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:انًسخخهص
خ ػٓ االٍزمواه٠ٍٕٛ بٔبد١كاْ ثبٍزقلاَ ثٌَٛ اٟ فٞ ِؾلكاد االٍزمواه االلزظبكٍٝ اٌزؼوف ػٜهلخ إيٌٛ٘لفذ ا
 رّضٍذ ِشىٍخ.)َ2012-1956 ( اٌجطبٌخ فالي اٌفزوحٚ ،ُ اٌزؼق، ٍؼو اٌظوف، ٌٟ اإلعّبٍٟ إٌبرظ اٌّؾ،ٞااللزظبك
هلخٌٛذ ا١ٕ ث.ٞ االٍزمواه االلزظبكٍٝاٌجطبٌخ ػٚ ،ُ اٌزؼق، ٍؼو اٌظوف،ٌٟ اإلعّبٍٟ ِب أصو إٌبرظ اٌّؾٟهلخ فٌٛا
ّٕب رورجؾ اٌجطبٌخ١ ث،ٞخ ِغ االٍزمواه االلزظبك٠ هرجؾاْ ثؼاللخ ؽوكٞ ُاٌزؼقٚ ٌٟ اإلعّبٍٟ أْ إٌبرظ اٌّؾٍٝػ
ٍٟإٌبرظ اٌّؾ

ٓ١خ ث٠ك ػاللخ ؽوكٛعٛهلخ ثٚ ل ٔزبئظ اي١ رف. ْكاٌَٛ اٟ فٞخ ِغ االٍزمواه االلزظبك١َثؼاللخ ػى

-1956(  فالي اٌفزوحٞاالٍزمواه االلزظبكٚ ٓ اٌجطبٌخ١خ ث١َػاللخ ػىٚ ، ٞاالٍزمواه االلزظبكٚ ُاٌزؼقٚ ٌٟاإلعّب
ُكػٚ ،ًُ ِٓ ِؼلي اٌزؼق١ٍخ ٌٍزم٠اٍخ إٌملٌَٟاٚ خ١ٌبٍخ اٌّب٠ ٌٌٓ ا١ك ث١َٕهح اٌزٚهلخ ةػوٌٛ اٝطٛ ر.)َ2012
.ٞ االٍزمواه االلزظبكٌٝك إٛم٠ مً ِؼلي اٌجطبٌخ ِّب١ فٌٝ االعّبٍٝبكح إٌبرظ اٌّؾ٠لف ىٙ ثٟاٌمطبع اٌيهاػ
. سعش انصشف، انبطانت، انذوسة االقخخصاديت، االحخًال انخطي،  االسخقشاس االقخصادي:كهًاث يفخاحيت
Abstract
This paper aims to identify the determinants of economic stability in Sudan using annual
data on the Economic Stability, GDP, Exchange rate, Inflation, and Unemployment
during the period (2012-1956). The paper examined the impact of GDP, exchange rate,
inflation, and unemployment on the economic stability. The paper assumed that there is
appositive relationship between GDP, inflation and economic stability. The rate of
unemployment has an inverse relationship with economic stability in the Sudan. The
paper indicates the existence of a positive relationship between GDP, inflation and
economic stability, and an inverse relation between unemployment and economic
stability during the period (1956-2012). The paper recommends the needs for
coordination between fiscal policy and monetary policy to reduce the rate of inflation,
and support the agricultural sector in order to increase GDP, employment and stability.
Keywords: Stability, linear probability, Economic Cycle, Unemployment, Exchange Rate.
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1-1يقذيت:
اٌؾىِٛبد اٌ َٛ١رؾبٚي إعواء رؼل٠الد ف ٟاٌَ١بٍخ اٌؼبِخ ثٙلف رؾم١ك اٍزمواه االلزظبك ٚرؾم١ك إٌّ ٛااللزظبكٞ
ثبٍزقلاَ اٌَ١بٍبد إٌمل٠خ ٚاٌّبٌ١خ .االٍزمواه االلزظبك٠ ٞؼٕ ٟأْ رى ْٛاٌّؤشواد االلزظبك٠خ اٌىٍ١خ ِضً اٌزؼقُ،
ِؼلي اٌجطبٌخ ف ٟؽبٌخ أقفبع ثبٌزبٌ٠ ٟى ْٛااللزظبك فَِ ٟبه االٍزمواه ٚاٌزٛاىْٚ ،إما وبٔذ اٌّؤشواد
االلزظبك٠خ اٌىٍ١خ ِضً ِؼلي إٌّ ٛااللزظبك ، ٞإٌبرظ اٌّؾٍ ٟاإلعّبٌ ،ٟؽغُ االٍزضّبه  ،ؽغُ اٌظبكهاد ف ٟؽبٌخ
ى٠بكح فنٌه ٠ؼٕ ٟأ٠ؼب ً إْ االلزظبك اٌٛؽٕ ٟفَِ ٟبه االٍزموا ه ٚاٌزٛاىْ .رؼل اٌٛهلخ ِؾبٌٚخ ٌجٕبء ّٔٛمط ل١بٍٟ
ٌزمل٠و ِؾلكاد االٍزمواه االلزظبك ٞف ٟاٌَٛكاْ فالي اٌفزوح ( .)َ2010-1956
 2-1انُظشياث االقخصاديت انكهيت:
أَ /ظشيت آدو سًيذ:
رفزوع إٌظو٠خ أْ اٌزواوُ اٌوأٍّبٌ٠ ٟؼزجو شوؽب ػوٚه٠ب ٌٍزّٕ١خ االلزظبك٠خ ٠ٚغت أْ َ٠جك رمَ ُ١اٌؼًّٚ .فمب
ألفىبه ٍّ١ش فئْ رٕف١ن االٍزضّبهاد ٠وعغ إٌ ٟرٛلغ اٌوأٍّبٌ ٓ١١ثزؾم١ك األهثبػ ٚأْ اٌزٛلؼبد اٌَّزمجٍ١خ فّ١ب ٠زؼٍك
ثبألهثبػ رؼزّل ػٍِٕ ٟبؿ االٍزضّبه اٌغ١ل ٚاٌغبمةٚٚ ،فمب ألكَ ٍّ١ش رزّضً ػٕبطو إٌّ ٛف ٟوً ِٓ إٌّزغٓ١
ٚاٌّياهػٚ ٓ١هعبي األػّبي َ٠ٚبػل ػٍ ٟمٌه أْ ؽو٠خ اٌزغبهح ٚاٌؼًّ ٚإٌّبفَخ رمٛك ٘ؤالء إٌ ٟر١ٍٛغ أػّبٌِّ ُٙب
٠ؤك ٞإٌ ٟى٠بكح اٌزّٕ١خ االلزظبك٠خ٠ٚ ،فزوع آكَ ٍّ١ش إْ االلزظبك ِ ّٕٛ٠ضً اٌشغوح فؼٍّ١خ اٌزّٕ١خ رزملَ ثشىً صبثذ
َِٚزّو فجبٌوغُ ِٓ أْ وً ِغّٛػخ ِٓ األفواك رؼًّ ِؼب فِ ٟغبي إٔزبعِ ٟؼ ٓ١وىً

ِّ .1ب رملَ فئْ ِؾلكاد

االٍزمواه ؽَت ِف َٛٙآكَ ٍّ١ش ٘ ٟاالكفبه ،االٍزضّبهٚ ،إٌّ ٛااللزظبك.ٞ
ب /انُظشيت انكالسيكيت:
ٕ٠ظو اٌىالٍ١ى ٓ١١ػٍ ٟاٌزى ٓ٠ٛاٌوأٍّبٌ ٟػٍ ٟأٔٗ ِفزبػ اٌزملَ ٚاٌزطٛه االلزظبكٞ

ٚ ،2اٌوثؼ ٘ ٛاٌؾبفي ػٍٟ

االٍزضّبه ٠ٚ ،فَو ٍّ١ش مٌه ثي٠بكح األعٛه اٌز ٟرؾلس ثَجت ؽلح إٌّبفَخ ث ٓ١اٌوأٍّبٌٚٚ ،ٓ١١فمب ألكَ ٍّ١ش
٠زٛلف إٌّ ٛااللزظبك ٞثَجت ٔلهح اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ اٌز ٟرمٛكٚٚ .فمب ً ٌٛعٙخ إٌظو٠خ اٌىالٍ١ى١خ فئْ ِؾلكاد
االٍزمواه االلزظبك ٟ٘ ٞؽغُ اإلٔزبط  ،اٌزواوُ اٌوأٍّبٌ ،ٟؽغُ االٍزضّبهٚ ،رٛفو اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ.
ث /الَظشيت الكيُضيت:
٠و ٞوٕ١ي أْ اٌلفً اٌىٍ٠ ٟؼزجو كاٌخ فَِ ٟز ٞٛاٌزشغ ً١ف ٟأ ٞكٌٚخ فىٍّب ىاك ؽغُ اٌزشغ ً١ىاك ؽغُ اٌلفً اٌىٍٟ
ٚاألكٚاد اٌىٕ١ي٠خ ٚااللزظبك٠بد إٌبِ١خ ٘ ،ٟاٌطٍت اٌفؼبي ٚفمب ٌىٕ١ي فئْ اٌجطبٌخ رؾلس ثَجت ٔمض اٌطٍت اٌفؼبي
ٌٍٚزقٍض ِٕٙب ٠مزوػ وٕ١ي ؽلٚس ى٠بكح ف ٟاإلٔفبق ٍٛاء ػٍ ٝاالٍزٙالن أ ٚاالٍزضّبه ،اٌىفب٠خ اٌؾل٠خ ٌوأً اٌّبي
٠و ٜوٕ١ي أْ اٌىفب٠خ اٌؾل٠خ ٌوأً اٌّبي رّضً أؽل اٌّؾلكاد اٌوئ١َ١خ ٌّؼلي االٍزضّبه ٚرٛعل ػاللخ ػىَ١خ ثٓ١
 1حازم الببالوي ،أصول االقتصاد السٌاسً ،الدار الجامعٌة للنشر ،الطبعة الثانٌة 1996 ،م،جمهورٌة مصر العربٌة ،اإلسكندرٌة  ،ص ()45
 2ماٌكل إٌدجمان ،ترجمة محمد إبراهٌم منصور ،االقتصاد الكلً نظرٌة والسٌاسات ،دار المرٌخ للنشر ،المملكة العربٌة السعودٌة ،الرٌاض1988 ،م ،
ص (.)213
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االٍزضّبه ٚاٌىفب٠خ اٌؾل٠خ ٌوأً اٌّبيٍ ،ؼو اٌفبئلح ؽ١ضِ ٟضً ٍؼو اٌفبئلح اٌؼٕظو اٌضبٔ ٟاٌّؾلك ٌالٍزضّبه ثغبٔت
اٌىفب٠خ اٌؾل٠خ ٌوأً اٌّبي ف ٟإٌظو٠خ اٌىٕ١يٞح ٠ٚ .زؾلك ٍؼو اٌفبئلح ثلٚهٖ ثزفؼ ً١اٌٌَٛ١خ ٚػوع إٌمٛك ،إٌظو٠خ
اٌىٕ١ي٠خ رم َٛػٍ ٝأهثؼخ فوٚع ٘ٚ ، ٟعٛك ثطبٌخ ال إهاك٠خ ثبلزظبك طٕبػٚٚ ٟعٛك فبئغ ف ٟاٌطبلخ اإلٔزبع١خ
ٌٍٍَغ االٍزٙالو١خ ٠ٚزَُ اٌؼوع ثلهعخ ِؤٚخ ِٕبٍجخ ٚرٛف١و ٍٍغ هأً اٌّبي اٌالىِخ ٌٍي٠بكح ف ٟاإلٔزبط ،اٌَ١بٍبد
االلزظبك٠خ ٕ٘بن ِغبالد أفو ٜال رزٛافك فٙ١ب اٌظوٚف اٌَبئلح ثبٌلٚي إٌبِ١خ ِغ ِزطٍجبد ػًّ اٌَ١بٍبد
اٌىٕ١ي٠خٚ.فمب ً ٌٍٕظو٠خ اٌىٕ١ي٠خ ،فئْ رٛاىْ اٌزشغ ً١اٌىبًِ ال ٠زؾمك رٍمبئ١ب ً وّب رن٘ت إٌ ٗ١إٌظو٠خ اٌزمٍ١ل٠خ ٚ ،إّٔب لل
٠زؾمك اٌزٛاىْ ػٕل َِز ٜٛألً ِٓ اٌزشغ ً١اٌىبًِ ٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟقٍض إٌظو٠خ اٌىٕ١ي٠خ إٌ ٝأْ االٔؾواف ػٓ اٌزشغً١
اٌىبًِ ٘ ٛاٌٛػغ اٌّؼزبك ف ٟإٌظبَ االلزظبك ،ٞثّؼٕ ٝأْ ٕ٘بن لله ِٓ اٌجطبٌخ اإلعجبه٠خ رظٙو فٍٛ ٟق اٌؼًّٚ .
ٔز١غخ ٌىً ٘نا رقٍذ اٌَ١بٍخ اٌّبٌ١خ ػٓ لٛاػل٘ب اٌزمٍ١ل٠خ (ٍبٌفخ اٌنوو)  ٚارقند ِفِٛٙبً ٚظ١ف١بً  ٚأطجؾذ ماد
ِؼٕ ٝأٍٚغ ِٓ اٌّؼٕ ٝاٌَبثك  ،ف ٟٙرؼٕ ٟعٛٙك اٌؾىِٛخ ٌزؾم١ك االٍزمواه  ٚرشغ١غ إٌشبؽ االلزظبك ،ٞفزؼلد
أ٘لافٙب إٌطبق اٌّبٌٌ ٟزَبُ٘ ف ٟرغ١١و اٌجٕ١بْ االلزظبك ٚ ٞاالعزّبػٌٍ ٟلٌٚخ ٌ ٚ ،نٌه أُؽٍك ػٍٙ١ب اٍُ اٌَ١بٍخ
اٌّبٌ١خ اٌّزلفٍخ ٌزّ١١ي٘ب ػٓ اٌَ١بٍخ اٌّبٌ١خ اٌّؾب٠لح  ٚ ،أطجؾذ اٌلٌٚخ ٘ ٟاٌَّئٌٛخ فٙٔ ٟب٠خ األِو ػٓ ٍالِخ ٚ
لٛح االلزظبك اٌٛؽٕ ٟوىً ،وّب أطجؾذ اٌَ١بٍخ اٌّبٌ١خ أكاح هئ١َ١خ َِٚئٌٛخ ػٓ رؾم١ك اٌزٛاىْ االلزظبك ٞػٕل
َِز ٜٛاٌزٛظ١ف اٌىبًِ ٌٍّٛاهك اإلٔزبع١خ ػٓ ؽو٠ك اٌزأص١و ػٍ ٝاٌطٍت اٌفؼبي ف ٟااللزظبك  ٚرزّزغ اٌَ١بٍخ اٌّبٌ١خ
ف٘ ٟنا اٌشأْ ثبٌملهح ػٍ ٝاٌزأص١و اٌّجبشو ػٍَِ ٝز ٜٛإٌشبؽ االلزظبك .ٞفف ٟأٚلبد اٌىَبك ؽ١ش ٠مً اٌطٍت ػٓ
اٌَّز ٜٛاٌن٠ ٞؾمك اٌزشغ ً١اٌىبًِ ٌؼٛاًِ اإلٔزبط  ٚ ،ثبٌزبٌ ٟفئْ اٌَ١بٍخ اٌّبٌ١خ ثشمٙ١ب اإل٠واكاد ٚإٌفمبد رؼًّ
ػٍ ٝى٠بكح اٌطٍت ػٓ ؽو٠ك ر١به اإلٔفبق اٌؼبَ ِغ االٌزغبء إٌ ٝاٌؼغي إٌّظُ ف ٟاٌّ١يأ١خ  ٚاٍزقلاَ اٌؼوائت
اٍزقلاِب ً ٠شغغ اٌطٍت اٌقبص ػٍ ٝاالٍزٙالن ٚاالٍزضّبه ثّب ٠ؼّٓ ى٠بكح اٌزشغٚ ً١اإلٔزبط ِّب ٠ؤك ٞإٌ ٝاٌقوٚط
ِٓ ؽبٌخ اٌىَبك أ ٚرؾم١ك ؽلرٙبٚ .ؽَت ٚعٙخ إٌظو اٌىٕ١ي٠خ فئْ ِؾلكاد االٍزمواه االلزظبك ٟ٘ ٞاٌزشغ ً١اٌىبًِ
ٌٍّٛاهك ،اٌلفً اٌم ،ِٟٛاالٍزضّبه ،االكفبه ،اٌجطبٌخ.1
دَ /ظشيت انًُو انًخواصٌ:
إٌّ ٛاٌّزٛاىْ ٠زطٍت اٌزٛاىْ ثِ ٓ١قزٍف طٕبػبد ٍٍغ االٍزٙالن ٚ،ث ٓ١طٕبػبد اٌٍَغ اٌوأٍّبٌ١خ ٚاالٍزٙالو١خ.
ونٌه رزؼّٓ اٌزٛاىْ ث ٓ١اٌظٕبػخ ٚاٌيهاػخٔ ٚ .ظو٠خ إٌّ ٛاٌّزٛاىْ لل رّذ ِؼبٌغزٙب ِٓ لجً هٚىٔشزٚ ٓ١هأغو
ٚآهصو ٌ ٚ ٌ٠ٛللِذ ٘نٖ إٌظو٠خ أٍٍٛثب عل٠لا ٌٍزّٕ١خ ؽجمزٙب ه١ٍٚب ٍٚبػلرٙب ػٍ ٟاإلٍواع ثّؼلي إٌّ ٛف ٟفزوح
لظ١وحٚ ،لل ٠ىٌٙ ْٛنٖ إٌظو٠خ أصبه ٘بِخٚ ،أصبه ٍٍج١خ ِٕٙٚب  :إْ اٌلٚي إٌبِ١خ رفزمو إٌ ٝاٌّٛاهك اٌالىِخ ٌىَو
اٌؾٍمخ اٌّفوغخ اٌّزّضٍخ ثظغو اٌَٛق ٚرؼًّ ٘نٖ إٌظو٠خ ػٍ ٝإؽالي اٌٛاهكاد ِمبثً اٌّٛاك اٌَّزٛهكح ِٓ اٌقبهط

1

عبد الفتاح قندٌل ،سلوى سلٌمان ،الدخل القومً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،1979،ص ص (.)148-146
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ِّب ٠ؾوَ اٌلٚي إٌبِ١خ ِٓ اٌزطٛه ثَوػخ وبف١خ ٌٍؾبق ثلٚي اٌّزملِخ الْ ٘نٖ إٌظو٠خ رلػٛا إٌ ّٛٔ ٝوبًِ اٌمطبػبد
ِٓ اعً إٌّ ٛااللزظبك.1ٞ
جَ /ظشيت انًُو غيش انًخواصٌ:
تأخذ نظرٌة النمو غٌر المتوازن اتجاها مغاٌرا لفكرة النمو المتوازن حٌث أن االستثمارات فً هذه الحالة تخصص
لقطاعات معٌنة بدال من توزٌعها بالتزامن على جمٌع قطاعات االقتصاد الوطنً .وفقا لهرشمان فان إقامة
مشروعات جدٌدة ٌعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجٌة ،إال أنها تخلق بدورها وفورات
خارجٌة جدٌدة ٌمكن أن تستفٌد منها وتقوم علٌها مشروعات أخرى تالٌة ٌجب أن تستهدف السٌاسات اإلنمائٌة ما
ٌلً  :تشجٌع االستثمارات التً تخلق المزٌد من الوفورات الخارجٌة ،الحد من المشروعات التً تستخدم الوفورات
الخارجٌة أكثر مما تخلق منها .النمو المتوازن عكس النمو غٌر المتوازن تستند هذه النظرٌة علً حقٌقة أن حلقة
الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلً ،تواجه هذه اإلستراتٌجٌة بنقد أساسً ٌتضمن عدم توفر المواد
الالزمة لتنفٌذ هذا القدر من االستثمارات المتزامنة فً الصناعات المتكاملة خاصة من حٌث الموارد البشرٌة
والتموٌل والمواد الخام .أما المؤٌدٌن لهذه اإلستراتٌجٌة فإنهم ٌفضلون االستثمارات فً قطاعات أو صناعات مختارة
بشكل أكثر من تأٌٌدهم لالستثمارات المتزامنة .أهم محددات االستقرار االقتصادي هً حجم االستثمار.
 3-1انذوسة االقخصاديت:2
تعرف بأنها تقلبات فً النشاط االقتصادي الكلى مثل مستوٌات اإلنتاج والعمالة  .واألسعار  .الدورة االقتصادٌة أٌضا
تسمى بدورة األعمال  Cycle Businessتتمثل فً التقلبات فً اتجاه المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة مثل الناتج الكلً
والتشغٌل والتضخم (االرتفاع فً مستوى األسعار) واالنكماش (انخفاض
الدورات بتكرار حدوثها الذي قد ٌكون منتظما فً بعض األحٌان
التساوي بٌن المدة الزمنٌة التً تستغرقها االتجاهات التوسعٌة

مستوى األسعار ) والبطالة ،وتتسم هذه

أو غٌر منتظم فً كثٌر من األحٌان ،أي عدم
 Expansionفً الدورة التً تتمثل بالتقلبات من

مركز أو نقطة التحول الدنٌا ،أو قاع الدورة  Troughالتً تمثل حالة الكساد  ،Depressionوبٌن المدة الزمنٌة
التً تستغرقها االتجاهات االنكماشٌة  Contractionالتً تتمثل بالتحوالت من نقطة التحول العلٌا أو القمة Peak
التً تمثل وضع االنتعاش أو الرخاء

 ،Prosperityفعندما ٌكون االقتصاد فً وضع القمة توجد هناك عوامل

ومتغٌرات تدفع إلى وضع االنكماش والركود  Stagnationثم الكساد (االنخفاض الشدٌد فً مستوى األسعار ) ،
وكذلك عندما ٌكون االقتصاد فً وضع الكساد توجد عوامل ومتغٌرات تدفع للتحول إلى وضع التوسع واالنتعاش.
وتحدث األزمة عندما تحصل التقلبات بٌن (القمة) و(القاع)،

وخطورة األزمة اعتمادها على سرعة التحوالت

للمتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة  ،تشبه الدورة االقتصادٌة بالجبل إذ تمثل قمته حالة االنتعاش وأدناه حالة الكساد ،فكلما
كان الوادي عمٌقا وواسعا ٌعكس ذلك األثر الكبٌر لالزمة وخطورتها ،كما حدث فً أزمة الكساد الكبٌر عام 1929
1

Economics Books, Macroeconomics, pages (113-115) .
2

الهٌئة العامة لتشجٌع االستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الغربٌة  ،نوفمبر،2013 ،ص ()1
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التً تعتبر اقل خطورة مما حصل فً عام  .1970ما ٌحصل الٌوم يسمً باألزمة المالٌة العالمٌة والتً بدأت
تظهر على السطح بعد ظهور أزمة الرهن العقاري فً أمٌركا

 .2008تعُد األزمات االقتصادٌة Economic

 Crisisاخطر مراحل الدورات االقتصادٌة  Economic Cycleالتً تحدث فً االقتصادٌات الرأسمالٌة وتنتقل
تأثٌراتها إلى االقتصادٌات األخرى وحسب درجة االرتباط ،ومنشأ كل األزمات االقتصادٌة هو التقلبات الشدٌدة فً
بعض أو كل متغٌرات طرفً االقتصاد ،الجانب الحقٌقً (السلع) والجانب المالً (النقدي) ،وسرعان ما تتفاعل
التغٌرات فً المتغٌرات الحقٌقٌة والمالٌة لتشكل خلٌطا ً من التأثٌرات المتبادلة بٌن جانبً العرض الكلً والطلب
الكلً ،على اعتبار أن النقود هً حق على االقتصاد السلعً ٌتٌح لها إشباع الحاجات األساسٌة ،وبالتالً فالنقود هً
أصل مالً  Financial Assetممثل عن االقتصاد السلعً  ،وٌتضح لنا أن النقود هً المؤثر األول على الدورات
االقتصادٌة.
 4-1يحذداث االسخقشاس االقخصادي في انسوداٌ:
االٍزمواه االلزظبك :ٞرٙلف اٌَ١بٍبد االقتصادٌة بوجه عام إلً تحقٌق االستقرار االقتصادي .إال أنه لٌس هناك
اتفاق عام بٌن االقتصادٌٌن وغٌرهم علً نوع االستقرار المطلوب حٌث من ٌدافع عن سٌاسات تحقٌق العمالة
لالقتصاد ال ٌتفق مع من ٌرغب فً السٌاسات التً تركز علً استقرار مستوٌات األسعار .وعندما ٌأخذ عدم
االستقرار شكل التضخم( االرتفاع فً المستوي العام لألسعار) أو االنكماش فإن هذا ٌتسبب فً نقص الكفاءة ,وعدم
العدالة ,حٌث إن التضخم أو االنكماش ٌعمل علً سوء توزٌع الدخول بٌن المقرضٌن والمقترضٌن وأصحاب الدخول
الثابتة( العاملٌن بأجور معٌنة ثابتة) وأصحاب الدخول غٌر الثابتة من التجار وأصحاب األراضً والعقارات
وغٌرهم ,أضف إلً ذلك أن ارتفاع مستوٌات األسعار سوف ٌؤدي إلً هروب األفراد من استخدام العملة التً
تنخفض قٌمتها نتٌجة لذلك ،وإلً ضعف مقدرة الدولة علً التصدٌر .وهناك تحفظ حول الرغبة فً االستقرار
االقتصادي ,حٌث ٌعتقد بعض االقتصادٌٌن أن النمو واالستقرار متضادان وغٌر متكاملٌن ،ألن االستقرار العالً
الدرجة ٌكون علً حساب النمو ،إذ إن النمو ٌستلزم التغٌٌر فً هٌكل االقتصاد مما ٌؤدي إلً عدم االستقرار لكنه
ٌنقل االقتصاد من حالة االستقرار إلً حالة أخري عند مستوي أعلً .علً الرغم من شٌوع مفهوم االستقرار
االقتصادي ,فإن هناك القلٌل من التعرٌفات المتفق علٌها دولٌا ،حٌث ٌعرف صندوق النقد الدولً االستقرار
االقتصادي بأنه الوضعٌة التً تجنب الدول مخاطر التعرض ألٌة هزات اقتصادٌة أو مالٌة ،وهً الوضعٌة التً من
شأنها تمكٌن الدول من التغلب علً التقلبات والتغٌرات الحادة فً النشاط االقتصادي وأسعار الصرف والفائدة
ومعدالت التضخم وأسواق المال ,حٌث تزٌد هذه التقلبات من مستوٌات عدم التٌقن ،وتؤثر سلبا علً مستوٌات قدرة
الدول علً جذب االستثمارات ورفع معدالت النمو االقتصادي ،ومن ثم فمن األهمٌة بمكان التأكد من قدرة
اقتصادٌات العالم المختلفة علً تعزٌز فرص النمو االقتصادي والحٌلولة دون وقوع تقلبات من شأنها اإلضرار
باالستقرار االقتصادي والمالً ،وفً حالة وقوع تلك التقلبات فإن وضعٌة االستقرار االقتصادي والمالً تعزز
فرص هذه الدول فً تجاوز أثر هذه الصدمات والحد من تأثٌراتها السلبٌة علً األداء االقتصادي والمالً بقدر
اإلمكان .وٌؤكد صندوق النقد الدولً أهمٌة قٌام الدول بتبنً السٌاسات المالئمة التً ٌكون بمقدورها التخفٌف من
31

َيجهَّتُ جايعت ْ
بخج انشضا انعهًيَّت انعذد انعششيٍ أبشيم [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
حدة هذه التقلبات ـ حال حدوثها ـ دون التأثٌر علً معدالت النمو االقتصادي ومستوٌات المعٌشة من خالل التركٌز
علً السٌاسات التً تستهدف تعزٌز مستوٌات اإلنتاجٌة والكفاءة ورفع معدالت التشغٌل ,وتعتبر السٌاسات المالٌة
والنقدٌة من أهم األدوات الخاصة بتحقٌق االستقرار االقتصادي ،حٌث تتمثل السٌاسة المالٌة فً البرامج الحكومٌة
الخاصة بالضرائب واإلنفاق واالقتراض الحكومً ,وهً تستمد أهمٌتها من تأثٌرها علً أربعة أوجه من النشاط
االقتصادي ( األسعار،االستهالك ،حجم التوظف ،توزٌع الدخل) ،وٌختلف مفهوم السٌاسة المالٌة وأهمٌتها فً
المجتمعات المتقدمة عنها فً المجتمعات النامٌة إذ إنها تسعً فً األولً إلً تحقٌق استقرار االقتصاد القومً ,بٌنما
اهتمامها األساسً فً الثانٌة هو توفٌر التموٌل للتنمٌة االقتصادٌة.1
أ /سعش انصشف:
أخذ السودان بنظام سعر الصرف الثابت منذ العام

 َ1975وفٌه تحدد أن ٌعادل الجنٌه السودانً  2.56 2جرام/

ذهب أو  2.88دوالر أمرٌكً واستمر الحال كذلك حتى العام  َ1972تم انتهاج سٌاسة لسعر الصرف كأداة للموازنة
الخارجٌة وذلك بهدف إحداث االستقرار االقتصادي ،لكن حدث اختالل فً التوازن الداخلً والخارجً وازداد عجز
الموازنة والدٌون الخارجٌة مما حدا ببنك السودان ووزارة المالٌة العمل على تخفٌض سعر الصرف إلى
دوالر لرفع تنافسٌة الصادرات وتقلٌل الواردات .أما فً العام

2.50

 َ1992أزٙظ اٌَٛكاْ ٍ١بٍخ اٌزؾو٠و االلزظبكٞ

والتً سمحت للبنوك بشراء وبٌع النقد األجنبً بحرٌة تامة وتم تخفٌض سعر الصرف باستمرار لكنه لم ٌؤدي إلى
 2مما

نتائج إٌجابٌة وذلك ألن التخفٌض لم ٌكن مصحوب باإلنتاج ،األمر الذي أدى إلى تدنً اإلنتاج واإلنتاجٌة
تسبب فً حدوث حالة من عدم االستقرار االقتصادي باعتبار أن سعر الصرف أحد أهم محددات االستقرار

االقتصادي .ؽلصذ وض١و ِٓ اٌزطٛهاد ثبٌَٕجخ ٌَؼو اٌؼٍّخ اٌٛؽٕ١خ ِمبثً اٌلٚاله األِو٠ى ٟفالي فزوح اٌلهاٍخ
اٌّّزلح ِٓ ٚ 1956ؽز ٝاٌؼبَ .َ2010
ب /انخضخى:
اٌزؼقُ ٠ؼٕ ٟى٠بكح وّ١خ إٌمٛك اٌّزلاٚيح ثظٛهح أوجو ِٓ اٌّؼوٚع اٌٍَؼٚ ٟاٌزؼقُ لل ٕ٠غُ ػٓ ى٠بكح اإلٔفبق
اٌ١ٙىٍ ٟاٌزٟ
ح
اٌم ِٟٛك ْٚأْ ٠وافك مٌه ى٠بك ح ف ٟاإلٔزبط ٠ٚ ،ؼي ٜاٌزؼقُ إٌ ٝاهرفبع رىبٌ١ف اإلٔزبط ٚاٌ ٝاٌزغ١واد
رؾلس ف ٟااللزظبك ٚاٌز ٟالثل ِٓ أْ ٠وافمٙب اهرفبع ف ٟاألٍؼبهٚ .ه٠بػ١ب فئْ ِؼلي اٌزؼقُ َ٠ب: ٜٚ
CPI t  CPI t 1
CPI t 1

٠ورجؾ ِؼلي اٌزؼقُ ثؼاللخ ػىَ١خ ِغ االٍزمواه االلزظبك ٞف ٟاٌَٛكاْ. 3

1

وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة ،موقع معرفً على اإلنترنت

2

جمهورٌة السودان الدٌمقراطٌة ،بنك السودان المركزي ،مجلة المصرفً 1996،م ،العدد التاسع ،ص ص ()18،17

3

عبد المطلب عبد الحمٌد  ،النظرٌة االقتصادٌة تحلٌل جزئً وكلً ،دار الكتاب للنشر ،اإلسكندرٌة2007 ،م .ص(. )466
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ث /االسخثًاس األجُبي انًباشش:
إْ االٍزضّبهاد األعٕج١خ رَبُ٘ ف ٟؽً ِشىٍخ

اٌجطبٌخ ،ثٍغذ َٔجخ االٍزضّبهاد األعٕج١خ ف ٟاٌفزوح (- 2000

َٔ ،)َ2007جخ ٚ 100%وبٔذ شٙبكاد ) ِٓ (SMCأُ٘ اٌّؾفياد اٌغبمثخ ٌالٍزضّبه االٍزمواه األِٕ٘ ِٓ ٟنا
إٌّطٍك ٔغل أْ ارفبل١خ اٌَالَ ٚاٌز ٟثّٛعجٙب ٚػؼذ اٌؾوة أٚىاه٘ب عؼٍذ ِٓ

اٌَٛكاْ كٌٚخ عبمثخ ٌالٍزضّبهاد

األعٕج١خ ٔظواً ٌٍّٛاهك اٌٙبئٍخ ٚإٌّبؿ اٌغبمة ٌالٍزضّبه اٌن٠ ٞزّزغ ثٗ اٌَٛكاْ ٌّؼوفخ ؽغُ االٍزضّبهاد األعٕج١خ
اٌزٔ ٟفند ف ٟثالكٔب ثؼل ارفبق اٌَالَ ٚأؼىبٍبد رٍه االٍزضّبهاد ػٍ ٝااللزظبك اٌمٔ ِٟٛطبٌغ عٍّخ ِٓ اإلفبكاد فٟ
٘نا اٌَ١بقٚ .ىاهح االٍزضّبه  ِٓٚفالي ػٍّ١بد اٌوطل ٚاٌّزبثؼخ اٌز ٟرم َٛثٙب أولد كفٛي اٌؼل٠ل ِٓ اٌَّزضّوٓ٠
ٌالٍزضّبه ف ٟوبفخ اٌّغبالد فف ٟاٌمطبع اٌظٕبػ .ٟشٙل اٌَٛكاْ كفٛي ػلك ِٓ االٍزضّبهاد األعٕج١خ اٌشٟء اٌنٞ
ٍبػل ف ٟاٌزطٛه االلزظبك ٞاٌن٠ ٞشٙلٖ اٌَٛكاْ ا ِٓٚ ْ٢أُ٘ ا٠غبث١بد االٍزضّبهاد األعٕج١خ أْ ٘نٖ االٍزضّبهاد
اٌز ٟرؾممذ ؽز ٝأالْ ٍبّ٘ذ ف ٟرّٕ١خ االلزظبك اٌم ِٟٛوّب ٍبّ٘ذ ف ّٛٔ ٟاٌطبلخ اإلٔزبع١خ ف ٟلطبػبد اٌظٕبػخ
اٌيهاػخ ٚاٌمطبع اٌقلِ ٟأ٠ؼب االٍزضّبهاد األعٕج١خ ٍبّ٘ذ ثبٌمله اٌفؼبي ف ٟاِزظبص ِؼلالد اٌجطبٌخ ِٓ فالي
رٛف١و فوص اٌؼًّ ٌٍقو٠غ ٓ١فِ ٟقزٍف اٌّغبالد ف ٟاٌمطبع اٌظٕبػٚ ٟاٌقلِٚ ٟاٌيهاػ .ٟأ٠ؼب َ٠بُ٘ االٍزضّبه
األعٕج ٟف ٟرم٠ٛخ ثؼغ اٌمطبػبد االلزظبك٠خ ف ٟثالكٔب فبطخ فِ ٟغبي اٌزّٕ١خ .االٍزضّبهاد أ٠ؼب رَبُ٘ ف ٟؽً
اٌّشبوً االعزّبػ١خ اٌّورجطخ ثباللزظبك ِضً اٌؼبئمخ اٌّبٌ١خ ثَجت اٌجطبٌخ ِٓ فالي اٌَّبّ٘خ ف ٟل١بَ اٌّشوٚػبد
اٌزّٕ٠ٛخ اٌز ٟرؼزجو ثٕ١بد أٍبٍ١خ ٌزط٠ٛو اإلٔزبط ِضً اٌَلٚك ٚاٌىجبهٚ ٞاٌطوق ٚاٌّشوٚػبد اٌيهاػ١خ

اٌزٟ

رَزٛػت اٌؼّبٌخ اٌَٛكأ١خ ِٓ فالي اٌّزبثؼبد ف ٟاٌّغبي االٍزضّبه ٔالؽع أْ اٌزوو١ي ػٍ ٟاالٍزضّبهاد ف ٟاٌمطبع
اٌظٕبػ ٟأوجو ِمبهٔخ ِغ اٌمطبع اٌيهاػ ٟف ٟؽ ٓ١أْ اٌَٛكاْ ٠ؼل ِٓ اٌلٚي إٌّبؽ ثٙب رٛف١و اٌغناء ٌٍؼبٌُ فٟ
اٌَّزمجً.
د /انبطانت:
٘ ٟظب٘وح الزظبك٠خ ثلأ ظٛٙه٘ب ثشىً ٍِِّ ًٛغ اىك٘به اٌظٕبػخ إم ٌُ ٠ىٓ ٌٍجطبٌخ ِؼٕ ٝف ٟاٌّغزّؼبد اٌو٠ف١خ
اٌزمٍ١ل٠خ .ؽجمب ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌل١ٌٚخ فئْ اٌؼبؽً ٘ ٛوً لبكه ػٍ ٝاٌؼًّ ٚهاغت ف٠ ٚ ،ٗ١جؾش ػٕٗ ٠ٚمجٍٗ ػٕل َِزٜٛ
األعو اٌَبئل ٌٚىٓ ك ْٚعل ِٓ .ٜٚفالي ٘نا اٌزؼو٠ف ٠زؼؼ أٔٗ ٌ ٌ١وً ِٓ ال ٠ؼًّ ػبؽً فبٌزالِ١ن  ٚاٌّؼبلٓ١
ٚإٌَّٚ ٓ١اٌّزمبػل ِٓٚ ٓ٠فمل األًِ ف ٟاٌؼضٛه ػٍ ٝػًّ ٚأطؾبة اٌؼًّ اٌّؤلذ  ُ٘ ِٓٚف ٟغٕ ٝػٓ اٌؼًّ ال ٠زُ
اػزجبهُ٘ ػبؽٍ ٓ١ػٓ اٌؼًّ ِ .ؼلي اٌجطبٌخَٔ ٛ٘ :جخ ػلك األفواك اٌؼبؽٍ ٓ١إٌ ٝاٌم ٖٛاٌؼبٍِخ اٌىٍ١خ ِ ٛ٘ٚؼلي ٠ظؼت
ؽَبثٗ ثللخٚ .رقزٍف َٔجخ اٌؼبؽٍ ٓ١ؽَت اٌٍٛؾ (ؽؼو ٞأ ٚلوٚ )ٞٚؽَت اٌغٌٕ ٚآٌَ ٛٔٚع اٌزؼٍٚ ُ١اٌَّزٜٛ
اٌلهاٍّ٠ٚ .ٟىٓ ؽَبثٙب وّب ِ : ٍٟ٠ؼلي اٌجطبٌخ َ٠ب ٞٚػلك اٌؼبؽٍِ ٓ١مَِٛب ػٍ ٝػلك اٌمٛح اٌؼبٍِخ ِؼوٚثب ً فٟ
ِبئخِ .ؼلي ِشبهوخ اٌمٛح اٌؼبٍِخ َ٠ب ٞٚلٛح اٌؼّبٌخ ِمَِٛب ػٍ ٝإٌَجخ اٌفبػٍخً فِ ٟبئخ.1

 1الفاتح عباس ،ورقة علمٌة عن البطالة فً السودان 2013 ،م ،ص (.)1

33

َيجهَّتُ جايعت ْ
بخج انشضا انعهًيَّت انعذد انعششيٍ أبشيم [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
ًَ 5 -1ورج االحخًال انخطي نوجج :Linear Probability Logit Model :
) (Yاٌزٕجؤ٠خ وبؽزّبي ٌٍّزغ١و اٌزبثغ ( ٚ )Yلل ٛ٠اعٗ إٌّٛمط

ّ٘ٛٔ ٛمط اؽزّبي فط٠ ٟؾز ٞٛػٍ ٝرفَ١و اٌمّ١خ

ِشىٍخ ٚلٛع اٌم ُ١اٌزٕجؤ٠خ فبهط اٌّل )1,0 ( ٜؽزٚ ٝإْ وبْ إٌّٛمط طؾ١ؼ فّٓ اٌّؤول أْ لُ١

)ٍ )Xزمغ فبهط

اٌفزوح ( ،)2-,2أؽ١بٔب ً ٠زُ رؾ ً٠ٛإٌّٛمط األطٍ ٟثؾ١ش رى ْٛاٌزٕجؤاد ٌىً ل )X) ُ١ف ٟاٌفزوح ( ٠ ،)1,0ؤكّٛٔ ٞمط
االؽزّبي اٌقط ٟاٌّم١ل ٘نا اٌغوع ٔظ١و ثؼغ اٌزىٍفخ ٚاٌٙلف األٍبٍ ٛ٘ ٟرفَ١و اٌّزغ١و اٌزبثغ وبؽزّبي افزجبه
ثلِ ً٠ؼ٠ٚ .ٓ١ىزت إٌّٛمط ثبٌظٛهح اٌو٠بػ١خ اٌزبٌ١خ:
)Pi  f ( 0  1 X i )  F ( Z )..........(1

ؽ١ش إْ

F

٘ ٟكاٌخ اٌزٛى٠غ االؽزّبٌ١خ اٌزواوّ١خ ػٕل افزواع أْ اٌزؾ٠ ً٠ٛأفن شىً كاٌخ اٌزٛى٠غ اٌزواوّ١خ

ٌٍزٛى٠غ إٌّزظُ ٚثبٌزبٌٔ ٟؾظً ػٍٛٔ ٝع ِم١ل ِٓ ّٔٛمط االؽزّبي اٌقط٠ ٟىزت ثبٌظٛهح اٌو٠بػ١خ اٌزبٌ١خ:

)Pi   0  1 X i ..........................(2
٠زالىَ ّٔٛمط ثوٚثذ ِ Probitغ كاٌخ االؽزّبي اٌطج١ؼ ٟاٌزواوّ١خ ثبفزواع ٚعٛك هلُ ل١بٍٟ
اٌفوك رغبٖ اٌزظ٠ٛذ ف ٟااللزواع  ، 1وٍّب وجو اٌولُ اٌم١بٍٟ
اٌؾبٌخ اٌقبطخ ٔفزوع أْ

Z

كاٌخ فط١خ ف ٟاٌّزغ١و اٌّفَو

Z

Z

٠م ٌ١شؼٛه

وٍّب وجود إِىبٔ١خ ِؼوفخ اٌزظ٠ٛذ ثٕؼُ ،فٟ

X

 ٛ٘ٚاٌلفً وّب :ٍٟ٠

)Z   0  1 X i ..............................(3
ثبإلػبفخ إٌ ٝمٌه أْ رالىَ

*Z  Z

 Zلّ١خ ؽوعخ * Z

إما وبْ اٌزظ٠ٛذ ثٕؼُ ،

ٌٍزٕجؤ ثٍَٛن رظ٠ٛذ اٌفوك وب٢ر:ٟ

*Z  Z

إما وبْ اٌزظ٠ٛذ ثالٚ ،رىزت اٌلاٌخ اٌطج١ؼ١خ اٌزواوّ١خ

ثبٌظٛهح اٌزبٌ١خ:
)ds........................(4

2

s2

Z

e


ٚٚفمب ً ٌطو٠مخ اٌؾَبة فئْ لّ١خ االؽزّبي

P

1

P  F (Z ) 

2 

رمغ ثٌٍ ، (1,0) ٓ١ؾظٛي ػٍ ٝلّ١خ

Z

ٚاٌز٠ ٟفزوع أْ

رى ْٛط١غخ ٌٙب ِؼٍّبد غ١و ِؼٍِٛخ األِو اٌن٠ ٞغؼٍٕب َٔزقلَ ِمٍٛة كاٌخ االؽزّبي اٌزواوّ١خ (اٌزغّ١ؼ١خ) وّب :ٍٟ٠
)Z  F 1 ( P)   0  1 X i ...........................(5

1

خلف هللا أحمد محمد عربً ،االقتصاد القٌاسً المتقدم ،مطبعة جً تاون  ،الطبعة الثانٌة2009 ،م ،ص ص (.)44-41
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٠م ٌ١االؽزّبي

P

إٌبرظ ِٓ ّٔٛمط  Probitرمل٠و االؽزّبي اٌشوؽ ٟاٌن٠ ٞف١ل ػٕل إػطبء كفً اٌفوك ثأٔٗ

ٍ١ظٛد ثٕؼُ ٘ٚنا ٠ىبف ٟاؽزّبي اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼ ٟاٌّؼ١بهٚ ٞاٌن٠ ٞىَِ ْٛب٠ٚب ً أ ٚػٍ ٝألً ِٓ
٠ٚ  0  1 X iؼ١ف ٘نا إٌ ٝإٌّٛمط ٚاٌ ٝرىٍفخ اٌزمل٠و ألٔٗ اٍزقلَ األٍٍٛة غ١و اٌقطِٚ ٟبىاٌذ
األٌٍ إٌظو٠خ ٌزجو٠وٖ ِؾلٚكح.1
 5-1حقذيش ًَورج االحخًال انخطي نوجج:Logit Linear Probability Estimate Model :
رُ اٍزقلاَ ث١بٔبد ٍٕ٠ٛخ ٌٍفزوح ( ٌّ )َ2012-1956زغ١واد اٌٛهلخ رُ اٌؾظٛي ػٍٙ١ب ِٓ اٌغٙبى اٌّوويٌ ٞإلؽظبء
رمبه٠و ثٕه اٌَٛكاْ اٌّوويٚ ،ٞاٌؼوٚع االلزظبك٠خ ٌٛىاهح اٌّبٌ١خ ٚااللزظبك اٌٛؽٌَٕٕٛ ٟاد ِقزٍفخَٔٚ ،جخ
ٌطج١ؼخ اٌّزغ١و اٌزبثغ (االٍزمواه االلزظبك )ٞإٌٛػ ٟرُ اٍزقلاَ ّٔبمط االؽزّبي اٌقطٚ Logit Model ٟاٌؾيِخ
اٌؾبٍٛث١خ ٚ Eviews7رُ اٌزٛطً اٌ ٟإٌّٛمط اٌّمله اٌزبٌٍِ( ٟؾك (:))1
ES  50.77649  9.01GDP  1.931541@ PCH ( INF )  4.304943U
)S .E  (25.3)  ( 4.7)  (1.01)  (2.2
McF  0.80
LR  38.27
Pr ob( LR.Statistics )  0.0000

انًعياس االقخصادي:
٠زؼٍك ثئشبهح ٚؽغُ اٌّؼٍّبد اٌّملهح ٔالؽع إْ إٌّٛمط اٍزٛف ٝاٌّؼ١به االلزظبك ٞثٕغبػ ٚال رٛعل ِشىٍخ.
انًعياس اإلحصائي:
انًعُويت انفشديت  :إْ عّ١غ اٌّؼٍّبد اٌّملهح ِؼٕ٠ٛخ ِّب ٠لي ػٍ ٝإْ اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ِؼٕ٠ٛخ ٘ٚبِخ ٚرؤصو ػٍٝ
االٍزمواه االلزظبك ٞف ٟاٌَٛكاْ فالي فزوح اٌلهاٍخ.
انًعُويت انكهيت ٔ :الؽع أْ لّ١خ  LR statisticاالحتمالٌة أكبر من (  )0.05فإننا نرفض فرض العدم ونقبل
الفرض البدٌل القائل بان النموذج معنوي.
يعايم انخحذيذ  McFadden R-squaredارؼؼ ٌٕب ثبْ ِ 80%زغ١واد َِزمٍخ رفَو االٍزمواه االلزظبك ٞفٟ
اٌَٛكاْ ِٛ ٟ٘ٚعٛكح ف ٟإٌّٛمط ٚأْ ِ 20%زغ١واد َِزمٍخ رفَو االٍزمواه االلزظبكِ ٟ٘ٚ ٞؼّٕخ ف ٟاٌّزغ١و
اٌؼشٛائ.ٟ

1

خلف هللا أحمد محمد عربً ،االقتصاد القٌاسً المتقدم ،مرجع سابق ،ص ص ( .)44-41

35

َيجهَّتُ جايعت ْ
بخج انشضا انعهًيَّت انعذد انعششيٍ أبشيم [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
اخخباساث جزوس انوحذة نًخغيشاث انذساست:
ِٓ اٌٍّؾك هلُ (  )2ثّب أْ لّ١خ إؽظبءٖ  ADFاٌّطٍمخ أوجو ِٓ اٌمّ١خ اٌؾوعخ ػٕل َِزِ ٜٛؼٕ٠ٛخ ،5% ،1%
 10%ػٍٔ ٗ١وفغ اٌفوع اٌؼلَ ٔٚمجً اٌفوع اٌجل ً٠اٌمبئً أْ اٌٍٍََخ ٍبوٕخ (َِزموح).
اخخباس انخكايم انًشخشك نًخغيشاث انذساست:
من الملحق رقم (ٌ )3شٌر اختبار األثر للتكامل المشترك إلى رفض فرض العدم بعدم وجود أي متجه للتكامل
المشترك عند مستوى معنوٌة  5%وبالتالً قبول الفرض البدٌل الذي ٌنص على وجود معادلتان للتكامل المشترك
بٌن متغٌرات الدراسة وهذا ٌشٌر إلى أن السلسلة الزمنٌة قٌد الدراسة لها عالقة توازنٌة فً المدى الطوٌل.
النتائج:
 /1إن معدل البطالة ٌرتبط بعالقة عكسٌة مع االستقرار االقتصادي.
ٌ /2رتبط الناتج المحلً اإلجمالً بعالقة طردٌة مع االستقرار االقتصادي.
ٌ /3رتبط التضخم بعالقة طردٌة مع االستقرار االقتصادي.
 /4تلعب االستثمارات األجنبٌة دور كبٌر فً االستقرار االقتصادي.
انخوصياث:
 /1على الدولة انتهاج سٌاسة اقتصادٌة مالٌة ونقدٌة للحد من التضخم وذلك لتحقٌق مزٌد من االستقرار االقتصادي.
 /2أن تبحث عن سوق محلً وعالمً لدعم وتسوٌق السلع التً تنتجها مشروعات الشباب واألسر المنتجة لها.
 /3دعم القطاع اإلنتاجً بهدف إنتاج السلع التصدٌرٌة لجذب العمالت األجنبٌة لكً ٌتعافى االقتصاد.
 /4رله٠ت ٚرأ٘ ً١اٌجبؽض ٓ١ػٓ اٌؼًّ فِ ٟقزٍف اٌّغبالد ي٠زُ رٛظ١ف ُٙف ٟاٌّؤٍَبد اٌقبطخ أ ٚاٌؼبِخ.
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انًشاجع :
 /1الفاتح عباس ،ورقة علمٌة عن البطالة فً السودان 2013 ،م.
 /2باري سٌجل ،ترجمة عبد الصبور محمد علً ،االقتصاد الكلً االختٌار العام والخاص ،دار المرٌخ للنشر
الرٌاض ،السعودٌة1987 ،م.
 /3جٌمس جوارتنى و رٌجارد أستروب ،ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن وعبد العظٌم محمد مصطفى  ،االقتصاد
الكلى االختٌار العام والخاص  ،دار المرٌخ للنشر ،الرٌاض  ،السعودٌة1988 ،م.
 /4ؽبىَ اٌججال ،ٞٚأطٛي االلزظبك اٌَ١بٍ ،ٟاٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍٕشو ،اٌطجؼخ اٌضبٔ١خ ،َ1996 ،عّٛٙه٠خ ِظو
اٌؼوث١خ ،اإلٍىٕله٠خ.
 /5حسام داؤود وآخرون  ،مبادئ االقتصاد الكلى  ،دار المٌسرة للنشر والتوزٌع  ،عمان2000 ،م.
 /6حسٌن الوادي ،كاظم جاسم ،االقتصاد الكلى تحلٌل نظري وتطبٌقً،عمان دار المسٌرة للنشر2006 ،م.
 /7خلف هللا أحمد محمد عربً ،االقتصاد القٌاسً المتقدم ،مطبعة جً تاون ،الطبعة الثانٌة2009 ،م.
 /8زٌنب بشٌر علً عبد هللا ،سٌاسات مكافحة الفقر فً السودان ،رسالة ماجستٌر2012،م.
 /9عبد الفتاح قندٌل ،سلوى سلٌمان ،الدخل القومً ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة.1979،
 /10عبد المطلب عبد الحمٌد  ،النظرٌة االقتصادٌة تحلٌل جزئً وكلً ،دار الكتاب للنشر ،اإلسكندرٌة2007 ،م.
ِ /11ب٠ىً إ٠لعّبْ ،روعّخ ِؾّل إثوإِ٘ ُ١ظٛه ،االلزظبك اٌىٍٔ ٟظو٠خ ٚايٍ١بٍبد ،كاه اٌّو٠ـ ٌٍٕشو ،اٌٍّّىخ
اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ،اٌو٠بع.َ1988 ،
12. www.Economics Books, Macroeconomics.com.
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) ًَورج االحخًال انخطي نوجج انًقذس1( يهحق سقى
Dependent Variable: ES
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)
Date: 11/14/15 Time: 02:09
Sample (adjusted): 1963 2000
Included observations: 38 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
GDP
9.01E-07
4.66E-07
1.933389
C
50.77649
25.32786
2.004769
U
-4.304943
2.154394
-1.998215
@PCH(INF)
1.931541
1.016916
1.899410
McFadden R-squared
0.807325
Mean dependent var
S.D. dependent var
0.471069
S.E. of regression
Akaike info criterion
0.450852
Sum squared resid
Schwarz criterion
0.623230
Log likelihood
Hannan-Quinn criter.
0.512183
Deviance
Restr. deviance
47.39777
Restr. log likelihood
LR statistic
38.26538
Avg. log likelihood
Prob(LR statistic)
0.000000
Obs with Dep=0 26
Total obs 38
Obs with Dep=1 12
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Prob.
0.0532
0.0450
0.0457
0.0575
0.315789
0.218087
1.617112
-4.566194
9.132388
-23.69888
-0.120163

ْ َيجهَّتُ جايعت
[ISSN 1858-6139] 2017 بخج انشضا انعهًيَّت انعذد انعششيٍ أبشيم
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
) اخخباس جزوس انوحذة نًخغيشاث انوسقت2( يهحق سقى
Null Hypothesis: ES has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
t-Statistic
-3.271271
-3.568308
-2.921175
-2.598551

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Prob.*
0.0216

Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
t-Statistic
-4.722293
-4.180911
-3.515523
-3.188259

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Prob.*
0.0023

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic
-9.812927
-3.571310
-2.922449
-2.599224

Prob.*
0.0000

t-Statistic
-15.84537
-3.584743
-2.928142
-2.602225

Prob.*
0.0000

Null Hypothesis: D(U,2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level
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Date: 04/11/17 Time: 12:52
Sample (adjusted): 1958 2003
Included observations: 46 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: ES GDP INF U
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Co integration Rank Test (Trace)
Hypothesized
Trace
0.05
No. of CE(s)
Eigen value
Statistic
Critical Value
None *
0.678444
77.28472
40.17493
At most 1 *
0.308710
25.09387
24.27596
At most 2
0.161198
8.110886
12.32090
At most 3
0.000543
0.024968
4.129906
Trace test indicates 2 co integrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Prob.**
0.0000
0.0394
0.2282
0.8972

