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ٌالحظ أٚ . ٔانخٕاصٌ انعاوٙ يسأنت انخٕاصٌ اندضئٙعخًذ عهٚ  ٔيٍ انًعهٕو أٌ االلخصاد عًٕيا. حٕاصٌ االلخصادٙ ٔاإلَخاج ف،ٔانسهع

 ْزا انخشابظ انًعمذ.ُٓاًٛا بٛ يخذاخهت ٔيخشابطت فٙ انذخم انمٕي، اإلَفاق انعاو، االدخاس انعاو،ٙ االسخثًاس انكه، انخضخى، انًسخٕ٘ انعاو نألسعاس، انفائذة
كٛ يٍ ُْا خاءث فكشة حطب.عت ْزِ انعاللاثٛم طبٛع دساست ٔححهٛ حسخطٙك بُاءانًُارج انخٚهّ عٍ طشٛٓخى حسٚ ،ضًٛٛصعب يعّ اإلدسان ٔانخٚ ٘انز
ت انًخبعتٛ انًُٓد.ُٓاٛعت انعاللاث بٛ ٔدساست طب،َٙ انسٕداٙشاث االلخصاد انكهٛ يخغٙ ححذد فٙ انخمهباث انخًَٕٙرج يُذل ٔفهًُح يٍ أخم انخعشف عه
ٗ األٔن،ٍٛ باسخخذاو يعادنخEviews ك بشَايحٚ عٍ طش،OLS
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ٍٛت بٛ أٌ ُْان عاللت يٕخبت راث دالنت إحصائ،ٓا انذساستٛ حٕصهج إنٙ أْى انُخائح انخ. و2012-1956  نهفخشة،  ٔسعش انفائذة،انًسخٕٖ انعاو نألسعاس
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اثَٛت انًٕاسد ٔاالسخفادة يٍ اإليكاًُٛت َحٕ حٚاساث االلخصادّٛ انسٛ ضشٔسة حٕخ،تًُٕٚع انخّٚٓ َحٕ انًشاسٛ ٔحٕخٙذ اإلَفاق انحكٕيٛحشش،تٚااللخصاد
.شادٛهت نالسخٚتٔإَخاج انسهع ٔانخذياث انبذٛانًحه
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Abstract:
This study applied the Mendel-Fleming model in Sudan for the period (1956- 2012). The importance of
this study comes from the role of the (goods market, monetary market) and productionin economics’
equilibrium. As it’s known, the variables (interest rates, general price level, inflation rate, total
investment, savings and GDP) are interdependent and interconnected in complex relationships. These
completionscannot be understood and recognized only through economics models. For this purpose, the
study used (Mendel-Fleming) model to examine the volatilities and the nature of these relationshipsfor the
Sudanese macroeconomic variables. The study used a descriptive and analytical methods, applying
(OLS), and byusing Eviews application. Study used a data belonged to(GDP, exchange rate, government
spending, money supply, general price level, and interest rate) for the period (1956-2012). The main
results of this study reveal that, there is a positive relationship amongGDP and (exchange rate, general
price level, and money supply), and a negative relationship among GDP and (general price level and
interest rate). For the monetary function there is a positive relationship between money supply and (GDP,
government expenditure, and exchange rate).The study recommendedthat, there must be areactivating the
role of the regulatory agencies, rationalizing government spending and to be directed towards
development projects, also to direct the economic policies towards development of resources by using the
local inputs capabilities for the goods production.
Keywords: exchange rate, government expenditure, production, profit margin, money supply, inflation.
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 1-1همذهت:

انًُٕرج االلخصاد٘ ىو مجموعة من العالقات االقتصادية التي توضح عادة بصيغ رياضية (معادلة أو مجموعة من

المعادالت) ،لتشرح سموكية أو ميكانيكية ىذه العالقات التي تبين عمل اقتصاد أو قطاع معين.ىناك أنواع عديدة من النماذج
تختمف بإختالف طبيعة التقسيم ،فيناك النماذج الوصفية،النماذج المعيارية ،النماذج الساكنة،النماذج المقارنة ،النماذج
الكمية،النماذج الجزئية ،النماذج المغمقة،النماذج المفتوحة ،وغير ذلك .تحاول ىذه الدراسة التعرف عمي إحدى النماذج

االقتصادية ،وىو نموذج (مندل وفممنج).يستخدم ىذا النموذج من أجل التنبؤ لقيم العمالت في المستقبل ،وتعود ىذه العممية إلي
سنة ( )1963م ،بفضل جيود ماركوس فممنج ،وروبرت مندل .يعد ىذا النموذج إطار نظري ،يسمح بتحميل أثر السياسات
االقتصادية واألزمات الخارجية في مختمف النظم،وىو عمي كل حال ييتم بحرية رؤوس األموال الدولية ،ويستعمل في بعض
األحيان كنظرية لتحديد سعر الصرف .النموذج يدرس أثر ميزان المدفوعات في تحديد سعر الصرف،ألن توازن سعر الصرف
يتحقق عندما يكون الطمب والعرض عمي العممة المحمية مقابل العممة األجنبية متساويا.أيضا يميز بين توازن الحساب الجاري

وتوازن حساب رأس المال في إطار ميزان المدفوعات ،ولكي يتحقق التوازن الكامل ،البد من االستجابة لشرط توازن سوق السمع

و سوق النقود.
 2-1هشكله الذساست:

مشكمة الدراسة تظير في أن االقتصاد السوداني يعاني من بعض المشكالت التي تظير عمى مؤشرات االقتصاد الكمي مثل،
إرتفاع معدالت التضخم ،إنخفاض سعر الصرف ،قمة اإلنتاج ،مقابل إرتفاع تكاليفو .ىذه المشاكل أدت إلى تدىور في البنيات
التحتية ،عجز ميزان المدفوعات ،وتدىور االقتصاد عموما .يرجع السبب وراء كل ذلك لما حدث من حروب أىمية ،الجفاف
والتصحر ،العقوبات االقتصادية الخارجية ،وعدم إستقرار النظم السياسية التي توالت عمي السودان .بيذا تم استخدام نموذج
مندل وفممنج لمعرفة وقياس نوع العالقة بين المتغيرات المذكورة أعاله ،وفيم أسباب تمك المشكالت.

 3-1أهوٍت الذساست:

تنبع أىمية الدراسة من الدور الذي يمعبو سوق (النقود ،السمع) المتمثل في نموذج مندل وفممنج ،والكمية المنتجة من السمع
والخدمات ،في توازن االقتصاد .بيذا نجد أن دراسة طبيعة عالقة المتغيرات (سعر الفائدة ،المستوي العام لألسعار ،التضخم،
االستثمار الكمي ،االدخار العام ،اإلنفاق العام،)GDP ،تعتبر من األىمية بمكان بالنسبة لمتخذي القرار في رسم السياسات

االقتصادية.من أجل ذلك،يعتبر نموذج مندل وفممنج مناسبا في االستخدام لتحميل وفحص العالقات المترابطة بين تمك
المتغيرات ،بالتركيز عمى أىمية عنصر سعر الصرف.
 4-1أهذاف الذساست:

تيدف الدراسة الى التعرف عمى نموذج مندل وفممنج وكيفية تطبيقو عمى االقتصاد السوداني
الصرف في السودان  ،دراسة العالقة بين (االنفاق الحكومي ،سعر الصرف ،سعر الفائدة

 ،التعرف عمى مشكالت سعر
]ىامش المرابحة [ ،عرض النقود،

والمستوى العام لألسعار) والناتج المحمي اإلجمالي  ،والتعرف عمي العالقة بين (اإلنفاق الحكومي ،المستوى العام لألسعار،
والناتج المحمي اإلجمالي) وعرض النقود.
 5-1فشوض الذساست:

اعتمدت الدراسة عمى الفرضيات التالية :ىنالك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين (سعر الصرف ،االنفاق الحكومي،

وعرض النقود) والناتج المحمي اإلجمالي في السودان  ،توجد عالقة عكسيةذات داللة إحصائية بين الناتج المحمي اإلجمالي
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و(سعر الفائدة ]ىامش الربح[ ،والمستوى العام لألسعار)  ،وتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين عرض النقود و(اإلنفاق
الحكومي ،الناتج المحمي اإلجمالي ،وسعر الصرف).
 6-1هٌهج الذساست:

استخدم الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،عن طريق المعادالت اآلنية باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل

( ،)3 SLSعن طريق استخدام برنامج (  .)Eviewsذلك لبيانات تخص متغيرات االقتصاد السوداني الكمية (الناتج المحمي
اإلجمالي ،سعر الصرف،اإلنفاق الحكومي ،عرض النقود ،المستوي العام لألسعار ،وسعر الفائدة

}ىامش الربح {) ،لمفترة

()2012 -1956م.
 7-1الذساساث السابمت:

شيباني ( 2009م) :بعنوان سعر الصرف ومحدداتو في الجزائر في الفترة ( 2006-1993م) :اليدف من ىذه الدراسة يتمثل

في محاولة إظيار دور سياسة سعر الصرف في تحقيق النمو االقتصادي ،من خالل دراسة النظريات االقتصادية التي يعتمدىا

الفكر االقتصادي الحديث .كذلك معرفة أىم العوامل التي تؤثر عمي سعر الصرف في المدى الطويل ،ومن ثم القيام بتحميل
تمك العوامل وتحديد آثارىا السمبية .النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توضح ،إن اتجاه العالقة بين المتغيرات المفسرة ومتغير
سعر الصرف تتوافق مع النظرية االقتصادية .وجدت الدراسة أن ىناكعالقة طردية بين سعر الصرف االسمي لمسنة الماضية

وسعر الصرف االسمي لمسنة الحالية خالل فترة الدراسة ،وعالقة طردية بين عرض النقود وسعر الصرف االسمي ،باإلضافة

إلى وجود عالقة طردية بين اإلنتاج وسعر الصرف.
المزروعي ( 2012م) :بعنوان أثر اإلنفاق العام عمى الناتج المحمي اإلجمالي (دراسة تطبيقية عمي دولة اإلمارات العربية

المتحدة) خالل الفترة ( 2009-1990م) :ىذه الدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير اإلنفاق العام عمى الناتج المحمي اإلجمالي

باألسعار الجارية .وكذلك معرفة نسبة إسيام اإلنفاق العام في التغيرات التي تحصل عمى الناتج المحمي اإلجمالي .النتائج التي
توصمت إلييا الدراسة توضح ،أن نمو الناتج المحمي اإلجمالي كان سريعا خالل فترة الدراسة ،إذ بمغت نسبة النمو (

.)%63

بمعني آخر أن الناتج المحمي اإلجمالي لدولة اإلمارات تضاعف أكثر من ست مرات خالل ىذه المدة.أيضا وجد أن اإلنفاق
العام يؤثر بصورة ايجابية ومعنوية عمى الناتج المحمي اإلجماليعند مستوي معنوية (.)%1
الجنابي ( 2007م) :بعنوان عرض النقود في عمان والعوامل المؤثرة فيو لمفترة(

)2003-1973م :تيدف ىذه الدراسة إلى

التعرف عمي مفاىيم مثل عرض النقود ،مكوناتو ،وتطوره في سمطنة عمان لمفترة ( )2003-1973م ،ومعرفة حصة العممة في

التداول إلي الناتج المحمي اإلجمالي ،ومدي استقرارىا .أيضا تحميل طبيعة العالقة بين عرض النقد ومعدل النمو في الناتج
المحمي اإلجمالي ،العجز بالموازنة ،األسعار ،واالحتياطات الدولية .النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجدت أن ىناك عالقة

ايجابية ذات داللة إحصائية عند مستوي (  )%1بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي(  .)GDPالنتيجة السابقة تتفق مع
النظرية االقتصادية ألن الزيادة في الناتج المحمي اإلجمالي تستمزم زيادة مناظرة في عرض النقود عمي شكل سيولة ،وودائع
جارية لتمويل اإلنفاق االستيالكي ،االستثماري ،اإلنفاق الحكومي ،والتجارة الخارجية.
ناصر ( 2012م) :بعنوان أثر تغيير عرض النقود عمي الناتج المحمي اإلجمالي،سعر الصرف ،والمستوي العام لألسعار في

السودان في الفترة(2009-1996م) :تيدف ىذه الدراسة إلي معرفة كيفية سيطرة ومعالجة مشكمة التضخم.أيضا دراسة وتحميل
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أثر التغير فيعرض النقود عمي المتغيرات االقتصادية من خالل توصيف وتقييم نموذج قياسي.أىمنتائج ىذه الدراسة توضح ،أن
عرض النقود شيد ارتفاعا ممحوظا خالل فترة الدراسة ،كما نالحظ أن معدل النمو الفعمي تجاوز المستيدف في معظم سنوات
الدراسة .أيضا وجدت أن التغير في الناتج المحمي اإلجمالي والرقم القياسي لألسعار يؤديان إلي تغير طردي في عرض

النقود.باإلضافة إلى أن التغير في سعر الصرف يرتبط عكسيا مع التغير في عرض النقود.

نورالدين ( 2013م) :بعنوان العالقة السببية بين عرض النقود وسعر الصرف في ليبيا لمفترة ( )2010-1970م :تيدف ىذه

الدراسة إلي تحميل العالقة بين عرض النقود وسعر الصرف الرسمي لمدينار الميبي .توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أن اختبارات
االستقرار المستخدمة عن طريق اختبار جذر الوحدة وضحت أن المتغيرات االقتصادية غير مستقرةعند الدرجة صفر إال أنيا

تكون مستقرة في الفرق األول .كما دلت اختبارات نموذج تصحيح الخطأ عمي أن معامل حد تصحيح الخطأ يحمل إشارة سالبة
ومعنوي ،كما توجد عالقة سببية ذات اتجاىين بين سعر الصرف وعرض النقود.
 8-1الؼاللت بٍي الذساساث السابمت والذساست الحالٍت:

نجد أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في أن ىنالك عالقة طردية بين اإلنتاج ممثال في الناتج المحمي اإلجمالي،

سعر الصرف .اتفقت معيا في أن اإلنفاق الحكومي يؤثر بصورة إيجابية ومعنوية عمى الناتج المحمي اإلجمالي ،وكما أن ىنالك
عالقة طردية بين  GDPوعرض النقود .وأن تطبيق النموذج كان ذو فائدة أكاديمية ،شرح نوع ىذه العالقات.
االطاس الٌظشي:
 1.2سؼش الصشف:

تظير الضرورة في استعمال العمالت الخارجية عندما تقوم عالقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة وخارجيا.
إذ تحتاج الشركات المستوردة إلي عممة البمد المصدر كي تتم ىذه العممية .في الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة
الخارجية ىي فقط التي تحتاج إلي العمالت الدولية ،بل كل شخص ينتقل إلي خارج البمد الذي يقيم فيو يحتاج إلي عممة الدولة
التي يود الذىاب إلييا ،حينئذ يجد نفسو مضط ار لمقيام بعمميات الصرف.عممية تحويل العممة الوطنية إلي عممة أجنبية ىي

جوىر ما نسميو بعممية الصرف .إذن فإن الصرف ىو عممية التحويل من عممةألخرى ،أوىو عممية مبادلة عممة وطنية بعممة
أجنبية ،لتسييل عممية التنفيذ المالي الخاصة بالمعامالت الدولية.يالحظ إن عممية الصرف تتم عمي أساس النسبة التي تتم بيا
مبادلة كل عممة باألخرى وىذه النسبة تسمي بسعر الصرف.ولسعر الصرف عدة تعاريف يمكن االطالع عمييا كما يمي :سعر
الصرف ىو عدد الوحدات النقدية التي يجب دفعيا من عممة معينة لمحصول عمي وحدة نقدية واحدة من العممةاألخرى.ىذا

يجسد أداة الربط بين االقتصاد المحمي وباقي االقتصاديات العالمية (قدي،

2004م) ،سعر الصرف ىو عدد وحدات

العممةالوطنية التي يستمزم دفعيا لشراء وحدة واحدة من العممةاألجنبية،أو عدد وحدات العممةاألجنبيةالالزمة لشراء وحدة واحدة
من العممة الوطنية(مطر ،وآخرون2008 ،م) ،وسعر الصرف ىو ثمن عممة دولة ما مقومة في شكل عممة دولة أخري،أو
ىو نسبة مبادلة عممتين( زينب2008،م) .بصفة عامة ،يعبر سعر الصرف عن عدد الوحدات النقدية من عممة معينة الواجب
دفعيا لمحصولعمى وحدة واحدة من عممة أخرى .تتم عممية صرف العمالت كأي سمعة أخرىعمىأساس عرض العمالت

عمييا .كما ىو واضح فإن الطمب والعرض الخاص بالعمالت ىما عمميتان مشتقتان إلى حد ما،

ويعني ذلك أن الطمب مثال

عمى العمالت األجنبية ىو تابع لمطمب عمى السمع األجنبية ،ونفس الشيء بالنسبة لمعرض(زينب2008 ،م).
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والطمب

 2.2أًىاع سؼش الصشف:

يقسم سعر الصرف إلى عدة أنواع منيا :سعر الصرف االسمي ىو مقياس لقيمة عممةإحدى البمدان التي يمكن تبادليا بقيمة بمد
آخر .يتم تحديد سعر الصرف االسمي بتفاعل قوى العرض والطمب عمى ىذه العمالت في سوقالصرف في لحظة زمنية
معينة.وىو يتأثر بتغيرات ىذه القوى إضافة إلى نظام الصرفالمعتمد من طرف الدولة .ينقسم سعر الصرف اإلسمي بدوره إلى
قسمين ىما سعر صرف رسمي أي سعر الصرف المعمول بو فيما يخص المبادالت الجارية الرسمية ،وسعر صرف موازي وىو
السعر المعمول بو في األسواق الموازية (قدي،

2004م) .سعر الصرف الحقيقي :يعبر عن الوحدات من السمع األجنبية

الالزمة لشراء وحدة واحدة من السمعالمحمية ،وىو يفيد المتعاممين االقتصاديين في اتخاذ ق ارراتيم  ،سعر الصرف الفعمي :يعرف
سعر الصرف الفعمي عند بعض االقتصاديين عمى أنو عبارة عن متوسط سعر العممة المحمية بالنسبة لمجموعة أو سمة من
العمالت األجنبية .ترجح فيو كل عممة عمى أساس وزنيا وأىميتيا في التجارة الخارجية .بالتالي فيو يعطي فكرة عامة عن قيمة
العممة الوطنية في األسواق الدولية ،باعتبار أن أي تغيير في قيمة العمالت التي تتكون منيا السمعة يؤدي إلى تغيير سعر

الصرف لقيمة العممة المحمية .أيضا يعرف عمى أنو عدد وحدات العممة المحمية المدفوعة فعميا أو المقبوضة لقاء معاممة دولية
قيمتيا وحدة واحدة ،متضمن في ذلك التعريفات الجمركية ،رسوم و إعانات مالية (حميدات1996 ،م) ،وسعر الصرف الفعال
الحقيقي :الواقع أن سعر الصرف الفعمي ىو سعر اسمي عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ،ومن أجل أن يكون ىذا

المؤشر ذات داللة مالئمة عمي تنافسية البمد تجاه الخارج البد أن يخضع ىذا المعدل االسمي إلي التصحيح بإزالة أثر تغيرات

األسعار النسبية.ىو عبارة عن سعر الصرف الفعال ولكن بعد تعديمو ليأخذ في االعتبار متوسط األثمان النسبية ويمكن اعتباره
عمي أنو مقياس لشروط التجارة.
 2.3الٌظشٌاث الوفسشة لسؼش الصشف:

أ /نظرية تعادل القدرة الشرائية :يعود الفضل في المعالجة الحديثة للنظرية إلى غوستاف كاسل (1920م) في أوائل العشرينيات
من القرن العشرين الميالدي.تنطمق الفكرة األساسية ليذه النظريةمن كون أن القيمة التوازنية لمعممة في المدى الطويل تتحدد

بالنسبة بين األسعار المحمية واألسعار الخارجية .بمعنى أن سعر الصرف لعممة ما يتحدد عمى أساس ما يمكن أن تشتريو ىذه
العممة في الداخل والخارج .ومن ىنا فإن تكمفة شراء سمعة ما عمى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية البد أن تكون

مساوية لتكمفة شرائيا في بريطانيا .ىذا يعني أنو إذا كان يوجد فيالدولة

) )Dمعدل تضخم أعمى من ذلك السائد في الدولة

) ،)Eفإن الدولة ) (Dتسعى إلى رفع وارداتيا من منتجات الدولة ) ،)Eألن األسعار ىناك تكون أقل ارتفاعا .في نفس الوقت

تنخفض صادرات الدولة ) )Dألن أسعار منتجاتيا تكون أكثر ارتفاعا .من ىذه النتيجة يظير عجز تجاري في الدولة ( )Dوىذا

ما يؤدي إلى تخفيض عممة الدولة ) )Dمقارنة بعممة الدولة ( )Eوتحقيق قيمة تعادل جديدة.
سعر الصرف اآلني لمعممة في الزمن ()0

=

سعر الصرف اآلني المتوقع لمعممة في الزمن ()1

مؤشر السعر في الخارج
مؤشر السعر في الداخل

تم اختيار ىذه النظرية لتبين أنيا ذات داللة في المدى الطويل أكثر من المدى القصير ،كما أن العمالت القميمة األىمية في
حركة رؤوس األموال الدولية أقل استجابة لنظرية تعادل القدرة الشرائية .يتوقف نجاح تعادل نظرية القدرة الشرائية عمى سيادة
حرية التجارة الدولية ،ذلك أن وجود القيود من شأنو تسوية األسعار
إخضاع ذلك لنظم المراقبة.
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 ،و سيادة حرية تحويل النقود من دولة إلى أخرى وعدم

ب .نظرية تعادل أسعار الفائدة :حسب ىذه النظرية ال يمكن لممستثمرين الحصول عمى معدالت مرتفعة في الخارج عن تمك

الممكن تحقيقيا في السوق المحمي ،ألن الفرق بين معدالت الفائدة يتم التعويض عنو ا بالفارق بين سعر الصرف اآلني وسعر

الصرف اآلجل.
ج .نظرية كفاءة السوق :السوق الكفء ىو ذلك السوق الذي تعكس فيو األسعار كل المعمومات المتاحة ،ويفترض ىنا أن كل
المتعاممين في السوق يمكن الوصول إلى المعمومات .سواء كانت حالية أو في الماضي ،مثل إعالن عجز أو فائض ميزان

المدفوعات ،العجز التوازني ،ومعدل التضخم.في السوق الكف ء كل المعمومات الجديدة تجد تأثيرىا اآلني عمى أسعار الصرف
اآلنية واآلجمة ،تكاليف المعامالت الضعيفة،وتغيرات أسعار الصرف العشوائية.
د .نظرية األرصدة :تقوم ىذه النظرية عمى اعتبار القيمة الخارجية لمعممة وىي تحدد عمى أساس التغير الذي يط أر عمى

أرصدة ميزان المدفوعات .فإذا حقق ميزان المدفوعات لدولة ما فائضا ،فإن ذلك يعني زيادة الطمب عمى العممة الوطنية ،وىو ما

يقود إلى ارتفاع قيمتيا الخارجية.يحدث العكس عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات والذي يدل عمى زيادة العرض من العممة
الوطنية مما يقود إلى انخفاض قيمتيا الخارجية.يعتبر بعض الكتاب أن فترة الحرب كانت مؤش ار عمى صحة ىذه النظرية ،ألن
قيمة المارك األلماني آنذاك لم تتأثر رغم الزيادة الكبيرة في كمية النقود ومعدل دورانيا وارتفاع مستوى األسعار(قدي2004 ،م).
ً 2.4وىرج هٌذل و فلوٌج ()1964م:

استعرض النموذجمن ناحية المبدأ حالة قطرين ،ويفترض في كمييما صغر االقتصاد والحرية التامة لحركة رأس المال،كما أنو
يتبع فيو سياسة سعر صرف مرن .أيضا يفترض فيو ثبات األسعار المحمية والتوقعات تجاه سعر الصرف .ىذا النموذج يعتبر

امتدادا طبيعياً لنموذج ( .(IS-LMيالحظ فيو أن األسعار النسبية لمسمع المحمية بالنسبة لمسمع المستوردة ىي التي تحدد تركيبة
اإلنفاق وصافى الصادرات .يبدأ ىذا النموذج بوصف التوازن في سوق السمع ) ،)ISحيث يتساوى العرض والطمب عند نقطة
التوازن وعند كتابة دالة الطمب الكمى أي منحني ) ،)ISنحصل عمى اآلتي :
)ʎg - ɤi…….......………………(1

( :)qاإلنتاج:)e (.سعر صرف العممة المحمية :)p ( .الرقم القياسي لألسعار المحميةP*) :( .الرقم القياسي لألسعار العالمية.
( :)gاإلنفاق الكمي :)i ( .معدل الفائدة:)δ( .مرونة الطمب لصافى الصادرات وتمثل التنافسية.

) : (e  p  pسعر
*

الصرف الحقيقي :)ʎ( .معامل اإلنفاق الحكومي :)ɤ( .معامل معدل الفائدة :)m( .عرض النقود :)y( .الدخل القومي (عربي،
2008م) .قوانين التوازن تحتم أن يتساوى العرض مع الطمب،وفي سوق النقود يتساوى عرض النقود الحقيقي مع الطمب عمى
اإلنتاج والسيولة وىذا تمثمو المعادلة اآلتية:
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عند التوازن العام فإن اإلنتاج يساوي عرض النقود الحقيقي:
(e+

 .2.5التىاصى اًًَ فً سىق السلغ وسىق الٌمىد (:)IS - LM

التحميل الكالسيكي يحدد سعر الفائدة بناء عمى تقاطع منحنى االدخار واالستثمار .وفي ىذه الحالة يعتبر سعر الفائدة غير
محدد نظ ار الن جدول االدخار يعتمد عمى مستوى الدخل ،والذي يعتمد بدورة عمى مستوىسعر الفائدة ،وعن طريق تأثير سعر

الفائدة عمى الطمب االستثماري .لمعرف قيمة سعر الفائدة فالبد من معرفة مستوى الدخل أوال،ولمعرفة مستوى الدخل البد أوال
من معرفة سعر الفائدة .ىذا ىو السبب في عدم قدرة النظرية عمي تحديد حل معين لسعر الفائدة نظ ار ألنيا تفضي بنا إلى
الدوران في حمقة مفرغة .بالمثل فإن نظرية كينز بالنسبةلسعر الفائدة ال تؤدي ىي األخرىإلىحل محدد وواضح لمستوى سعر
الفائدة.يرجع ذلك إلى ما تقرره النظرية بأن الطمب عمى النقود وعرض النقود ،يحددان سعر الفائدة إذا أمكن معرفة مستوى

الدخل إال أن معرفة ىذا األخير تتطمب معرفة حجم االستثمار الذي يعتمد بدورة عمى سعر الفائدة .وىكذا تدور نظرية كينز في

حمقة مفرغة ىي األخرى .لكي يتحدد سعر الفائدة يجب معرفة مستوى الدخل،ولتحديد مستوى الدخل يجب معرفة سعر الفائدة.
لمتغمب عمى القصور البد من تجميع األجزاء المختمفة التي تم التعرض ليا مع بعضيا لكي تشكل في مجموعيا نموذجا
يوضح التوازن العام ،ويسمح في نفس الوقت بتحديد مدى فعالية السياسة المالية والنقدية في الظروف االقتصادية

المختمفة.عادة ما يطمق عمى ىذا النوع من التحميل بالنظرية الكنزية الجديدة (ىيكس-ىانسون).أن ما فعمتو النظرية الكنزية
الجديدة ىو محاولة تحديد المستوي التوازني لكل من الدخل وسعر الفائدة في آن واحد عن طريق ربطيما بدوال
االستثمار،االدخار ،والطمب النقدي،أضفإليو عرض النقود كمحددات متبادلة وآنية لكل منيما.يعكس منحني (

 )ISدالتي

االستثمار واالدخار،في حين يعكس منحني ) (LMدالة الطمب النقدي ودالة عرض النقود.بجمع ىذين المنحنين في شكل واحد
يمكن تحديد الدخل وسعر الفائدة تحديدا آنيا متبادال في مستوي التوازن (مجيد1996 ،م).
 2.6تؼشٌف التٌافسٍت :

مفيوم التنافسية يعني أشياء مختمفة وفقا لمستوى التحميل،عمى سبيل المثال تنافسية منشأة ما ترتبط بحجم السوقوالربحية.
ىذايعني قدرة المنشأة عمى تقديم سمعة ذات جودة عالية بتكمفة منخفضة عن المنافسين اآلخرين .أما عمى مستوى الصناعة،

فيتم تحديد درجة التنافسية عن طريق الميزان التجاري ،إجمالي األرباح ،واجمالي االستثمار األجنبي المباشر.تتميز التنافسية
بنوع من الغموض والتعقيد األمر الذي يجعل من الصعب تقديم تعريف ليا .تعرف التنافسية عمي أنيا القدرة عمي تزويد
المستيمك بمنتجات وخدمات بشكل أكثركفاءة وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية،ممايعني نجاحا مستم ار ليذه

المؤسسة عمي الصعيد العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة.يتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج

الموظفة في العممة اإلنتاجية(العمل،رأس المال،والتكنولوجيا) (بوشناف2003 ،م).يري) (Aldingtonبأن تعريف التنافسية لدولة
ما ىو قدرتيا عمي توليد الموارد الالزمة لمواجية الحاجات الوطنية.ىذا التعريف مكافئ لتعريف تبناه

)(Scott and Lodge

وىو يعني أن التنافسية لبمد ما ىي قدرتو عمى خمق،إنتاج ،وتوزيع المنتجات أو الخدمة في التجارة الدولية بينما يكسب عوائد
متزايدة لموارده (عدنان2003 ،م).
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 2.7هالحظاث ػلً ًوىرج هٌذل وفلوٌج :

عند إتباع سياسة سعر صرف ثابت (  )Fixed Exchange Rateمع الحرية التامة لحركة رأس المال ال يمكن لمحكومة أن
تنتيج سياسة نقدية مستقمة  ،كذلك ال يمكن أن تتحرك معدالت الفائدة الداخمية خارج إطار معدالت الفائدة العالمية دون تدخل
الحكومة ،أي محاولة النتياج سياسة نقدية مستقمة ستؤدى إلى ىروب رأس المال  ،عند إتباع سياسة نقدية توسعية سيتحرك
منحنى ( )LMمن نقطة التوازن القديم إلى األسفل ،حيث يتحرك االقتصاد إلى نقطة توازن جديدة فييا عجز لميزان مدفوعات.
مما يعنى الضغط عمى سعر الصرف و بالتالي انخفاضو .عمى البنك المركزي التدخل ببيع العمالت األجنبية حتى ينخفض

عرض النقود المحمى،عميو سيتحرك منحى (  (LMإلى اليسار إلى موقعو القديم مما يحقق التوازن  ،عند زيادة اإلنفاق الحكومي
سيتحرك منحنى ) )ISنحو اليمين مما يزيد معدالت الفائدة .كمما كانت معدالت الفائدة عالية كمما كان رأس المال الداخل
كبي اُر ،مما يؤدى إلى ارتفاع سعر صرف العممة الوطنية .لممحافظة عمى سعر الصرف يتوجو البنك المركزي إلى زيادة عرض
النقود إلرجاع معدالت الفائدة إلى سابق عيدىا  ،ويؤدى غياب التدخل الحكومي عند سعر صرف تام المرونة إلى أن يكون

سيمول أي عجز في الحساب الجاري من رأس المال الخاص الداخل إلى البمد .عمى النقيض
ميزان المدفوعات صف اًر.
ّ
يستدعى فائض الحساب الجاري خروج رؤوس األموال حتى يتم التوازن ،ذلك من خالل تكييف سعر الصرف ويكون مجموع
الحسابين الجاري ورأس المال مساوياُ لمصفر(عربي2008 ،م).
 .3سؼش الصشف فً السىداى:

تعرض االقتصاد السوداني إلى العديد من التقمبات وخضع لتطبيق العديد من السياسات المالية والنقدية المتشددة من أجل
مواجية التحديات التي واجوت االقتصاد منذ العام )1978م) عن طريق سياسات صندوق النقد الدولي وتدخمو في السودان
بتخفيض العممة السودانية عن طريق (كريم النشاشيبي) .شيداالقتصاد سياسات التحكم في األسعار ثم تحريرىا .في تمك الفترة

حدثت ندرة في السمع الضرورية ،ثم تبعتيا الوفرة فييا لكن بأسعار مرتفعة .أيضا تعرض النقد األجنبي إلى إجراءات وسياسات
تمثمت في سعر الصرف المدار(سعر صرف محدد) ،وتعويم الجنيو السوداني ( ترك سعر الصرف آللية السوق العرض والطمب
دون تدخل) .أخذ ىذا اإلجراء تداعيات بالغة التعقيد تمثمت في االرتفاع الجنوني في أسعار السمع المستوردة والمصنعة
بالداخل التي تعتمد عمى استيراد المواد الخام من الخارج .أما السياسة الثالثة كانت بإتباع سياسة سعر الصرف العائم ،وىي
خميط من السياستين السابقتين وقد أدت إلى تحسين مستوى االقتصاد حتى موعد اندالع األزمة المالية العالمية(2009م) ،أثر

ذلك عمى جممة االحتياطي من العمالت األجنبية .ألحقت بسياسة رابعة مكممة لمسياسة الثالثة باإلبقاء عمى سعر الصرف العائم
المدار ،مع منح حافز تشجيعي ليقفز بسعر الصرف إلى مايقارب سعر السوق الموازي .تأثر االقتصاد السوداني بنتائج اتفاقية
(نيفاشا 2011م) التي قسمت البالد إلى نصفين وتبع ذلك قيام

نظامين مصرفيين .تأثر االقتصاد السوداني بعممية الحظر

االقتصادي األحادي المفروض من قبل الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية (اإلنترنت ويكبيديا2011 ،م).
 3.1هؤششاث االلتصادالسىداًً:

حقق السودان حسب المنشورات اإلحصائية الرسمية نسبمن النمو االقتصادي العالية والتي تضاىي مستويات حققتيا دول العالم
الثاني (  ،%11 ،%5.5و  )%14في األعوام( )2010 ،2009 ،2008م ،إال أن ذلك النمو انخفض إلي(  )%3في العام

()2011م.عممية التحسن التي حدثت في االقتصاد سنة ( )2010م ،لم تنعكس عمى المواطن العادي ،الشاىد عمى ذلك تدني

مستوى الخدمات في الريف ،ارتفاع معدل البطالة والتضخم ،وانخفاض سعر العممة .بالتالي كان ال بد من العمل عمى أىمية
اتخاذ سياسات تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والتضخم .كل ذلك كان يعتمد وبدرجة مقدرة عمى عائدات البترول خاصة في
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عام ( 2008م) نتيجة الرتفاع األسعارالعالمية .يمر السودان بأزمة اقتصادية قد تزداد تعقيدا إذا لم تتخذ اإلجراءات المناسبة
المتمثمة في عالج مسببات تمك األزمة ،وىي تتمثل في ضخامة الصرف الحكومي مقابل تراجع الدخل واإلنتاج .يصف
الكثيرون ىذا الصرف غير موجو نحو القطاعات اإلنتاجية التي يمكن أن تحسن وتعالج بعض المشكالت االقتصادية .مثل ىذا
النوع من الصرف يعتبر صرفا تضخميا حتى لو كان من موارد حقيقية ألن ذلك لم يقابل بعمميات إنتاجية تغطيو (اإلنترنت،

ٔٚكبٛذٚا 2011و).
 3.2تأثٍش األصهت الوالٍت الؼالوٍت ػلى االلتصاد السىداًً:

ألقت األزمة المالية العالمية تداعياتيا بظالل سالبة عمى اقتصاديات الكثير من الدول بصورة مباشرة وعمى دول أخرى بصورة
غير مباشرة .ىذا األمر يتطمب التحميل الواقعي ومواجية الحقائق وصوال إلى رؤية مستقبمية لتجاوز ىذه األزمة وتداعياتيا.
بعض اآلراء تقول إن السودان لن يتأثر باألزمة ألن األنظمة االقتصادية والمالية محمية وقد استفادت من الحظر األمريكي في

السابق .وأن بنك السودان المركزي لم يشترك في مشاريع استثمارية مع مؤسسات مالية عالمية.عمى الرغم من تشكيل بنك
السودان مع و ازرة المالية السودانية لجنة مشتركة بيدف متابعة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية باعتبارىا قد تسيم بشكل

إيجابي في االقتصاد السوداني .ىذا حسب التوقع عن تحول المستثمرين األجانب الستثمار أمواليم في السودان ،فإن كثير من
الخبراء االقتصاديين قد أجزموا بأن تداعيات األزمة ليا تأثير كبير عمى السودان عمي الرغم من التشكيك من البعض خاصة

الجيات الرسمية ممثمة في بنك السودان وو ازرة المالية .إ ن الدروس المستفادة من ىذه األزمة تتمثل في تقوية اإلنتاج والعمل
عمى جذب االستثمار المباشر وتقوية القطاع المصرفي والمالي والعمل عمى تييئة مناخ االستثمار في المجاالت اإلنتاجية .في

نفس االتجاه ذكر آخرون أن المؤشرات المبدئية الالزمة في تمك المرحمة تظير بوضوح عدم االرتباط الوثيق لالقتصاد السوداني
باالقتصاد األمريكي ومؤسساتو المالية .إضافة إلى تحول ا لسودان إلى التعامل مع عمالت أخرى خالف الدوالر قد يقمل كثي ار
من تأثير ىذه األزمة عمى االقتصاد الوطني .إال أن تشابك االقتصاد الدولي ال يستثني دولة من وصول التأثيرات الناجمة عن
تمك األزمة .يتوقع أن تؤثر ىذه األزمة إيجاباعمى االقتصاد الوطني بفعل تحوال لمزيد من المستثمرين األجانب إلى استثمار

أمواليم في مشروعات إنتاجية بالسودان عوضاعن أسواق المال .لكن يبدو أن تمك التوقعات لم تكن في محميا ،بل ومختمفة مع
الواقع الذي يشيد باإلخفاق والتدىور في القطاع الزراعي ،والمشكالت التي أصابت قطاع االستثمارات المحمية والقادمة من
الخارج ،التي لم توجو نحو التنمية (اإلنترنت ،ويكبيديا2011م).
 3.3تذهىس المطاع الضساػً:

القطاع الزراعي في السودان ومنذ العام ( )1956م العمود الفقري لالقتصاد السوداني ،السودان ينعم بأراضي صالحة لمزراعة.
أنشئت فيو بعض المشاريع الزراعية مثل (الجزيرة ،المناقل ،الرىد ،مشاريع اإلعاشة ،القدمنبيمة ،الدندر ،ومشاريع السكر

المختمفة) .إال أن ىذه المشاريع لم يتم االىتمام بيا بشكل كبير من أجل إنتاج السمع النقدية التي تسيم في الصادر بشكل كبير.
في السنوات األخيرة ارتفعت أسعار السمع األساسية في السودان ،وفي مقدمتيا الذرة ،وىو غمة الغذاء الرئيسة ألغمبية السكان.تم
حصر مشاكل قطاع الزراعة بشقييا المطري والمروي في قمةاالىتمام بيذا القطاع.أضف إليو المشكمةالتي خمفيا انفصال
الجنوب،والفشل في استجالب رأس المال األجنبي لالستثمار .كما لوحظأن السودان وفقا آلخر اإلحصائياتالرسمية يستورد من
الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة الواردات .وفي تقييم لنتائج سياسات الحكومة لمنيوض بالقطاع الزراعي ،تم تنفيذ البرنامج

اإلسعافي الثالثي الذي طرح عقب انفصال دولة جنوب السودان .أدى ىذا إلى ارتفاعا ضئيال في نسبة الصادرات في عام

()2013م،حيث بمغ الصادر من الزراعة ما يقدر بحوالي (

 )867مميون دوالر،وىي تعادل بنسبة (  )%12من إجمالي
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الصادرات .أبرز المشكالت التي تواجو مجال الزراعة المطرية ىو عدم توافر التمويل قبل وقت كاف من بدء موسم الزراعة،
وعدم توفر اآلليات الزراعية ،وكذلك عدم تأىيل الدولة لشبكة الطرق داخل المشاريع الزراعية ،األمر الذي يؤدي إلى تمف
المنتج تحت الغيث في مناطق جنوب النيل األزرق.أيضا عانى االقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب في يوليو()2011م ،إذ

فقد ما يقدر بنسبة (  )%75من حقول النفط التي تمثل أكثر من (  )%50من إيرادات الموازنة العامة ،و(  )%80من عائدات
النقد األجنبي مما أدى إلىظيور فجوة كبيرة في موازنة الدولة .كل تمك العوامل مجتمعة أدت إلى تراجع النمو ،وارتفاع معدل
التضخم ،تدني الناتج المحمي ،ارتفاع تكمفتو (تقارير بنكالسودان2014 ،م).
 4.3هؼذالث الٌوى فً االلتصاد السىداًً:

من األىمية بمكان أن نتوقف عمى مساىمة القطاعات (الزراعي ،الصناعي ،والخدمات) ،وذلك لتوضيح حجم تمك المساىمة
منذ العام ( )1960م ،إلى ( )1997م .حيث أن ىذه الفترة شيدت العديد من األحداث (عدم استقرار النظم السياسية ،تدخل
صندوق النقد الدولي ،الحرب األىمية ،والجفاف والتصحر).
جدول رقم (  )1يوضح نسب مساهمة القطاعات في الناتج المحمي اإلجمالي في الفترة ( )1997 – 1960م
انفخشة انضيُٛت
1964 -1960
1969 - 1965
1974 - 1970
1979 - 1975
1984 – 1980
1989 - 1985
1997 - 1990

انمطاع انصُاعٙ
13.56
15.59
13.79
13.11
14.87
16.08
15.79

انمطاع انضساعٙ
52.42
39.83
44.38
38.77
34.12
33.06
38.34

لطاع انخذياث
34.02
44.58
41.88
48.13
51.01
50.92
45.36

Source: Ndulu and O’Connell (2000: 16) for the predicted shares. In Ali, Abdel Gadir, and Ibrahim Elbadawy (2004): Explaining
Sudan’s Economic Growth Performance. AFRICAN ECONOMIC RESEARCH CONSORTIUM PO Box 62882-00200 Nairobi, Kenya.

يالحظ من الجدول (  ،)1أن نسب مساىمة القطاع الزراعي ىي األكبر بين نسب القطاعات في بداية الستينيات ،وسبب تقارب
نسب قطاع الخدمات إلى القطاع الزراعي ،ىو أنو في تمك الفترة كان االىتمام منصب عمى البنيات التحتية مثل (السكك
الحديدية ،الطرق ،التمغراف ،محطات الكيرباء ،محطات توفير المياه ،المدارس ،والمستشفيات....إلخ) .كما يالحظ أن نسب
مساىمة القطاع الصناعي ضعيفة نسبة العتماد ىذا القطاع عمى الصناعات التقميدية واالستيالكية عموما ،حيث كانت كل

السمع المصدرة من حبوب ،صمغ عربي ،وقطن تصدر كمواد خام بدال من تصنيعيا محميا.

ىناكعدة عوامل أدت إلى

تدىوراالقتصاد السوداني وعرقمتيمنذ العام ( )1956م ،من استغالل إمكانياتو الطبيعية والبشرية في إصالح الوضع االقتصادي
واالجتماعي ،وىى عناصر وعوامل خارجية وداخمية .من أىميا الحرب األىمية في جنوبوغرب البالد ،الجفاف والتصحر الذي
اجتاح بعض المناطق فيالبالد ()1984م ،إلى جانب الكوارث الطبيعية (األمطار ،السيول ،والفيضانات).نتيجةلذلكظيرت بعض
عممياتالنزوح الجماعية من السكان من المناطق المتأثرة إلى أماكن أخري (مدن) ،األمر الذي تسببفي الضغوط عمى الخدمات

القائمة في تمك المناطق (المدن) ،نجم عنو زيادة في معدالت البطالة وارتفاع في معدالت الفقر .تحولت مجموعات كبيرة من
العمالة في اإلنتاج الزراعي من الريف إلى القطاع اليامشيفي المدن .أيضا يالحظ أن عدم االستقرار األمني خمف نوع من
المناخ الطارد لالستثمار المحمى واألجنبي  .وبالتاليأدى إلى ضعف تنفيذالبرامج االقتصادية الشاممة ،واختالل في توازن

االقتصاد الكمى .األمر الذي قاد إلى اتساع فجوة العجز في ميزان المدفوعات فعجزت الدولة عن مقابمة التزاماتيا مما أدى إلى
تراكم متأخرات الديون الخارجية.انحسرت تبعا لذلك تدفقات القروض الخارجية الجديدة وتوقف السحب عن القروض المتعاقد
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عمييا.نتيجة ذلك مع غياب سياسات إنتاجية واضحة ساىم في تدىور البنيات األساسية في قطاع الزراعة ،الصناعة،
والخدمات .الزم ىذا التدىور في اإلنتاج وحجم الصادر الفشل المذعن في إتباع سياسة مالية نقدية سميمة مما أدى إلى توسع
ىائل في الطمب الكمي الذي قوبل بالزيادة في الكتمة النقدية نتيجة لتمويل عجز الموازنة باالستدانة عن النظام المصرفي وعن

طريق زيادة تراكم متأخرات سداد القروض المستحقة(عثمان2002 ،م) .شيد االقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدالت النمو
في الناتج المحمي اإلجمالي حيث انخفض معدل النمو من (  )%5.2في عام ( )2010مإلي ( )%1.9في عام ( )2011م ،ثم
إلي (  )%1.7عام ( )2012م .بمغ الناتج المحمي اإلجمالي في السودان نحو (  )58.77مميار جنيو سوداني باألسعارالجارية
حسب بيانات البنك الدولي ،وىي معدالت منخفضة ال تتناسب مع معدالت النمو السكاني التي تبمغ (  )%2.4سنويا .في العام

()2013م بمغت نسبو النمو المتوقعة عند إق اررالموازنة (  ،)%3.6لكن النمو المستيدف مع نيابو العام لم يتحقق .فيما توقع

صندوق النقد الدولي بعد إقرارموازنة العام الجاري أن ينمو اقتصاد السودان بنسبو (  )%2.5في عام ( )2014م ،وأن يواصل
التضخم التراجع إلي (  .)%18أيضا توقع صندوق النقد الدولي في بيان أصدره مؤخ ار أن يصل معدل النمو في االقتصاد
السوداني في ( )2015مإلي (  ،)%3.1كما كشف في تقريره حول النظرةاالقتصادية لمعالم ،وتوقعات النمو لعامي (

2015-

 )2014م عن احتالل السودان لممرتبةالرابعة في دول الشرق األوسط غير المنتجة لمنفط ،بمعدل نمو يصل إلي (  )2.7لمعام
()2014م ،و( )2.6لمعام ()2015م (تقارير البنك الدولي ،وبنك السودان المركزي2014 ،م).
3.5احتٍاطاث الٌفظ:

يبمغ احتياطي السودان من النفط بعد االنفصال حوالي (

 )4مميار برميل ،حسب الدراسات المعمول بيا ،األمر الذي يفتح

المجال نحو المزيد من االستثمارات في المربعات النفطيةالجديدة ،وتسريع عمميات زيادةاإلنتاج ،ومن ثم دعم االقتصاد
السوداني في المستقبل .توقع خبراء اقتصاديون أن يصل إنتاج السودان من النفط بنياية العام (  )2014إليقرابة (  )155ألف
برميل يوميا .كما أن ىناك توقعاتحول بعضالحقواللنفطيةالجديدةوالتي ستدخل دائرةاإلنتاج في مناطق شرق دارفور ،أضافو
لحقول الغاز الطبيعي في الدندر بواليةسنار (تقارير بنك السودان المركزي2014 ،م).
 3.6إًتاج الزهب:

يحتل السودان المرتبة الثالثة في قارة أفريقيا في إنتاج الذىب بعد جنوب أفريقيا وغانا ،وبحمول العام (

)2018م تتوقع

الدراساتبوصول السودان إلى المرتبة األولى .يبمغ عدد الشركات العاممة في السودان حوالي (  )132شركة من عدد (  )15دولة
مختمفة .يقد ارنتاج السودان من الذىب في نياية ( )2013م بحوالي (  )64طنأنتجت عن طريق الشركات العاممة ىناك ،ويقدر
اإلنتاج عن طريق التعدين األىميبحوالي ( )34طن .بمغ اإلنتاج بنياية عام ()2014مإلى ( )73طن ،وارتفع إلى ( )82.4طن
في العام ( )2015م .أصبح الذىب من أكبر صادرات السودان ،ليعوض جزئيا عن إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من
( )%50من إيرادات الحكومة حتى ()2011م ،تقارير بنك السودان المركزي 2013م – 2015م).
 .3.7هشكلت الذٌىى:

بدأت مشكمة الديون منذ العام ( )1978م ،حينما تدخل صندوق النقد الدولي بيدف تمويل المشاريع المنتجة داخل السودان،
وحينيا ذاعت دعوة بأن السودان سمة غذاء العالم .بمغت ديون السودان الخارجية ما يزيد عمي (

 )37.8مميار دوالر ،منيا

( )15بميون ىي أصل الدين ،في حين يشكل باقي المبمغ الفوائد المترتبة عمييا.ارتفع مقدار الدين إلى (  )43.7مميار دوالر في
العام ( )2014م ،والى (  )45مميار دوالر في العام ( )2015م .من أبرز الدائنين لمسودان ىم البنك الدولي ،صندوق النقد
الدولي ،نادي باريس ،والبنك اإلسالمي لمتنمية ،باإلضافةإلى ديون بعض الدول والصناديقاإلقميميةالعربية واألفريقية .يرى بعض
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عمماء االقتصادأن المطالبة بإسقاط الديون عبر األمم المتحدة قصد بو توصيل رسالة لمدائنين بعد امتناعيم عن منح السودان
المزيد من القروض .موضوع إعفاء الديون طرح ضمن استحقاقات اتفاق السالم عن طريقالوعود التي ذكرىا المانحين ولم يتم
الوفاء بيا وفق القرار (( ،)2046تقارير بنك السودان سنوات مختمفة).
 3.8هشكلت الفمش:

حسب تقرير األمم المتحدة لوحظ أن (  )%50من سكان السودان يعيشون تحت خط الفقر في العام (

2014م) ،أي ( )15

مميون سوداني ،وتحتضن العاصمة الخرطوم أكثر من ربع عددالفقراء من البالد في ظل ظروف معيشية توصف بالمتدنية،ذلك

من جراء ارتفاع األسعار وتراجع الدعم الحكومي والمساعدات .يالحظ أن دائرة الفقر اتسعت بشكل كبير في اآلونة األخيرة

بسبب تدىور االقتصاد وارتفاع األسعارمع انخفاض القدرة الشرائية لمجنيو السوداني .قيمة ما تنفقيمنظمات اإلغاثة في السودان
تبمغ (  )982مميون دوالر توجو بصفةخاصةإلى (  )6.9مميون نسمة ،أي خمس إجمالي السكان .يعتبر أن معدالت الفقر
والبطالة في السودان من أعمي المعدالت في قائمة الدول العربية ،البطالة بمغت نحو (  )%18.8من قوة العمل البالغ تعدادىا
( )9.3ماليين عامممن إجمالي السكان المقدر عددىم بحوالي ( )40مميون نسمة (تقرير التنمية البشرية 2014 ،UNDPم).
 .4الٌوىرج وهٌالشت الٌتائج  :الشكل الرياضي لمنموذج يحتوي عمي معادلتين يستخدمانمفيوم نموذج مندلوفممنج وىما:
.1معادلة اإلنتاج} :{GDPوىي دالة في سعر الصرف ،عرض النقود،اإلنفاق الحكومي ،المستوى العام لألسعار ،وسعرالفائدة
(ىامش المرابحة).

)Y=f(GX, MS, EX, P,R)…………………………………….………………………(1
) :(Yاإلنتاج( :(EX)،)GDPسعر الصرف :)MS( ،عرض النقود :)P( ،المستوى العام لألسعار،و):(Rسعر الفائدة.
 .2معادلة عرض النقود :وىي دالة في اإلنتاج ( ،)GDPاالنفاق الحكومي ،وسعر الصرف.

)MS=f(Y,GX, EX)………………….……………….………….…………(2

) :(MSعرض النقود:(Y) ،اإلنتاج (:(EX) ،)GDPسعر الصرف :)GX(.االنفاق الحكومي.
 .1.4اختبار جذور الوحدة :إختبار جذور الوحدة يقيس مدى استقرار المتغيرات ،اليدف من ذلك الحكم عمى منطق العالقات
بين متغيرات الدراسة .فإذا كان ىناك استقرار في المتغيرات فإن العالقة بين المتغيرات تكون منطقية واال فإن العالقة تكون
زائفة في حالة المتغيرات غير مستقرة.

من الجدول رقم (  )6أنظر قائمة المالحق ،نجد أن القيمة اإلحتمالية (لديكي فولر)

لممتغيرات (  )Y, EX, GX, R, P, and MSعند المستوى تساوي (0.99, 0.99, 0.99, 0.3869, 0.4583, and
)0.3769عمى التوالي ،أكبر من مستوي الداللة (  .)0.05عميو نقبل فرض العدم القائل يوجد جذر وحدة وبالتالي فإن السمسمة
غير ساكنة عند المستوي .لكنيا عند الفرق األول تساوي ( )0.0006, 0.0010, 0.008, 0.0000, 0.0003, 0.0006
عمى التوالي،أقل من مستوي الداللة (  ،)0.05عميو نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل يوجد جذر وحدة وبالتالي
فإن السمسمة ساكنة عند الفرق األول.
 .2.4اختبار التكامل المشترك  :جميع المتغيرات تحت الدراسة متكاممة من الدرجة األولي فإن الخطوة التالية تتمثل في اختبار
مدي وجود عالقة طويمة المدي (اختبار التكامل المشترك) بين متغيرات الدراسة.

أظير اختبار التكامل المشترك وجود ( )6

معادالت تكاممية ،عميو ىناك عالقة طويمة المدى بين متغيرات النموذج (أنظر الجدول رقم .)5

12

 .3.4تقديرالنموذج :تم استخدام نظام المعادالت اآلنية من أجل التعرف عمى نوع العالقات بين المتغيرات باستخدام طريقة
المربعات الصغرى ذات الثالث مراحل لمفترة ( )2015 - 1956م ،إال أن النتيجة كانت عكس ما تشير إليو النظرية

االقتصادية والدراسات السابقة ،أنظر الجدول رقم ( )1في قائمة المالحق .استبدل النظام عن طريق المربعات الصغرى البسيطة
( ، )OLSمع استبدال بعض المتغيرات واستخدام الناتج المحمي اإلجمالي االسمي ،أعطى ىذا النتائج أدناه:
أووًال :معادلة اإلنتاج:
)Y = 5121.01 + 0.0015 GX + 4.11 EX + 0.002MS- 0.034P - 125.98R…………. (3
)(19.67) (26.85
F= 261.42

)(12.71

)(4.33

)(-8.86

)(-7.91

R2 =0.97

DW=1.78

المعادلة (  )3صيغت من النتيجة في الجدول رقم (  )2بقائمة المالحق ،يتضح أن النموذج ذو معنوية إحصائية تحت مستوى
معنوية (  .)%5قيمة (  ،)F =261.85وىي تشير إلى أن النموذج بكل متغيراتو معنوي إحصائيا.القيم بين األقواس تحت
المعممات توضح اختبارات (  )tلكل متغير عمى حده ،وىي تشير إلى أنيا ذات معنوية إحصائية .قيمة معامل التحديد(
توضح أننسبة ( )%97من التأثير عمى اإلنتاجتسببو المتغيرات المستقمةالموجودة داخل النموذج.

)،

قيمة ديربن واتسون (DW

) ،=1.78توضح عدم وجود مشكمة ارتباط ذاتي بين متغيرات النموذج.من حيث النظرية االقتصادية فإن قيمة

المعممات( )-125.98 ،-0.034 ،0.002 ،4.11 ،0.0015توضح العالقة الموجبة بين مستوى اإلنتاج ]الدخل القومي [

و(االنفاق الحكومي ،سعر الصرف ،وعرض النقود) وكذلك العالقة العكسية بين مستوى اإلنتاجو(المستوى العام لألسعار ،معدل
الفائدة ]ىامش المرابحة [).بالنظر إلى وضع السودان االقتصادي يالحظ أن سعر الصرف الضعيف (قيمة العممة السودانية
مقابل الدوالر األمريكي)  ،يؤدي إلى ارتفاع تكمفة اإلنتاج عن طريق إرتفاع قيمة الوارد من السمع اإلنتاجية التي تستخدم

كمدخالت لإلنتاج .صادف ذلك قمة في كمية المنتج في مختمف القطاعات (الزراعي ،الصناعي ،والخدمي) ،كان من الممكن
أن يستفيد قطاع التجارة الخارجية عن طريق التنافسية الصادرات إذا حدث العكس (زيادة اإلنتاج) مما ىو كائن في االقتصاد
السوداني .عرض النقود في الوضع الطبيعي لمنظرية االقتصادية يعد ذو عالقة موجبة مع (  ،)GDPولكن في وضع اقتصاد
السودان كانت قيمة المعامل ضعيفة جدا ،حالة التوازن في النظرية االقتصادية تحتم عممية تساوي الكتمة النقدية مع قيمة

اإلنتاج في القطر .قمة اإلنتاج مع زيادة عرض النقود ىذا الوضع يؤدي فقط إلى زيادة اضافية لمعدالت التضخم ،فتصبح زيادة
الكتمة النقدية تضعف من كمية اإلنتاج بسبب الزيادة في أسعار مدخالت اإلنتاج واألجور عموما مع ارتفاع تكمفة النقل.
انياًال :معادلة عرض النقود:
)MS = 8.44Y+ 482.52 EX + 0.0023 GX……………………………. (4
)(0.19

)(4.92

DW=1.73

F =96.46 R2=0.99
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)(4.30

من المعادلة أعاله والتي صيغت من النتيجة في الممحق رقم ( )3أنظر قائمة المالحق ،يتضح أن النموذج ذو معنوية إحصائية
تحت مستوى معنوية (  )%5حسب قيمة (  .)F = 95.06القيم بين األقواس تحت المعممات توضح اختبارات (  ،)tلكل متغير
وىي ذات معنوية إحصائية.قيمة معامل التحديد (

) توضح أن نسبة(  )%99من التأثير عمى عرض النقود سببو المتغيرات

المستقمة في النموذج .قيمة ديربن واتسون ) ،(DW =1.73توضح عدم وجود مشكمة ارتباط ذاتي بين متغيرات النموذج .من

حيث النظرية االقتصادية فإن قيمة المعممات (  )0.0023 ،482.52 ،8.44توضح العالقة الموجبة بين ] ،GDPسعر
الصرف،واالنفاق الحكومي[وعرض النقود .يالحظ أن قيمة معامل االنفاق الحكومي ضعيفة جدا وىذا يعذى بأن غالبية الصرف
الحكومي في السودان غير موجو نحو المشاريع اإلنتاجية .النتائج السابقة اتفقت مع النظرية االقتصادية وفروض الدراسة.
الخاتمة:

السياسات االقتصادية الكمية تستخدم من أجل عالج مشكالت االقتصاد المتمثمة في ارتفاع معدالت (التضخم ،البطالة ،الركو،

والكساد) .أضف إليو االستخدام من أجل التوصل إلى معدالت عالية من النمو واستمرار عممية التنمية .تسعى الحكومات دائما
إلى التوصل نحو اقتصاد مستقر في كل متغيراتو الكمية ،وذلك مع نظام من البنيات التحتية المتكاممة التي تقود إلى تطور نظام

اإلنتاج في كل القطاعات .يستخدم في ذلك بعض األدوات لتنفيذ ىذه السياسات منيا نظام سعر الصرف ،االنفاق الحكومي،

عرض النقود ،سعر الفائدة ]ىامش المرابحة [ ،والضرائب .ىذه الدراسة تناولت أثر (سعر الصرف ،االنفاق الحكومي ،عرض
النقود ،سعر الفائدة ،والمستوى العام لألسعار) عمى الناتج المحمي اإلجمالي .أيضا فحص أثر (الناتج المحمي اإلجمالي،
االنفاق الحكومي ،وسعر الصرف) عمى عرض النقود ،وبذلك بتطبيق مفيوم نموذج (

 .)Mendel - Flemingأستخدمت

الدراسة طريقة المربعات الصغرى (  )OLSلبيانات تخص المتغيرات المذكورة أعاله لمفترة ( )1956 - 2015م في السودان،
باستخدام معادلتين ،األولى معادلة الناتج المحمي اإلجمالي ،والثانية معادلة عرض النقود .أىم النتائج التي توصمت إلييا
الدراسة أن ىنالك عالقة طردية بين (سعر الصرف ،االنفاق الحكومي ،وعرض النقود) مع الناتج المحمي اإلجمالي ،وىناك

عالقة عكسية بين (المستوى العام لألسعار وسعر الفائدة) مع الناتج المحمي اإلجمالي .من جية أخرى توجد عالقة طردية بين

(الناتج المحمي اإلجمالي ،سعر الصرف ،واالنفاق الحكومي) مع عرض النقود .أوصت الدراسة بضرورة العمل عمى زيادة

الناتج المحمي اإلجمالي عن طريق االىتمام بالقطاعات اإلنتاجية (الزراعة ،الصناعة ،والخدمات) ،وترشيد الصرف الحكومي.
التوصيات :

عمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييافي ىذه الدراسةتماستنباط بعض التوصيات الموضحة أدناه:

أ /ضرورة تقميل الصرف الحكومي وتوجيو الصرف نحوالمشاريع اإلنتاجية.
ب /تفعيل دور الرقابة االقتصادية ،والعمل عمى سياسة اقتصادية تجذب رأس المال الوطني واألجنبي.
ت /توسيع دائرة التمويل من قبل البنوك ،وضرورة انتشار فروعيا في الريف ليستفيد صغار المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية.
ىذا يؤدي إلى استقرار األفراد في مناطق اإلنتاج وتقميل من اليجرة الداخمية التي تخمق القطاع اليامشي في المدن.
ث /ضرورة توجيو السياسات العامة نحو االىتمام بالتعميم ورفع قدرات وكفاءة الفرد ،يؤدي ذلك إلى تحسين رأس المال البشري،
وفي ىذا يمكن النظر إلى تجارب دول النمور اآلسيوية.
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المالحق
)1 ( جدول رقم
Estimation Method: Three-Stage Least Squares
Sample: 1957- 2015
Included observations: 60
Total system (balanced) observations 118
Iterate coefficients after one-step weighting matrix
Convergence achieved after: 1 weight matrix, 10 total coef iterations
Coefficient
Std. Error
C(1)
3842.699
885.5090
C(2)
-1.127320
0.199643
C(3)
-0.001750
0.000368
C(4)
-23.21533
19.27133
C(5)
-6.827282
2.807016
C(6)
1.084620
0.007282
C(7)
634959.2
168462.2
C(8)
-120.0777
24.07720
C(9)
-0.023606
0.008400
C(10)
1878.665
741.3707
C(11)
1.146440
0.009515
Determinant residual covariance
2.09E+15
Equation: (Y)=C(1)+C(2)*(EX)+C(3)*(MS)+C(4)*(R)+C(5)*(INF)+[AR(1)=C(6)]
Instruments: EX R MS INF C Y(-1) EX(-1) MS(-1) R(-1) INF(-1)
Observations: 59
R-squared
0.997340 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.997089 S.D. dependent var
S.E. of regression
445.3648 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.655327
Equation: (MS)=C(7)+C(8)*(Y)+C(9)*(GX)+C(10)*(INF)+[AR(1)=C(11)]
Instruments: Y GX INF C MS(-1) Y(-1) GX(-1) INF(-1)
Observations: 59
R-squared
0.996443 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.996180 S.D. dependent var
S.E. of regression
124266.2 Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.907251

t-Statistic
4.339536
5.646676
-4.758151
-1.204656
-2.432221
148.9419
3.769149
-4.987195
-2.810277
-2.534042
120.4814

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0310
0.0167
0.0000
0.0003
0.0000
0.0059
0.0127
0.0000

11505.66
8254.896
10512541

897389.2
2010504.
8.34E+11

)2 ( جدول رقم
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/22/16 Time: 22:17
Sample (adjusted): 1958 2015
Included observations: 58 after adjustments
Convergence achieved after 21 iterations
MA Backcast: 1956 1957
Variable
Coefficient
C
5121.027
GX
0.001452
EX
4.106705
MS
0.002085
P
-0.034320

Std. Error
190.7122
7.38E-05
0.323165
0.000481
0.003874
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t-Statistic
26.85212
19.67199
12.70778
4.330874
-8.859996

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000

R
AR(2)
MA(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

-125.9771
0.315000
0.999820
0.973404
0.969681
1440.331
1.04E+08
-499.8067
261.4280
0.000000
.56
1.00

15.92582
0.058391
0.089005
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-7.910241
5.394697
11.23332

0.0000
0.0000
0.0000
11629.12
8271.865
17.51058
17.79477
17.62128
1.777071

t-Statistic
4.295002
4.923415
0.170146
11.03353
2.324080

Prob.
0.0001
0.0000
0.0657
0.0000
0.0252
1150981.
2216191.
27.55310
27.75187
27.62756

-.56
-1.00

)3 ( جدول رقم
Dependent Variable: MS
Method: Least Squares
Date: 11/23/16 Time: 00:16
Sample: 1970 2015
Included observations: 46
Convergence achieved after 28 iterations
MA Backcast: 1968 1969
Variable
Y*P
EX
GX
AR(1)
MA(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots

Coefficient
8.44E-05
482.5242
0.002885
0.919955
0.397195
0.990930
0.990045
221117.7
2.00E+12
-628.7213

Std. Error
1.97E-05
98.00600
0.016954
0.083378
0.170904
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

1.729058
0 .92

)Co integration Test ) ) اختبار التكامل المشترك4( جدول رقم
Date: 11/28/16 Time: 02:51
Sample (adjusted): 1958 2015
Included observations: 58 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: Y EX GX R MS P INF
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
Trace
No. of CE(s)
Eigenvalue
Statistic
None *
0.945183
370.1656
At most 1 *
0.705042
201.7477
At most 2 *
0.560768
130.9342
At most 3 *
0.509970
83.21604
At most 4 *
0.304937
41.84528
At most 5 *
0.250072
20.74760
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0.05
Critical Value
134.6780
103.8473
76.97277
54.07904
35.19275
20.26184

Prob.**
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0083
0.0429

At most 6
0.067550
4.056481
Trace test indicates 6 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

9.164546

0.4038

)Unit Roots ) )اختبار جذور الوحدة5( جدول رقم
Variable

ADF

Probability

ADF

Probability
First Difference
-4.511535
0.0006
-3.548208
-2.912631
-2.594027
-4.316443
0.0010
-3.548208
-2.912631
-2.594027
2.437617
0.008
-3.577723
-2.925169
-2.600658
-8.875666
0.0000
-3.548208
-2.912631
-2.594027
-2.806861
0.0003
-3.562669
-2.918778
-2.597285
- 2.24666
0.0006
-3.552666
-2.914517
-2.595033

Level
Y
1%
5%
10%
EX
1%
5%
10%
GX
1%
5%
10%
R
1%
5%
10%
P
1%
5%
10%
MS
1%
5%
10%

1.878602
-3.548208
-2.912631
-2.594027
1.203123
-3.548208
-2.912631
-2.594027
4.036125
-3.565430
-2.919952
-2.597905
-1.779601
-3.546099
-2.911730
-2.593551
6.213294
-3.571310
-2.922449
-2.599224
14.74923
-3.546099
-2.911730
-2.593551

0.9998

0.9979

0.9970

0.3869

0.4583

0.3769
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Order
I(1)

I(1)

I(0)

I(1)

1(1)

