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ت�صدير

املالية  وزراء  جلمع  اإفريقيا  يف  واالجتماعية  االقت�صادية  والبحوث  للدرا�صات  بحريي   ماأمون  مركز  ي�صعى 

�صكل  يف  وخرباتهم  جتاربهم  من  لال�صتفادة  راتب  منتدي  يف  ال�صابقني  املركزي  ال�صودان  بنك  وحمافظي 

منتدى للتداول حول ق�صايا ال�صيا�صات االقت�صادية الكلية وم�صتجداتها واأولوياتها.  

ويف اإطار هذا ال�صعي، نظم املركز يف يوم االأحد ال�صابع ع�صر من اأكتوبر من العام  2010، اللقاء التداويل 

االأول  لوزراء املالية وحمافظي بنك ال�صودان املركزي ال�صابقني حول �صيا�صات االقت�صاد الكلي يف ال�صودان.

و�صارك يف هذا اللقاء كل من: 

• اأ. ماأمون اإبراهيم ح�صن - املدير العام ال�صابق للموؤ�ص�صة العربية ل�صمان اال�صتثمار –••رئي�صا للجل�صة	

• اأ. اإبراهيم منعم من�صور –••وزير املالية االأ�صبق - رئي�س جمل�س اإدارة املركز	

• د. ال�صيد على احمد زكى –••وزير املالية االأ�صبق	

• اأ. عبد الرحيم حمدي –••وزير املالية االأ�صبق	

• د. عبد الوهاب عثمان �صيخ مو�صى –••وزير املالية االأ�صبق	

• د. حممد خري الزبري - وزير املالية االأ�صبق –•املدير التنفيذي للمركز 	

• د. عز الدين اإبراهيم ح�صن –••وزير الدولة باملالية االأ�صبق	

• د. �صابر حممد ح�صن –•حمافظ بنك ال�صودان	

• اأ. ال�صيخ �صيد اأحمد –•حمافظ بنك ال�صودان االأ�صبق	

• د. �صديق امبده-من�صق البحوث باملركز	

• اأ. عمر عبد ال�صالم –••م�صئول ال�صئون االإدارية باملركز	

• اأ. عبد امللك الفادين –•من�صق الدرا�صات باملركز	

وما يبتغيه املركز من هذه اللقاءات هو ابتدار اال�صتفادة من امل�صئولني ال�صابقني يف ر�صد جتاربهم وعك�س ارائهم يف 

جممل االداء االقت�صادي للدولة وما ينبغي ان تكون عليه ال�صيا�صات للنهو�س باالقت�صاد وحتقيق اهدافه يف اال�صتقرار 

وتخفيق حدة الفقر وحتقيق معدالت تنمية عالية و  م�صتدامة. 

لقد تاأخر ن�صر هذه ال�صل�صة كثريا ال�صباب خارجة عن االرادة لكننا نري ان املوا�صيع مازالت حتتفظ بجدتها رغم مرور 

هذه ال�صنوات  الن امل�صكالت التي متت مناق�صتها ما زالت تراوح مكانها بدرجة او اخري.

                                        

 الدكتور ال�صيد علي احمد زكي

املدير التنفيذي للمركز

نوفمرب 2013
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تقدمي

اآثارها ال�صالبة معظم  الدول وال�صودان  2008، ومل ت�صلم من  �صربت االأزمة االقت�صادية معظم دول العامل يف العام 

لي�س ا�صتثناًء. وظهر اأثرهذه االأزمة االقت�صادية على اقت�صاد ال�صودان يف املقام االأول ب�صبب انخفا�س اأ�صعار البرتول، 

وامليزانية  وانعك�س ذلك على احل�صاب اخلارجي  االأخرية.  الع�صر  ال�صنوات  لل�صودان يف  الرئي�صي  ال�صادر  كان  والذي 

ب�صقيها االإيرادي واالإنفاقي. ومل يكد االقت�صاد ال�صوداين يفيق من �صدمة االأزمة االقت�صادية العاملية حتى اأطلت اأخر 

اأم  وحدة  ال�صودان  جنوب  م�صري  تقرير  ا�صتفتاء  اإجراء  يف  واملتمثلة  نيفا�صا  يف  ال�صامل  ال�صالم  اتفاقية  ا�صتحقاقات 

انف�صاال يف يناير 2011. 

حالة  يف  البرتول  دخل  انخفا�س  عن  نا�صئة  جديدة  اقت�صادية  اأزمة  بوادر  ظهرت  االنف�صال  حدوث  لتوقع  ونتيجة 

مقابل  ال�صوداين  اجلنيه  �صرف  �صعر  يف  واملتوا�صل  ال�صديد  االنخفا�س  االأزمة  هذه  موؤ�صرات  اأهم  وكان  االنف�صال. 

العمالت احلرة خا�صة الدوالر االأمريكي ، والزيادة امللحوظة واملتواترة فى اأ�صعار ال�صلع واخلدمات. ولعل هذا الو�صع 

املهدد لال�صتقرار االقت�صادي واأمثاله ي�صتحق من مركز ماأمون بحريي للدرا�صات والبحوث االقت�صادية واالجتماعية، 

االهتمام والبحث والتناول العميق.

وقد راأينا اأن اأف�صل من يقوم بهذا، على م�صتوى احلوار والتداول واقرتاح احللول، امل�صوؤولون ال�صابقون فى اأعلى اأجهزة 

الدولة االقت�صادية املناط بها و�صع �صيا�صات االقت�صاد الكلي يف البالد واالإ�صراف على تنفيذها، وزارة املالية واالقت�صاد 

الوطني وبنك ال�صودان املركزي. اأن من خطط املركز اأن يجعل من لقاء وزراء املالية وحمافظي بنك ال�صودان املركزي 

ال�صابقني ن�صاطا �صنويا راتبا يعقد مرة اأو اأكرث فى العام يف �صكل منتدى للتداول حول ق�صايا ال�صيا�صات االقت�صادية 

الكلية وم�صتجداتها واأولوياتها وهو ن�صاط يدعم توجه املركز ب�صفته مركز متيز وامتياز. تزداد اأهميةاللقاء من افتقار 

وهي  الدول،  من  كبري  عدد  فى  متوافر  هو  كما   Think• Tank عليه  يطلق  ما  م�صتوى  يف  البحثية  للموؤ�ص�صات  البالد 

وتبعاتها، مبا  املختلفة  والبدائل  بالدرا�صات  القرار  ال�صيا�صات ومتخذي  وا�صعي  ترفد  التي  امل�صتقلة  البحث  موؤ�ص�صات 

يقّوم تلك ال�صيا�صات ويجدد التوا�صل بني الباحثني ومتخذي القرار. تتاأكد  ندرة هذه املوؤ�ص�صات ببالدنا خا�صة فيما 

اأو  اأو االأكادميية ذات اال�صتقاللية، ال يتيح للتنفيذي  اأن غياب القنوات البحثية  يتعلق بالق�صايا االأفريقية، ف�صال عن 

اأو املحافظ ال�صابق اأن يوثق اأو يختزن خرباته خدمة للوطن بعد مغادرته املوقع التنفيذي. وال�صاهد اأن معظم  الوزير 

امل�صوؤولني يعملون بعد التخلي عن املوقع الر�صمي يف جماالت لي�صت لها عالقة بخرباتهم الوا�صعة التي اكت�صبوها من 

خالل مواقعهم ال�صابقة. وهكذا تفقد البالد خربة ال تقدر بثمن. وحتتوي هذا  الكتيب على ملخ�س ملا دار يف اللقاء 

التداويل االأول لوزراء املالية وحمافظي بنك ال�صودان املركزي ال�صابقني. و�صارك يف اللقاء ح�صب قائمة احل�صور عدد 

حمدود-اقل من طموحنا-  ودار النقا�س على قواعد  Chatham•House•Rulesوعليه فلم نن�صب احلديث اأو الراأي 

الأي �صخ�س بعينه.
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لقد كان هذا اللقاء ، والذي انعقد يف ظروف بالغة الدقة متر بها البالد ، فر�صة نادرة لتبادل االآراء حول ماآالت االقت�صاد 

ال�صوداين يف الفرتة القادمة وبداية حلوارات ناأمل اأن تكون راتبة ومنظمة ورمبا اأثريناها يف امل�صتقبل بتناول ال�صيا�صات 

القطاعية وغريها وفقًا لنتائج هذه التجربة. ويف هذا اللقاء التداويل مل يجر حوار ال�صادة الوزراء واملحافظني ال�صابقني 

يف غياب اأوراق خلفية ترثي مداوالتهم، اإذ تكرم مكتب املمثل املقيم للبنك الدوىل لالإن�صاء والتعمري باخلرطوم بتمكني 

املركز من االإر�صال امل�صبق لتقرير البنك اجلديد )ال�صودان الطريق نحو منو وا�صع القاعدة وم�صتدام( لل�صادة املجتمعني 

االأمر الذي كان له اإثره البني يف مداوالتهم.

د. حممد خري الزبري

املدير التنفيذي للمركز

دي�سمرب2010
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اللقاء التداويل الأول لوزراء املالية 

وحمافظي بنك ال�صودان املركزي ال�صابقني

 

املطروحة للنقا�ش: د. �سديق امبده  الق�سايا   .1
املخاوف الرئي�صية التي تعرتي امل�صوؤولني بالدولة  واملواطن العادي حول امل�صتقبل القريب الأو�صاع البالد االقت�صادية، 

اجلنيه  قيمة  وانخفا�س  كبرية  ب�صورة  الت�صخم  وترية  زيادة  احتمال  يف  املتمثل  االقت�صادي  اال�صتقرار  بعدم  تتعلق 

ال�صوداين مقابل العمالت احلرة، خا�صة الدوالر، ب�صورة كبرية اي�صا )يف ال�صوق املوازي-احلر( والناجتة عن ات�صاع 

عجز امليزانية ب�صبب انخفا�س عوائد البرتول من جهة وارتفاع االإنفاق احلكومي من جهة اأخرى للدواعي االأمنية املتوقعة 

ف�صال عن تكاليف اجلهاز االاإداري ال�صخم للدولة )احلكم املركزي واالإقليمي( ، مما قد ي�صطر الدولة اللجوء اإىل 

موارد غري حقيقية لتمويله. ومن ناحية ثالثة ال�صح املتوقع فى النقد االأجنبي )الذي انخف�صت احتياطاته اإىل 390 مليون 

دوالر )تغطي اأقل من اأ�صبوعني من الواردات( يف اأخر تقرير ل�صندوق النقد الدويل، والهجمة التي بداأت على حيازة 

املحلية  العملة  قيمة  انخفا�س  من  حتوطا  للقيمة  وكمخزون   ،  capital• flight التهريب  اأو  امل�صاربة  الأغرا�س  الدوالر 

كنتيجة لتداعيات نتائج اال�صتفتاء. ويف اأذهان الكثري من املواطنني ذكرى ال�صنوات ال�صعبة التى �صهدتها البالد يف اأوائل 

الت�صعينيات عندما انهارت قيمة اجلنيه ال�صوداين وبلغت معدالت الت�صخم اأكرث من 130 يف املائة �صنويا.

باإدارة االأزمة االقت�صادية والتى اكت�صبت  اإىل حد كبري فيما يخت�س  حل�صن احلظ فاأن هنالك جتربة طويلة وناجحة 

من اإدارة االأزمة التي الزمت البالد يف الن�صف االأول من الت�صعينيات والتي مت التغلب عليها واأعيد اال�صتقرار التدريجي 

التي  الربامج  ثم  اوال )1995-1992((  املحلية  االقت�صادي  التثبيت  برامج  اإطار  وذلك يف  الفرتة،  بنهاية  لالقت�صاد 

االأزمات  اإدارة  يف  التجربة  هذه   .  Staff• Monitored• Programsالدويل النقد  �صندوق  اإ�صراف  حتت  تطبيقها  مت 

االقت�صادية ميكن اأن يعول عليها يف اإدارة االأو�صاع احلالية وامل�صتقبلية رغم اختالف امل�صاكل والتحديات.   

 

املالية   ال�صيا�صة  وا�صعي  تواجه  التي  التحديات   .2
املائة(،   يف   4.7(   2009 لعام  الفعلي  العجز  كان  فقد  ارتفاع،   يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  من�صوبا  املوازنة  عجز 

العام  املائة يف  و0.7 يف   1990 العام  املائة يف  1 يف  بـ )نحو  ، مقارنا  املائة(  )4.9 يف   2010 ميزانية  وامل�صتهدف يف 

Article 4•consultations 2010 متويال  النقد الدويل االأخري  العجز، وفق تقرير �صندوق  2000(. وقد كان متويل 
2.3 يف  2.4 يف املائة واملوارد غري امل�صرفية بن�صبة  حمليا يف جممله اذ كانت اال�صتدانة من النظام امل�صريف بن�صبة 

املائة(.

ورغم اجلهد ال�صريبي )اجلبائي( الوا�صح للدولة، اإال اأن ن�صبة االإيرادات الفعلية للناجت املحلي االإجمايل كما يف اأرقام 

موازنة 2010 تبلغ 13.2 يف املائة، و بلغت ن�صبة ال�صريبة لذات العام 6.9 قي املائة )واملتو�صط للن�صبة من الناجت املحلي 

االجمايل منذ الت�صعينيات كان يف حدود 7 يف املائة، وهذه ن�صبة متدنية مقارنة بالدول النامية، حيث ت�صل اإىل 18 يف 

املائة( . وتبني هذه االح�صاءات اأن هنالك ت�صربا يف االإيرادات رمبا يف �صكل تهرب من ال�صريبة اأو فى �صكل اإعفاءات 
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اأرباح ل�صركات  اأو   )15 اأورنيك  اأو اإيرادات لبع�س اجلهات احلكومية التى ال تورد لوزارة املالية )جباية دون  �صريبية 

حكومية اأو �صبه حكومية ال تخ�صع لل�صريبة اأو غريها.

موؤ�صرات  هنالك   .3
ي�صري )تقرير البنك الدويل، 2010( اإىل اأن االإعفاءات يف حدود  2  - 3 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل 

وتقدر تقارير �صحفية عدد ال�صركات احلكومية و�صبه احلكومية التى لي�س لوزارة املالية عليها والية من 500 اإىل 700 �صركة.

ال�صوؤال: ايل مدي ميكن االإ�صالح ال�صريبي واإحكام قب�صة وزارة املالية على جميع اإيرادات الدولة مبا ميّكن من خف�س 

العجز عن طريق زيادة االإيرادات.

احلكومي  الإنفاق   .4
ب�صبب  النفطية، وذلك  ال�صادرات  للدولة عن طريق  توفرت  التي  االإيرادات  اإدارة  �صوء  اإىل  الدويل  البنك  تقرير  ي�صري 

الفرتة  يف  امل�صروفات  ارتفعت  وقد  بالكامل.   االإيرادات  لكل  والراأ�صمالية(  )اجلارية  امليزانية  م�صروفات  ا�صتهالك 

1999–•2008 من 8.5 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل اإىل 23 يف املائة، وهي ن�صبة ال ميكن ا�صتدامتها ، كما اأنها 
.Resource•Curse  جتعل اإعادة التوازن �صعبا اإىل حد كبري  ويعتربها التقرير موؤ�صرا للعنة املوارد

ويبقى ال�صوؤال: ما هي بنود ال�صرف التي ميكن تخفي�صها  discretionary•expenditure   مثال؟  ما هي اإمكانية 

تخفي�س املن�صرفات اخلا�صة باالإدارة العامة للدولة، فهنالك اأكرث من األف  �صخ�س ي�صغلون منا�صب د�صتورية؟ وهل هي 

ذات اأثر اإذا ما مت تخفي�صها؟ علما بان من�صرفات الف�صل االأول ارتفعت من 2.6 يف املائة من امليزانية يف العام املايل 

2009. ويف غياب ذلك ما هي التدابري االأخرى التى ميكن اتخاذها؟ كيف يتم  34 يف املائة يف العام  1993/92 ايل 
تر�صيد االإنفاق احلكومي بعد حل اأو خ�صخ�صة موؤ�ص�صات هامة كانت ت�صرف على بع�س امل�صرتوات احلكومية وكيف تو�صع 

لها ال�صوابط واملوا�صفات )النقل امليكانيكي، املخازن واملهمات واالأ�صغال(. )انظر اىل بند تاأثيث مكاتب الدولة مثال(.

ثمة حلقة �صعيفة يف املن�صرفات تكمن يف ال�صرف على التنمية وعلى اخلدمات. ويذكر اأنه يف اأوائل الت�صعينيات وقع 

عبء تخفي�س املن�صرفات ملعاجلة العجز على اخلدمات )ال�صحة والتعليم واملياه(، مما اأدى اإىل اأن ي�صبح متو�صط 

ال�صرف على الفرد فى جمال ال�صحة 14 دوالرا مقارنة مع 29 دوالرا الإفريقيا جنوب ال�صحراء )تقرير برنامج االأمم 

املتحدة االإمنائي 2006(.

اخلارجي القطاع   .5
اآثار االأزمة املالية العاملية على القطاع اخلارجي وتبدت ب�صفة خا�صة يف انخفا�س عائدات ال�صادر من نحو  تركزت 

12.5 مليار دوالر يف العام 2008 اإىل نحو 7.8 مليار دوالر للعام 2009 )ح�صب تقديرات �صندوق النقد الدويل(، اأي 
بانخفا�س بلغ نحو 40 يف املائة. ومنذ العام 2007 بداأ االنخفا�س يف تدفق اال�صتثمارات اخلارجية وحتويالت العاملني 

باخلارج، فانخف�صت اال�صتثمارات اخلارجية من 3.5 مليار دوالر يف العام 2006 اإىل نحو 2.6 مليار دوالر يف العام 

يف  مليون  2009 وانخف�صت التحويالت اخلارجية اخلا�صة من نحو 1034 مليون دوالر يف العام 2006 اإىل نحو 400 
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العام 2009، وكالهما موارد مهمة من التمويل اخلارجي. ويف هذه الظروف يهل على البالد وقت اال�صتفتاء مبا يحمله 

من احتماالت االنف�صال وبالتاىل �صياع او خ�صارة املوارد النفطية )اأو جزء كبري منها(. وقد �صهدت البالد يف االآونة 

االأخرية ارتفاع الطلب على العمالت احلرة وعلى وجه التحديد الدوالر وبداأت قيمة اجلنيه فى االنخفا�س فى ال�صوق 

غري الر�صمي حتى و�صل اىل 3.2 جنيه للدوالر قبل اأن يرتاجع بعد تدخل البنك املركزي و�صخ كميات اإ�صافية من الدوالر 

لل�صرافات والبنوك.

اأ�صئلة :  .6
• البنك املركزي )مع تدين احتياطاته من العمالت ال�صعبة( اال�صتمرار يف �صيا�صة �صخ الدوالر 	  هل ي�صتطيع 

للبنوك وال�صرافات لي�صتقر �صعر �صرف اجلنيه ال�صوداين؟

• ال�صماح ل�صعر ال�صرف باالنخفا�س للحد من الطلب على الدوالر، باال�صتمرار يف �صيا�صة 	 اأي مدى ميكن  اإىل 

التحرير ب�صرف النظر عن اآثارها على زيادة وترية الت�صخم، وهل ميكن العدول عنها؟

•  ومن ناحية اأخرى فاإن النخفا�س �صعر ال�صرف فوائد نظرية، اإذ جتعل ال�صادرات اأكرث تناف�صية ، فهل �صيوؤدى 	

  supply•rigidities  ذلك اإىل زيادة ال�صادرات غري النفطية يف ظل معوقات اأخرى

• انفالت 	 اأدى  اإذ  الفقرية  ال�صرائح  على  خا�صة  مريرة  لالقت�صاد  التوازن  اإعادة  يف  الت�صعينيات  جتربة  كانت 

الت�صخم واالنخفا�س ال�صديد يف �صعر ال�صرف اإىل انخفا�س اال�صتهالك بنحو 11 يف املائة وزيادة ن�صبة الفقر 

وات�صاع هوة التفاوت يف الدخول بنحو 40 يف املائة بني اأعلى 20 يف املائة واأدنى 50 يف املائة ،  فهل نعيد التجربة؟

: اأخرى  حتديات   .7
اإطار االقت�صاد ال�صيا�صي، مثل  اأن يدخل يف  اآثار تقرير البنك الدويل ق�صايا هامة بع�صها جديد ومبتكر، مما ميكن 

الربط الوا�صح بني اال�صتقرار االقت�صادي والتهديدات ال�صيا�صية الناجتة عن ال�صراعات املتعلقة بالتنمية غري املتوازنة 

ال  ال�صودان  باأن م�صلحة  القول  اىل  الدويل  البنك  تقرير  املوؤ�صرات. ومي�صي  بع�س  لذلك  ويعّدد  واالأقاليم  املركز  بني 

اعتماده على  بعدم    more•diversifiedقاعدة اأو�صع  النمو  واإمنا جعل  ال�صريع،  النمو  موا�صلة حتقيق  تقت�صر على 

البرتول فقط ون�صر وتعميم ثمار التنمية more•inclusive،وذلك بعدم تركيز اخلدمات على مناطق دون غريها.

يغفل  وال   . القطاع اخلا�س  بريادة  وا�صتدامة  نطاقا  اأو�صع  لنمو  االأ�صا�س  و�صع  يتمثل يف  منهج  باإتباع  التقرير  ويو�صى 

التقرير االإ�صارة لل�صيا�صة اإذ يقول )خلقت االأو�صاع ال�صيا�صية املحلية الغام�صة والتوترات مع املجتمع الدويل خماطر 

كبرية لال�صتثمار املحلي واالأجنبي وتعترب اإزالة اأ�صبابها اأمرا بالغ االأهمية لتدفق اال�صتثمار وازدهار التجارة(. وي�صري 

التقرير اإىل اأن القطاع اخلا�س املنوط به قيادة االقت�صاد يف الفرتة القادمة تواجهه م�صاكل وخماطر اأظهرتها نتائج 

امل�صوحات التي اأجريت وجاء على راأ�صها، عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي والف�صاد وغمو�س االأو�صاع االقت�صادية، اأي عدم 

 Good الرا�صدة  احلوكمة  اأهمية  اإىل  ت�صري  القيود  هذه  وجميع  بها.  التنبوؤ  و�صعوبة  االقت�صادية  باالأو�صاع  اليقني 

Governance  لتح�صني مناخ اال�صتثمار ليكون جاذبا.
ال�صوؤال: هل ميكن ربط القرارات ال�صيا�صية املحلية واخلارجية بتكلفتها االقت�صادية وهل ميكن و�صع منهجية لتبيان 

التكلفة االقت�صادية وتو�صيحها لل�صيا�صيني قبل اتخاذ قراراتهم؟

اأخرية  اأ�صئلة   .8
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• ال�صخ�صية 	 جتاربكم  على  التعرف  يهمنا  ال�صابقة،  التجارب  من  اال�صتفادة  واإمكانية  امل�صتقبل  اإىل  ننظر  ونحن 

كوزراء وحمافظني للبنك املركزي يف ال�صابق ولنوجه حل�صراتك مزيدا من الت�صاوؤالت:

• ما هي نقاط ال�صعف الرئي�صية فى اإدارة االقت�صاد الكلي؟	

• التدخل 	 املوؤهل،  الكادر  يف  �صعف  هي  هل  امل�صئولية،  مواقع  يف  كنتم  عندما  واجهتكم  التي  ال�صعوبات  هي  ما 

ال�صيا�صي، نق�س املعلومات اأم غري ذلك؟ 

• نعلم اأن هنالك �صكوى عامة من عدم توفر اأو نق�س املعلومات االقت�صادية وغري االقت�صادية اأو تناق�صها يف حالة 	

ال�صودان حتى فى حالة االإجنازات. كيف نقوي م�صادر املعلومات وطاقات  يوؤثر �صلبا على �صورة  وجودها، مما 

التحليل وبناء القدرات ؟

خال�صات لآراء امل�صاركني  .  6
     1. ال�صتقرار القت�صادي

ارجع املتحدثون حالة عدم االطمئنان اأو اال�صتقرار احلالية اإىل �صببني اأ�صا�صيني هما: تداعيات االأزمة املالية الدولية، 

اأزمة اقت�صادية قبل بروز مو�صوع  اإىل وجود بوادر  االإ�صارة  واال�صتفتاء على تقرير امل�صري. ويف هذا اخل�صو�س متت 

االنف�صال اإىل ال�صطح، وذلك ب�صبب التداعيات ال�صالبة لالزمة املالية الدولية. ويتمثل ذلك يف اخللل فى عجز امليزان 

اخلارجي وعجز املوازنة وتباطوؤ الن�صاط االقت�صادي وازدياد معدالت الت�صخم، مما يظهر حالة من عدم اال�صتقرار 

املايل. اإىل جانب ذلك فقد ارتفع الدين الداخلي واخلارجي ب�صورة كبرية ، حيث و�صل الدين اخلارجي اإىل 35 مليار 

دوالر فى حني و�صل الدين الداخلي اإىل مبالغ �صخمة اي�صا. ولكن يكمن منبع االأزمة االأ�صا�صي يف ميزان املدفوعات الذي 

يوؤثر على املوازنة واملوؤ�صرات الكلية االأخرى. و فيما يتعلق بتاأثري االنف�صال، فمن املهم هنا االإ�صارة اإىل ما �صيحدث يف 

حالة اتخاذ اإجراءات ويف حال عدم اتخاذ اإجراءات، اإذ اأنه لو مت اتخاذ اإجراءات �صتتم ال�صيطرة على الو�صع اإىل حد 

كبري. يف هذا املجال هنالك حاجة خلف�س الواردات )رمبا بن�صبة 20 يف املائة( ، واالجتاه ال�صائد هو خف�س ا�صترياد 

االأزمة  باإدارة  يعني  الذي  الق�صري  االأجل  بني  الف�صل  املعاجلات  جمال  يف  املهم  من  اأي�صا  الكمالية.  خا�صة   ، ال�صلع 

واالأجل الطويل الذي يعني باإيجاد احللول لالأزمة. ويف هذا االإطار اأي�صا اأ�صار املتحدثون ل�صرورة وجود معاجلات �صاملة 

مدعومة باإرادة �صيا�صية بحيث ت�صمل اجلوانب ال�صيا�صية واالقت�صادية. 

   2. املوازنة العامة

ذكر املتحدثون اأن منبع االأزمة هو العجز احلاد يف ميزان املدفوعات و الذي ينعك�س بدوره على املوازنة العامة 

، وعليه فالبد من العمل على خف�س فاتورة اال�صترياد بن�صبة مقدرة ، و كذلك العجز الكبري يف املوازنة العامة 

اأنها ال  الدولة يعاب عليها  اإىل جانب ذلك فاإن ميزانية  االإيرادات.  االإنفاق و�صعف  التو�صع فى  الناجم عن 

تخاطب هموم وم�صاكل املواطنني ح�صبما ذكر اأحد املتحدثني.

 

 1.2 الإيرادات العامة

اأحد اال�صكاليات املتعلقة مبو�صوع ال�صرائب هي تغليب مو�صوع زيادة االإنتاج عن طريق  اأ�صار بع�س املتحدثني اإىل اأن 

خف�س ال�صرائب، وهذا االأمر ال ميكن اأن يكون �صحيحا يف كلياته ، والدليل على ذلك اأن خف�س ال�صرائب على الزراعة 
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مل يكن ناجحا متاما. وعند معاجلة مو�صوع اإلغاء ال�صرائب على الزراعة وتعوي�س الواليات مل يتم هذا االأمر بال�صورة 

اإ�صعاف ما حت�صل عليه والية الق�صارف من تعوي�صات، على  النيل على  املرجوة. على �صبيل املثال حت�صل والية نهر 

الرغم من االعتماد �صبه الكامل لوالية الق�صارف على الزراعة وقد كان التربير لهذا الفارق اأن م�صوؤويل والية نهر النيل 

كانوا اأكرث اإجادة للح�صابات، وقد قاموا بتجهيز امل�صتندات املنا�صبة. اإىل جانب ذلك فاإن م�صتويات التح�صيل ال�صريبي 

احلالية تعترب منخف�صة للغاية، اإذ  ال تتجاوز ن�صبة الـ 7 يف املائة من قيمة الناجت املحلي االإجمايل مقارنة بـ 22 يف املائة 

يف م�صر واأكرث من 50 يف املائة فى الدول اال�صكندافية. واأ�صار بع�س املتحدثني اإىل اأن جزءا كبريا للغاية من االإيرادات 

خارج �صيطرة وزارة املالية، مما يعك�س عدم الوالية الكاملة لوزارة املالية على املال العام. كذلك متت االإ�صارة اإىل اأن 

بع�س التقديرات توؤكد وجود نحو  1500 �صركة حكومية خارج نطاق وزارة املالية وهذا ميثل اأحد اأوجه هدر االإيرادات 

العامة.

من ناحية اأخرى وعلى الرغم من انخفا�س عائدات ال�صرائب، اإال اأنه توجد �صكوى من العبء ال�صريبى، وذلك مرده 

اأن اجلزء  ال�صريبية. ويف هذا اخل�صو�س جند  القاعدة  تو�صيع  فاإنه البد من  وعليه  فئة معينة.  ال�صرائب على  تركز 

اإ�صافة  ال�صريبة،  الزراعي خارج  القطاع  كل  اأن  يعترب حمدودا، حيث  االإجمايل  املحلي  الناجت  لل�صريبة من  اخلا�صع 

لل�صناعات الكبرية والن�صاطات اخلدمية الكربى، وذلك مبوجب الت�صريعات والقوانني املطبقة حاليا والهادفة لت�صجيع 

الفئة ال�صريبية، بل تو�صيع القاعدة ال�صريبية. كذلك ي�صبح من  الزراعة واال�صتثمار. عليه فاإن احلل لي�س يف زيادة 

ال�صروري اإجراء اإ�صالح �صريبي �صامل واإيقاف او تخفي�س االإعفاءات وتاأكيد وتفعيل والية وزارة املالية على املال العام 

من اأجل حت�صني موقف االإيرادات.

   2.2 الإنفاق العام

يوجد اإ�صكال كبري فى االإنفاق العام، حيث اأن اجلزء االأكرب من االإنفاق العام ي�صرف على االأمن، اإذ اأن م�صكلة البلد 

الرئي�صية هي م�صكلة اأمنية. وقد حدث ا�صتثمار فى بع�س ال�صناعات احلربية ويف القوات امل�صلحة وقد تثبت االأيام املقبلة 

اإيرادات  اأخرى على الرغم من توفر موارد مالية كبرية للموازنة العامة من  اأن هذا االإنفاق كان �صحيحا. من ناحية 

البرتول، اإال اأن معظمها مت توجيهه لالإنفاق اجلاري ومل يتم توجيهه للنهو�س بالقطاعات االإنتاجية كالزراعة وال�صناعة. 

اإىل جانب ذلك ذكر املتحدثون اأن اأحد اأ�صباب الزيادة الكبرية يف االإنفاق العام هو ت�صخم جهاز اإدارة الدولة من حيث 

عدد الوزارات والوزراء اإىل جانب انفالت االإنفاق احلكومي مثل االإنفاق على االأثاثات والعربات، مما يحتم مراجعة 

الرتهل االإدارى واأوجه االإنفاق. اإن كل اأ�صكال االإنفاق التفاخري احلالية هي ت�صخمية حتى ولو كانت من موارد حقيقية 

ح�صبما ذكر احد املتحدثني. كذلك من مواطن اخللل االإداري التي متت االإ�صارة اإليها خروج االإ�صراف على مالية اجلي�س 

من وزارة املالية يف عهد مايو، حتديدا يف عام 1971، وا�صتمراره حتى االآن، حيث كان مدير ال�صجالت وامل�صروفات 

بوزارة املالية يقوم �صابقا باالإ�صراف على ميزانية اجلي�س. 

لوزارة  تبعية ديوان اخلدمة  االآن  وا�صتمرارها حتى  اأي�صا خالل عهد مايو  اإليها  االإ�صارة  التى متت  من مواطن اخللل 

اخلدمة العامة، حيث اأن الديوان مل يكن من املفرت�س اأن ياأخذ اأكرث من 11 يف املائة من االإيرادات ال�صنوية. يف املا�صي 

ال�صالحيات من اخت�صا�س  تلك  باإ�صدار ت�صديق، حيث كانت  يقوم  اأو  الوزير على �صيك  يوقع  اأن  امل�صتحيل  كان من 

بالت�صديق  ويقوم  ح�صانة  لديه  الوزير  فاإن  االآن  اأما  العادي.  املوظف  ح�صانة  �صوى  ح�صانة  لديه  لي�س  الذي  الوكيل 

ويعترب ت�صديق الوزير نهائيا، وبع�س الوزراء و�صعت حتت ت�صرفهم ال�صخ�صي مبالغ مقدرة من امليزانيات املخ�ص�صة 
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لوزاراتهم. اأي�صا متت االإ�صارة اإىل اأن وجود عدد كبري من الواليات يعترب اأمراأ مكلفا الى جهة مالية ، باالإ�صافة اإىل ذلك 

يوجد اأكرث من 70 وزيرا مركزيا غري وزراء الدولة وامل�صت�صارين. ويف هذا اخل�صو�س يري اأحد املتحدثني اأن االأ�صلم 

تق�صيم البالد اإىل 9 واليات 6 يف ال�صمال و3 يف اجلنوب ، اذ يعترب اجلهاز االإداري اأكرب ممت�س لالإيرادات ال�صنوية 

واالأكرث اإرهاقا للموازنة. وعليه فالبد من مراجعة وتقلي�س اجلهاز االإدارى. كذلك تعاين الواليات من قلة االإنفاق على 

ال�صحة والتعليم، بحيث توجد �صلطة بدون مال، مما اأدى ل�صح اخلدمات ، كما اإن منط االإنفاق ال�صائد االآن لن يوؤدي 

اأن الواليات تقع حتت  اأي�صا تذهب كل حتويالت لواليات للف�صل االأول، حيث  حلدوث تنمية يف راأي بع�س املتحدثني. 

�صغوط خلق فر�س للتوظيف. وهنالك حاجة لثورة اإدارية مثل الثورة الزراعية وباحلديث عن الثورة الزراعية جند اأن 

االإنفاق يرتكز على القطاع املروي والذي ياأخذ الكثري وال يعطى اإال القليل يف حني اأن القطاع املطري والرعوي ال ينفق 

عليه الكثري و يعطى مردودا عاليا. وقد راأى بع�س املتحدثني اأن قطاع الرثوة احليوانية هو املنقذ االأ�صا�صي للبالد بعد 

ذهاب اإيرادات البرتول.

 عليه ي�صبح من االأهمية مبكان �صرورة تخفي�س و�صبط االإنفاق احلكومي، حيث يتوجب على احلكومة اأن تبداأ بنف�صها 

يف تر�صيد ال�صرف حتى تعطي منوذجا يحتذى به. كما اأن هنالك حاجة لربط االإنفاق باالأولويات واإيقاف ال�صرف خارج 

املوازنة وتاأكيد والية وزارة املالية على املال العام. اأما فيما يتعلق باالإنفاق على ال�صحة فقد اأ�صارت االإح�صاءات يف كثري 

من التقارير اإىل تدنيها ولهذا البد من االإ�صارة اإىل اأنه يوجد خطاأ فى االإح�صاءات، حيث يخت�صر االإنفاق يف ت�صمني 

اأن ال�صحة  الد�صتور على  الواليات على ال�صحة وقد ن�س  اإنفاق  امليزانية االحتادية وال يح�صب  النفقات املر�صودة يف 

والتعليم م�صوؤولية الواليات. اإىل جانب ذلك هنالك حاجة لو�صع اأولويات لل�صرف ليتم ربط االإنفاق بها. جتدر االإ�صارة 

اإىل اأن عددا من املتحدثني اأ�صار ل�صعوبة خف�س االإنفاق خا�صة واأن معظمه موجه لالإنفاق االأمني. 

ال�صرف و�صعر  املدفوعات  ميزان   .3
اإيرادات  النخفا�س  نتيجة  املدفوعات  ميزان  على  حدوثه،  حالة  يف  لالنف�صال،  ال�صلبية  التاأثريات  من  الرغم  على 

ال�صادرات البرتولية ب�صورة موؤثرة، اإال اأن هذا االأثر لن يكون اأكرب من اأثر االأزمة املالية الدولية على االقت�صاد ال�صوداين 

ح�صبما ذكر اأحد املتحدثني. باالإ�صافة اإىل ذلك فاإن االأزمة املالية عندما حدثت مل يكن هناك اأي حت�صب لها على عك�س 

االنف�صال الذي ميكن اأن يتم اتخاذ التدابري واالإجراءات التي تخفف من تاأثرياته ال�صالبة. كذلك متت اال�صارة اىل اأن 

ال�صودان اأ�صبح يتمتع بخربات كبرية يف التعامل مع االأزمات وال�صدمات اخلارجية املوؤثرة على االقت�صاد و ذلك من واقع 

جتربة منت�صف الت�صعينيات اإىل االأزمة املالية االأخرية.

نتيجة لتدفق عائدات البرتول حدث انفجار يف االإنفاق اال�صتهالكي خا�صة على ال�صلع امل�صتوردة، حيث مل ي�صتطيع االإنتاج 

املحلي تغطية الطلب املتزايد على ال�صلع واخلدمات وترتب على هذا االأمر زيادة الواردات وتاآكل احتياطيات البالد من 

النقد االأجنبي خا�صة بعد انخفا�س اأ�صعار النفط كما تزامن ذلك مع تراجع االإنتاج املحلي لعدم قدرته على مناف�صة 

الب�صائع امل�صتوردة.

فيما يتعلق ب�صعر ال�صرف اأ�صار املتحدثون اإىل اأنه من الطبيعي اأن يتاأرجح �صعر ال�صرف �صعودا ونزوال، واإن انخفا�س 

الدرا�صات  اأظهرت بع�س  التي يعاين منها االقت�صاد. وقد  �صعر ال�صرف قد يكون جزءا من العالج لبع�س امل�صكالت 

تاأثريا على معدالت الت�صخم من املتغريات النقدية  اأكرث  اأن التغري يف �صعر ال�صرف  حول �صعر ال�صرف يف ال�صودان 
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االأخرى وهذه من االأ�صياء التى رمبا ينفرد بها ال�صودان. لقد اأثر احلظر االأمريكي املفرو�س على ال�صودان على ارتفاع 

تكلفة بع�س امل�صرتيات، اإىل جانب زيادة تكلفة التحويالت املالية، وقد اأبرز بع�س املتحدثني اأهمية تر�صيد الطلب على 

النقد االأجنبي، والذي ميكن اأن يتم حتقيقه عن طريق اإجراءات تتزامن مع بع�صها البع�س. ويف هذا اخل�صو�س البد 

من االعتماد على اآلية �صعر ال�صرف، باالإ�صافة لالإجراءات االإدارية االأخرى من اأجل خف�س الطلب على النقد االأجنبي. 

اأي�صا متت االإ�صارة من قبل بع�س املتحدثني اىل اأهمية ربط اجلنيه ال�صوداين ب�صلة عمالت، واأنه قد اآن االأوان لكي ال 

يكون الدوالر هو اخليار االأوحد. و على الرغم من اأهمية وجود مرونة يف حتديد �صعر ال�صرف كاأحد متطلبات التحرير 

االقت�صادي، اإال اأن هذه املرونة يجب اأن تكون من�صبطة. يف هذا املنحى متت االإ�صارة اإىل عدم جدوى ا�صتخدام اأ�صاليب 

العنف واملطاردات من اأجل ال�صيطرة على �صعر ال�صرف. واأي�صا متت االإ�صارة لعدم جدوى �صخ مزيد من النقد االأجنبي 

يف ال�صرافات، وذلك ن�صبة لوجود هروب للر�صاميل  capital•flight   اأما فيما يتعلق مب�صادر متويل العجز يف ميزان 

املدفوعات فقد ذكر اأحد املتحدثني اأن و�صعية البالد ووقوعها حتت احل�صار ال ت�صمح لها باحل�صول على االأموال من 

الدول الغربية وال حتى الدول العربية التى تقع اأي�صا حتت ال�صغط االأمريكي. اأما ال�صني فيمكن احل�صول على االأموال 

منها، ولكنها ت�صع �صروطا قا�صية تتطلب �صمانات بالنفط. 

املتوازنة  التنمية  حتقيق   .4
الكثري  اأن  ا�صارت ايل  الدويل قد  البنك  فاإن تقارير  اأحد املتحدثني،  االآراء حول هذا املو�صوع، وح�صبما ذكر  اختلفت 

من جتارب دول العامل قد اأظهرت اإمكانية حدوث منو غري متوازن. ويذهب بع�صها اإىل اأنه من احلتمي اأن يكون النمو 

اأثر الرفاه اإىل املناطق االأقل حظوة وهنا يوجد تناق�س، كما ت�صري اي�صا اإىل  غري متوازن، ولكن من املف�صل اأن ميتد 

اأن اندياح اأثر الرفاه يتطلب تكامل االأ�صواق. وقد دفع البع�س ب�صرورة واإمكانية حدوث التنمية غري املتوازنة من واقع 

 capital  التجارب العاملية. اإ�صافة اإىل ذلك فقد اعترب حدوث التنمية غري املتوازنة كاأحد �صرورات تراكم راأ�س املال

من  عدد  حتدث  اأخرى  ناحية  من  الفقر.  ون�صب  اجلغرافية  الفوارق  زيادة  عدم  على  العمل  مع   accumulation
املتحدثني عن اأهمية العمل على خلق تنمية متوازنة، حيث اأن غياب التنمية يف بع�س املناطق قد اأدى اإىل موجات من 

الهجرة الداخلية اإىل املركز، باالإ�صافة اإىل غياب االأمن االجتماعي نتيجة الرتفاع معدالت البطالة والفقر. عليه فالبد 

من اإحداث التنمية املتوازنة واملتكاملة. على �صبيل املثال معدل اال�صتيعاب للمدار�س هو 25 يف املائة يف بع�س الواليات، 

بينما يبلغ يف واليات اأخرى اكرث من 90 يف املائة. عليه فالبد من تركيز ال�صرف على االإقليم منخف�س الن�صبة حتى 

يلحق باالإقليم االآخر. وقد اأ�صار اأحد املتحدثني ايل ا�صتحالة حتقيق اأي تنمية حقيقية يف ظل غياب االأمن االجتماعي. 

والقت�صاد ال�صيا�صية  القرارات    .5
اقت�صاديا من حيث  ال�صودان  1997 ورغم ذلك جنح  العام  ال�صامل منذ  ال�صودان حتت احلظر االقت�صادي  وقع  لقد 

اال�صتقرار االقت�صادي والنمو وجذب اال�صتثمارات. و ذكر احد املتحدثني ايل انه توجد تعميمات غري �صحيحة مثل مقولة 

اإن اال�صتثمار جبان ، والدليل على ذلك اأن اال�صتثمار البرتويل عندما جاء ذهب لوالية الوحدة حيث ال�صراع امل�صلح 

وقد اأ�صبح البرتول اأحد اأ�صباب اتفاقية ال�صالم واالآن هو من اأحد اأ�صباب االنف�صال، اإذ انه لوال وجود البرتول ملا طالب 

اجلنوبيون باالنف�صال. لقد اأثر احلظر على ارتفاع التكاليف مثل التحويالت وا�صترياد بع�س ال�صلع عرب م�صدر ثالث، 

ولكن دائمًا توجد و�صائل للتغلب على احلظر.
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من اأكرب نقاط ال�صعف يف ال�صيا�صات االقت�صادية يف الع�صرين عاما املا�صية الرتكيز على جانب الطلب واإغفال جانب 

 supply العر�س   على  حمددات  لوجود  ن�صبة  �صعيفة  ال�صادرات  اأن  اإىل  الدولية  املنظمات  تقارير  وت�صري  العر�س. 

ال�صيا�صات االقت�صادية يف  اأحد نقاط �صعف  الرقابي والتنظيمي  constraints  كذلك ي�صكل غياب الدور احلكومي 
ال�صودان.

ال�صيا�صات  وتبعات  عبء  حتمل  قد  واالأقاليم  املركز  يف  العادي  املواطن  اأن  املتحدثني  اأحد  اأو�صح  املنحى  هذا  يف 

اآن االأوان ملراجعة ال�صيا�صة اخلارجية حتى ت�صبح اأكرث فاعلية ونفعا حتى ال يت�صرر منها االقت�صاد  االقت�صادية وقد 

وبالتايل املواطن. كذلك اأ�صار اإىل �صرورة االأخذ براأي التنفيذيني والفنيني عند �صياغة ال�صيا�صات اخلارجية. يف هذا 

ال�صياق فاإن التجربة احلالية تدل على اأن ال�صيا�صيني ينفردون باتخاذ القرارات حتى القرارات ذات ال�صبغة الفنية. من 

ناحية اأخرى حتدث اأحد امل�صاركني عن �صعف اإح�صا�س ال�صيا�صيني بامل�صاكل االقت�صادية وذلك نابع من ال�صعوبة التي 

تواجه ال�صيا�صيني يف روؤية امل�صكلة االقت�صادية قبل وقوعها مع العلم باأن االإدراك املتاأخر للم�صكلة االقت�صادية يجعل من 

ال�صعب التعامل معها. 

6. خامتة: القطاع اخلا�ص وال�صتثمار
�صلبا  تاأثر  قد  اخلا�س  القطاع  اأن  امل�صاركون  راأى  وقد  واال�صتثمار،  اخلا�س  القطاع  مو�صوع  اللقاء  تناول  اخلتام  يف 

بال�صيا�صات املطبقة، حيث اأن احلكومة قد ا�صتاأثرت مبوارد البرتول وعن طريق ال�صندات مثل �صهامة قد حازت على 

موارد البنوك. اأما يف جمال املقاوالت فقد اأدت �صيا�صاتها حلاالت اإع�صار و�صط املقاولني لعدم اإيفاء الدولة بالتزاماتها 

جتاههم مما اأدى الإ�صعاف القطاع اخلا�س. اأما اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة واخلا�صة فقد اجتهت للخدمات ذات 

العائد ال�صريع مثل االت�صاالت، الفنادق والعقارات، ومل ت�صتفد منها القطاعات االإنتاجية الزراعية وال�صناعية. وحتى 

ومنذ ظهور احلكم  االأجنبية.  العمالة  اإىل حد كبري  عليه  �صيطرت  اإذ  املحلية،  العمالة  منه  ت�صتفد  العقارات مل  قطاع 

االإقليمى ومرورا باحلكم الفدرايل احلايل مل يكن لدى احلكومة املركزية  خريطة ا�صتثمارية. وعليه فاإنه توجد م�صكلة 

لي�صت  اأر�س  اأي  اأن  1971 يوجد قانون ين�س على  العام  اأنه منذ  الرغم من  االأرا�صي لال�صتثمار، على  يف تخ�صي�س 

لالأر�س  و�صعية خا�صة  نيفا�صا)2005(  اتفاقية  اأعطت  لقد  املركزية.  للحكومة  تتبع  اأر�س حكومية  الأحد هي  مملوكة 

غريت به الكثري، مما كان �صائدا فيما يتعلق مبلكية االأر�س. وعليه اإذا كانت هنالك اأي مراجعة التفاقية نيفا�صا، فاإن 

اأول بند يجب اأن يراجع هو البند املتعلق باالأر�س وعالقتها باحلكومة االحتادية. 




