من العالقة الطردٌة بٌن الكتلة النقدٌة المتداولة وكمٌة الذهب ،إضافة إلى كون أن أي
تغٌر فً الكتلة النقدٌة ٌؤثر على مستوى األسعار ،فالفائض فً مٌزان المدفوعات تتولد عنه حركة الذهب
واالحتٌاطات النقدٌة األخرى باتجاه الدولة صاحبة الفائض لتسوٌته ،وبالتالً ٌرتفع مستوى احتٌاطاتها الدولٌة.
مما ٌجعل مستوى الكتلة النقد ٌة ٌرتفع هو اآلخر مولدا فً ذات الوقت ارتفاعا فً األسعار المحلٌة ،وبهذا
تصبح أسعار الصادرات مرتفعة مما ٌؤدي انخفاض حجمها وارتفاع حجم الواردات ،وٌستمر الوضع إلى أن ٌحدث
التوازن فً المٌزان ،أما فً حالة العجز فتتولد عنها حركة للذهب واالحتٌاطات النقدٌة من الدولة صاحبة العجز
باتجاه الخارج لتسوٌة العجز ،وبالتالً ٌنقص مستوى احتٌاطاتها مما ٌجعل مستوى الكتلة النقدٌة ٌنخفض هو اآلخر
مولدا انخفاضا فً األسعار المحلٌة فٌنتعش حجم الصادرات وٌنخفض حجم الواردات مما ٌؤدي بالمٌزان إلى المٌل
للتوازن.
وٌمٌز التقلٌدٌون والتقلٌدٌون الجدد بٌن ثبات أسعار الصرف وحرٌة الصرف ،حٌث عند الثبات فإن أسعار
السلع والخدمات ،وكذا أسعار الفائدة الداخلٌة والخارجٌة هً التً تقوم بدور إعادة التوازن ،وفً حالة حرٌة
الصرف فأسعار الصرف هً التً تقوم بهذا الدور.

وقد وجهت انتقادات لهذه النظرٌة تتمثل أساسا فً أن فرضٌاتها غٌر مطابقة للواقع االقتصادي الحالً ،كما
ٌوجد تناقض بٌن تحقٌق االستقرار فً األسعار الداخلٌة وتوازن مٌزان المدفوعات ،وقد استمر العمل بهذه النظرٌة
حتى الحرب العالمٌة الثانٌة إلى أن أتى العالم االقتصادي "كٌتر" بنظرٌة الدخل وفسّر كٌفٌة إعادة التوازن عن طرٌق
تغٌرات الدخل.

.IIآلٌــة التسوٌة فً النظرٌـة الكٌنزٌـة:
(ومضمون هذه النظرٌة أن االختالل فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة ٌؤدي إلى إحداث تغٌرات فً حجم
الدخل القومً والتشغٌل فً كل دولة من الدول التً أصابها االختالل).
تعتمد النظرٌة الكٌنزٌة فً تحلٌلها لتوازن مٌزان المدفوعات على فكرة أساسٌة وهً أن االختالل ٌؤدي إلى
تغٌر حجم الدخل الوطنً ومستوى التشغٌل معتمدة فً ذلك على المٌل الحدي لالستٌراد ومضاعف التجارة
الخارجٌة ،فعن طرٌق المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل ،وهذا األخٌر ٌؤثر على مستوى الواردات
عن طرٌق المٌل الحدي لالستٌراد ،وترتكز هذه النظرٌة على الفرضٌات التالٌة:
 الدخل الوطنً ٌستقر عند مستوى أقل من التشغٌل الكامل للموارد؛
 األسعار مرنة وتكون فً اتجاه تصاعدي فقط.
(وفً تفسٌره للتوازن ٌعتمد كٌنز على فكرتٌن أساسٌتٌن لالستٌراد ومضاعف التجارة الخارجٌة ،أما المٌل الحدي
لالستٌراد فٌعبر عن العالقة بٌن مقدار التغٌر فً الواردات ،زٌادة أو نقصانا ،ومقدار التغٌر فً الدخل بالزٌادة أو
النقصان .فهو النسبة بٌن التغٌر فً الواردات والتغٌر فً الدخل القومً ،وأما مضاعف التجارة الخارجٌة فالمقصود
به هو نسبة التغٌٌر فً الدخل القومً إلى ذلك التغٌر الذاتً أو األصلً فً اإلنفاق الذي تحقق عن طرٌق تحقٌق
فائض أو تسبب فً حدوث عجز فً مٌزان مدفوعات الدولة مع الدولة األخرى ،وهكذا توجد عالقة تبادلٌة بٌن
الدخل القومً ومٌزان المدفوعات).
ففً حالة الفائض لما تكون الصادرات أكبر من الواردات فإن اإلنفاق على السلع والخدمات المنتجة محلٌا
ٌزداد مما ٌؤدي إلى زٌادة الدخل الوطنً بمقدار الزٌادة فً الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة الخارجٌة ،هذا
االرتفاع فً الدخل ٌؤدي إلى زٌادة الواردات عن طرٌق أثر المٌل الحدي لالستٌراد وهكذا ٌمٌل الفائض إلى الزوال.
أما فً حالة العجز فإن اإلنفاق على السلع والخدمات المنتجة محلٌا ٌنخفض مما ٌؤدي إلى انخفاض الدخل
الوطنً بمقدار االنخفاض فً الصادرات مرجحا مضاعف التجارة الخارجٌة ،هذا االنخفاض فً الدخل وبفضل
المٌل الحدي لالستٌراد ٌؤدي إلى انخفاض الواردات وهكذا ٌمٌل العجز إلى الزوال.
لكن هذه النظرٌة تجعل العالقة بٌن تغٌر اإلنفاق وتغٌر الدخل تلعب دورا أساسٌا فً إحداث التوازن
وتتجاهل العوامل األخرى ،ومن جملة االنتقادات الموجهة ما ٌلً:

 ال ٌوجد ضمان لتحقٌق التوازن تلقائٌا بسبب تغٌرات الدخل الوطنً ،إذ ٌمكن أن ٌمص االدخار جزء من الزٌادة
التً حدثت فً الدخل؛
 تعتمد على التحلٌل الساكن ،إذ تغض النظر عن زٌادة الطاقة اإلنتاجٌة وتكتفً بالطاقة العاطلة التً افترض كٌنز
وجودها.

.IIIآلٌــة التسوٌة عن طرٌق التدفقات النقدٌة الدولٌة:
(إن نظرٌة إعادة التوازن الخارجً عن طرٌق التأثٌر فً الدخول أو االئتمان ال تأخذ بالحسبان أثر التدفقات
المالٌة ،ومع ذلك تسهم هذه فً المحافظة على توازن المدفوعات الدولٌة بنفس الدرجة التً تسهم بها تدفقات السلع
والخدمات .وانطالقا من حالة التوازن فً دولة ما البد من أخذ مسألتٌن فً االعتبار ،األولى هً احتمال حدوث
ردود فعل تشكل تغٌر تلقائً فً التدفقات المالٌة قادرة على تصحٌح هذا التغٌٌر ،أو تعوٌضه بحركة مماثلة فً
رصٌد المعامالت الجارٌة ،والثانٌة هً احتمال أن ٌعقب التغٌر المستقبلً فً رصٌد المعامالت الجارٌة معوضة فً
التدفقات المالٌة).
والتغٌر التلقائً فً التدفقات المالٌة قد ٌكون نتٌجة استثمارات خارجٌة طارئة فً الدولة ،أو نتٌجة زٌادة
المعونات للدول النامٌة ،أو نتٌجة ائتمان مصرفً ،أو أي نوع آخر من العملٌات التً رأٌناها سابقا.
إن الفائض فً مٌزان المدفوعات ٌؤدي إلى ارتفاع السٌولة فً البلد الذي حقق فائضا ،هذه السٌولة تؤدي إلى
زٌ ادة العرض من األموال المتاحة لإلقراض مسببة فً ذلك انخفاضا فً معدالت الفائدة ،وبالتالً خروج رؤوس
األموال من البلد ومن ثم اإلسهام فً عودة التوازن إلى مٌزان المدفوعات.أما العجز فً المٌزان فٌؤدي إلى انخفاض
السٌولة ثم انخفاض عرض رؤوس األموال وبالتالً ارتفاع معدالت الفائدة مما سبب دخوال لرؤوس األموال اتجاه
البلد صاحب العجز ،وبهذا ٌعود التوازن إلى مٌزان المدفوعات.
رغم أن آلٌات التسوٌة تبدو منطقٌة ،إال أن الفرضٌات التً ترتكز علٌها أصبحت غٌر محققة حالٌا ،كون أن
االختالل وزٌادة حدة آثاره السلبٌة.
لذا البد من اللجوء إلى حلول أخرى تتمثل فً إجراءات تتخذها السلطات النقدٌة لمعالجة االختالل فً مٌزان
المدفوعات ،هذه اإلجراءات تتمثل فً سٌاسات التسوٌة أو التعدٌل والتً تختلف عن آلٌات التسوٌة التلقائٌة فً كونها
تكون من طرف السلطات ولٌس قوى السوق.

الخاتمـة
ومما سبق فإن مٌزان المدفوعات ٌظهر المركز المالً للدولة اتجاه بقٌة دول العالم ومستوى النشاط
االقتصادي ،وقد ٌتعرض هذا النظام إلى االختالل مؤقتا كان أم دائما ،ففً حال إتباع الدولة لنظام صرف
مرن فإنه أن ٌستمر نظرا ألن نظرٌة التسوٌة التلقائٌة تبدأ فً إعادة التوازن تدرٌجٌا.
إال ّ أن هذه التسوٌة تبدو غٌر ممكنة فً حالة إتباع البلد لنظام الصرف الثابت مما قد ٌؤدي إلى
استمرار االختالل وزٌادة حدة آثاره السلبٌة ،لذا البد من اللجوء إلى حلول تتمثل فً إجراءات تتخذها
السلطات النقدٌة لعالج االختالل فً مٌزان المدفوعات.
وكمثال
فً أخر تصرٌح للسٌد رئٌس الحكومة الجزائرٌة بشأن المركز المالً للجزائر ٌقول( :إن مٌزان المدفوعات
الجزائري حقق فائضا موجبا مهما جدا)
فهل هذا ٌعنً أن الجزائر فً حالة استقرار ونمو اقتصادي؟
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 - 5مذكرة تخرج .

شـرح بعض المصطلحـات:
 :Fob-1أي ال تتضمن قٌمتها مصارٌف النقل والتأمٌن والشحن Free On Board
 : Cif-2نظام  + Fobتقنٌات النقل  +التأمٌن  +الشحن Cost Insurance Free
 :Fas-3تستبعد نفقات الشحن ،وتضم نفقات التأمٌن والنقل Free Alongsid Ship
 -4حساب الذهب والصرف األجنبًٌ :شمل هذا الحساب صادرات وواردات الذهب المستخدم
لألغراض النقدٌة والمدفوعات الدولٌة ،فإذا تبادل الذهب فً أغراض صناعٌة أو تجارٌة ،أي
ألغراض سلعٌة ٌدرج فً حساب تجارة متطورة.
 -5حقوق السحب الخاصة :ع بارة عن قٌود دفترٌة فً دفاتر صندوق النقد الدولً ،وقد استحذف هذا
النظام ألول مرة عام  1871بهدف مساعدة الدول التً تعانً من العجز فً مٌزان مدفوعاتها.
 Taux de couverture :TC -6معدل التغطٌة.
 Taux de Dépendance :TD -7معدل التبعٌة.
 Taux d’effort d’exportation :TE -8معدل القدرة على التصدٌر.
:CPM -9

 La caoacité payer les importationsمعدل القدرة على سداد الواردات.

