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تقدمي

يف اأكتوبر من العام 2011 نظم مركز ماأمون بحريى للدرا�سات والبحوث باإفريقيا باخلرطوم ندوة مغلقة عن �سيا�سات 

�سعر ال�سرف يف ال�سودان اأدارها الأ�ستاذ ال�سفري ماأمون اإبراهيم ح�سن مدير املركز املكلف اأنذاك. وقد �سمت الندوة 

نخبة من الكادمييني  ومن رجال الدولة والقت�ساد والأعمال. 

وبعد اأن رحب الأ�ستاذ ماأمون با�سم املركز بامل�ساركني، مثمنا عطاءهم املتجدد قال )جنتمع اليوم ملو�سوع مهم �سغل 

الراأي العام ، ونحن م�سرورون يف املركز لأن هذا الجتماع اأو هذه الكوكبة التي تلتقي اليوم كوكبة حمدودة نتمنى اأن 

يكون النقا�ش بينها نقا�سا هادئا ن�سل فيه اإىل قناعات(.

واأ�سار اإىل اأن اأول مدير لهذا املركز هو ال�سيدالدكتور حممد خري الزبري الذي  قام علي ادارة املركز وعمل على و�سع 

لوائحه الداخلية وعلي يديه مت افتتاح املركز و بداية ان�سطته. وبعد ان مت تكليفه موؤخرا مبن�سب حمافظ بنك ال�سودان،  

كلفه جمل�ش الت�سيري باإدارة املركز حلني تعيني مدير جديد.وذكر ال�سيد مامون ان املركز كان حمظوظا اذ انه و بعد 

بحث ومتحي�ش يف عدد من املتقدمني وقع الختيار على �سخ�ش تعرفونه جيدا كان يف ال�سلطة التنفيذية هو الدكتور 

ال�سيد علي اأحمد زكي وهو خري من يدير هذا املركز، واأرجو اأن اأعطيه الكلمة ليخاطبكم.

وعرب الدكتور �سيد زكي عن امتنانه حل�سوله على هذه الفر�سة التي تتيح له امل�ساهمة الفعالة يف ر�سم اأو تقدمي الن�سح 

يف جمال ال�سيا�سات القت�سادية.وك�سف عن نيته اأن يكون املركز حمفال مهما لي�ش للنخب فقط، واإمنا لكل املهتمني 

بالأمر العام معربا عن اأمله اأن يكون مردود هذا العمل لكافة النا�ش. 

وقدم الأ�ستاذ ماأمون خم�سة متحدثني رئي�سني و�ستة معلقني، وكان املتحدثون اخلم�س الأوائل هم:

- الربوف�سري _اإبراهيم اأونور_ جامعة اخلرطوم .. 1

- د. عزالدين اإبراهيم ح�سن _ وزير الدولة ال�سابق باملالية. 2

- ح�سني يحيى جنقول_م�ساعد حمافظ بنك ال�سودان لقطاع القت�ساد وال�سيا�سات. 3

- م�ساعد حممد اأحمد_ رئي�س اإحتاد امل�سارف. 4

- عابدة يحيى املهدي _ وزيرة الدولة باملالية ال�سابقة. 5

اأما املعلقون ال�ستة فهم:

د. كرم اهلل على عبد الرحمن ـــ نائب الأمني العام _ جهاز ال�سودانيني العاملني باخلارج

�سديق حدوب ـــ رئي�ش اإحتاد م�سدري املا�سية
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�سمري اأحمد قا�سم ـــ رئي�ش احتاد امل�ستوردين

 قنديل اإبراهيم ـــ احتاد اأ�سحاب العمل

عبا�ش علي ال�سيد ـــ احتاد الغرف ال�سناعية 

د. �سديق اأمبده ـــ من�سق البحوث ـــ مركز ماأمون بحريي.
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مداوالت ندوة �سيا�سات �سعر ال�سرف

منذجة ا�سطرابات �سوق ال�سرف املزدوج

 

اخلرطوم  جامعة  ــــ  اأونور  اإبراهيم  بروفي�سر   .1

اأزجي ال�سكر اجلزيل للقائمني على اأمر مركز ماأمون بحريي لهذه الدعوة الكرمية. واأود احلديث عن منذجة ا�سطرابات 

النتائج  لبع�ش  اأتو�سل  ال�سوداين حتى  القت�ساد  اإطار  �سياغة هذا يف  الإمكان  بقدر  واأحاول  املزدوج.  ال�سرف  �سوق 

الهامة. وقد ا�ستخدمت هذا النموذج قبل النف�سال لخترب بع�ش التوقعات بخ�سو�ش �سوق النقد الأجنبي. وحدثت كل 

التوقعات التي تو�سلت اإليها عرب هذا النموذج ، من �سمنها ات�ساع الفجوة بني �سعر ال�سرف الر�سمي و�سعره يف ال�سوق 

الأ�سود، واأي�سا ت�سارع وترية الت�سخم بعد النف�سال.

لتو�سيح نتائج الدرا�سة ب�سورة اأ�سهل ميكن تلخي�ش النتائج يف �سكل اأ�سئلة واأجوبة حيث اأن مكونات النموذج تت�سمن 

ح�سد من املعادلت وامل�سطلحات الفنية، ولكن للتغلب على التعقيدات الفنية فى اإ�ستعرا�ش نتائج الدرا�سة حاولت اأن 

اأ�سعها  يف اإطار الدللت ال�سيا�سية Policy implications   يف البداية ميكن اأن نناق�ش النتائج يف �سكل اأ�سئلة واأجوبة 

ثم ن�ستعر�ش بع�ش املالمح الأ�سا�سية للنموذج ، وجاءت الأ�سئلة على النحو التايل:

ال�سوقني  يف  ال�سرف  اأ�سعار  بني  ال�سلمي  التعاي�س  اإمكانية  مبدى  الأول  ال�سوؤال  يتعلق  الأول:  ال�سوؤال 

الأ�سود والر�سمي، اأو مبعنى اأخر هل الفرق بني هذين ال�سعرين فرق م�ستدمي؟ 

تو�سلت من خالل نتائج النموذج اإىل  اأن هنالك فر�سة للو�سول اإىل فرق Premium   م�ستقر اإذا توفرت بع�ش ال�سروط. 

من �سمن ال�سروط الواجب توفرها هو معرفة حجم الهزة التي اأ�سابت القت�ساد ال�سوداين ب�سبب النف�سال ونق�ش 

املوارد النقدية خا�سة اجلزء املتعلق باإيرادات البرتول، وهو ما يعرف بالهزة الدائمة. و يتوقف اأمر ا�ستقرار الفرق بني 

ال�سعرين على حجم هذه الهزة ومدى تاأثريها على حجم الإ�ستثمارات الأجنبية الداخلة واخلارجة من ال�سودان . مبعنى 

اأخر، لن ت�ستقر الفجوة بني ال�سعرين اإذا اأدت تداعيات الهزة الدائمة اإىل خروج الإ�ستثمارات الأجنبية باأحجام كبرية 

نتيجة لفقدان امل�ستثمرين الثقة فى احلكومة ال�سودانية للوفاء باإلتزاماتها جتاه م�ستحقات امل�ستثمرين الأجانب. وهذا 

املركزى قدرته  البنك  اإىل م�ستوى متدنى ويفقد  املركزى  البنك  الأجنبى لدى  النقد  اإحتياطات  ينتج عندما تنخف�ش 

فى اإدارة �سعر ال�سرف وت�سبح حركة �سعر ال�سرف حمكومة ب�سورة �سبه كاملة بتوقعات وم�ساربات جتار العملة فى 

ال�سوق ال�سود. 
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ال�سوؤال الثاين: هل هنالك مربر للإجراءات الأمنية والرقابية لل�سوق؟ 

ال�سيا�سى والمنى يوجد مربرلالإجراءات  لل�سودان التى تت�سم بعدم الإ�ستقرار  الإجابة نعم، يف ظل الظروف احلالية 

الرقابية والأمنية فى �سوق النقد الأجنبى وينبغي اأن ي�ستمر التدخل والرقابة على ال�سوق، علىالرغم من بع�ش الأراء 

التي ترى اأن يفتح املجال  لكل من يريد اأن يحقق مكا�سب �سخ�سية باملتاجرة فى العمالت الأجنبية. وميكن اأن نربهن 

من خالل النموذج اأن الرقابة والإجراءات على �سوق ال�سرف غري الر�سمي تعترب من ال�سروريات يف الوقت الراهن. 

وتكمن مربرات التدخل يف اأن النموذج يو�سح اأن هنالك جتاوز )overshooting( ل�سعر التوازن العادل اأي اأن م�ستوى 

اأن يكون ،  النقد الأجنبى كما ينبغى  لل�سعر الر�سمى ل يعك�ش بدقة حجم الهزة فى �سوق  ال�سعر غري الر�سمي  جتاوز 

بل يتعداها اإىل م�ستوى اأعلى.  جتاوز ال�سعر غري ر�سمى مل�ستوى احلد املطلوب ناجت من التوقعات وامل�ساربات التى فى 

كثري من الأحيان تتحرك وفقًا ملعلومات غري اأ�سا�سية وغري مرتبطة بالإنتاج والإنتاجية فى القطاع الإنتاجى . ومن هذا 

املنطلق ينبغي اأن يكون هنالك تدخل ورقابة على هذا ال�سوق حتى ي�سحح م�ساره ويقل تاأثري العوامل غري الأ�سا�سية على 

حركة �سعر ال�سرف. 

ال�سوؤال الثالث: هل هنالك حاجة لإجراءات رقابية ل�سبط حركة روؤو�س الموال؟ 

الإجابة هي نعم، فحركة روؤو�ش الموال ينبغي اأن ت�سبط وتدار حتت قيود ت�سمن اإنتفاع الإقت�ساد القومى منها، لأن 

اأمر دخولها وخروجها دون رقابة، و�سناأتي لتف�سيل هذا با�ستخدام نظرية  اإذا ترك  هناك خطورة يف الوقت الراهن 

الثالوث امل�ستحيل لحقا. النقطة التي تدعم هذا الجتاه هو اأنه اإذا كانت الدولة تريد اأن تدير �سعر ال�سرف يف اإطار 

�سعر ال�سرف املدار، هذا يتعار�ش مع حرية حركة روؤو�ش الموال، ولذلك ميكن القول اأن كيفية اإدارة الإ�ستثمار الأجنبى 

لي�ست عن معزل عن كيفية  اإدارة �سعر ال�سرف واإدارة ال�سيا�سة النقدية للبنك املركزى .

ال�سوؤال الرابع: ما هي تداعيات حترير �سعر ال�سرف يف ظل الو�سع ال�سيا�سي الراهن؟ 

ميكن للجهات امل�سئولة اأن تلجاأ لتحرير �سعر ال�سرف حتى تتمكن من الق�ساء على ال�سوق الأ�سود،  ولكن هذا الأمر ل 

ميكن اأن ي�ساعد القت�ساد ال�سوداين يف ظل الظروف الراهنة ل�سبب ب�سيط هو اأن الو�سع ال�سيا�سي الراهن  )ال�سرف 

الع�سكري القائم نتيجة لالأو�ساع ال�سائدة يف النيل الأزرق وغريه( ومنط الإنفاق احلكومي ال�سائد ل ميكن يف ظله اأن 

يرتك �سعر ال�سرف دون اأي قيود. وهذا ما �سوف اأتطرق اإليه يف النموذج.
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 ملمح عامة للنموذج الإقت�سادى:

يتكون النموذج من اأربع ركائز اأ�سا�سية وا�ستعر�ش هنا بع�ش املالمح الأ�سا�سية، ومن ثم �سوف اأدخل يف حتليل النتائج 

التي تو�سلت اإليها يف النموذج. يت�سمن قطاع الإنتاج فى النموذج منتجني وهما اإنتاج �سلع بغر�ش الإ�ستهالك املحلى 

�سكل  اإنتاج م�ستوردة ومدخالت حملية فى  املحلى على مدخالت  الإنتاج  ويعتمد  اإىل اخلارج.  الت�سدير  بغر�ش  و�سلع 

عمالة حملية.  اأي�سا هنالك �سوق غري ر�سمي و�سوق ر�سمي للعمالت الأجنبية. ال�سوق الر�سمي ي�سمل �سوق �سعر ال�سرف 

الذي تديره البنوك التجارية وال�سرافات. اأي�سا ي�سمل النموذج قطاع العائالت )Households( والذين هم عبارة عن 

م�ستثمرين فى القطاع اخلا�ش  ي�سعون ثرواتهم يف �سكل �سيولة اإما يف �سكل عمالت حملية اأو عمالت اأجنبية وبالتايل 

ن�ستبعد وجود �سوق اأوراق مالية متطور واإن كان �سوق اخلرطوم لالأوراق املالية قد تاأ�س�ش منذ عام 1996 لكن فى الوقت 

الراهن لي�ش له اثر ملحوظ على بيئة الإ�ستثمار يف ال�سودان. ومن هذا املنطلق مت ا�ستبعاد وجود �سوق اأوراق مالية ن�سط 

وفعال يف القت�ساد. وعلينا اأي�سا اأن ن�سع يف العتبار اأن امل�ستثمر اخلا�ش يقوم بو�سع ثروته اإما يف �سكل ا�ستثمارات 

مقيمة بعملة حملية اأو بعملة اأجنبية. 

ومتثل احلكومة جزءا اأ�سا�سيا يف هذا النموذج بحكم اأنها تدير ال�سيا�سة املالية وال�سيا�سة النقدية. ويلعب عجز املوازنة 

دورا اأ�سا�سيا يف حتديد نتائج النموذج. نالحظ اي�سا اأن تراكم الحتياطات الر�سمية من النقد الأجنبى يعتمد على �سعر 

ال�سرف احلقيقي وفرق ال�سعر مع ال�سوق املوازي. ومن املعروف اأن الحتياطى النقدي للبنك املركزي اأو البنوك الأخرى 

اأو امل�سادر الر�سمية يعتمد على الفرق بني ال�سوقني. وكلما ات�سع حجم الفجوة بني ال�سوقني الر�سمي وغري الر�سمي كلما 

قلت كمية الحتياطي النقدي يف البنوك. عليه فاإن ات�ساع هذه الفجوة يجب اأن ينظر اإليه على اأ�سا�ش اأنه عمل �سلبي 

واإدارة هذه الفجوة تدخل يف هذا الإطار.

حتليل النموذج

ال�سكل  فى  املو�سح  الأ�سهم  اإجتاه  التاىل.  ال�سكل  فى  النموذج  معادلت  بتلخي�ش  قمنا  النموذج  نتائج  متابعة  لت�سهيل 

يو�سح اإمكانية وجود فرق م�ستدمي بني �سعري ال�سرف الر�سمي وغري الر�سمي حيث يبني اأن احلل هو حل ثبات م�سطرد  

. Steady state  solution

بعد الرجوع اإىل الفرتا�سات التي اعتمدنا عليها يف النموذج نالحظ اأن هنالك فجوة م�ستقرة ميكن اأن تدار ل�سالح 

اإ�ستقرار �سعر ال�سرف الر�سمى. اإ�ستقرار الفجوة بني ال�سعرين كما مو�سح ال�سكل يعتمد على مهمة اأ�سا�سية تتمثل يف 

دولة  وفقدان  اجلنوب  اإنف�سال  من  الناجتة  املالية  الهزة  بعد حدوث   Capital outflowالموال روؤو�ش  �سبط خروج 

ال�سودان جزء كبري من مواردها الإقت�سادية. وعليه اذا حدث �سبط خلروج روؤو�ش الموال للخارج ميكن اإدارة الفجوة 

باأن هنالك مربرات للرقابة على التدفقات  بني ال�سعرين الر�سمي وغري الر�سمي . وا�ستنادا على هذه النقطة ذكرت 

الراأ�سمالية اخلارجة.

بعد اإثبات اإمكانية وجود ا�ستدامة يف فرق ال�سعرين ما حدث هو اأنه وعند حدوث الهزة الناجمة عن انخفا�ش الإيرادات 

النقدية بانف�سال اجلنوب وفقدان اأكرث من 50 يف املائة من الإيرادات النقدية لل�سادرات اأدى هذا الو�سع لرفع م�ستوى 
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التوازن امل�ستدام من النقطة )d( اإىل النقطة )d‹( فى ال�سكل، ولكن عملية االتحول ل تتبع نف�ش النمط من الرتفاع بني 

النقطتني وذلك ن�سبة لتاأثري امل�ساربات الناجتة فى �سوق النقد الأجنبى بعد حدوث الهزة مبا�سرة. ما حدث هو جتاوز 

يف فرق ال�سعر ب�سورة كبرية بحيث يتجاوز احلد امل�ستدام. عند حدوث الت�ساع يف الفجوة بني ال�سعرين الر�سمي وغري 

الر�سمي يوؤدى ذلك اإىل اإ�ستنزاف قدر كبري من الحتياطات النقدية يف امل�سادر الر�سمية ب�سبب جذب ال�سوق الأ�سود 

جلزء كبري من م�سادر النقد الأجنبى. وعندما يحدث تدهور يف احتياطات النقد الأجنبي ي�سبح الو�سع متاأزما. فيقوم 

القوة  وتوجد قوتني مت�ساربتني تعمالن هنا.  ال�سعر.  لل�سيطرة على فرق  لل�سوق  اأجنبية  املركزي ب�سخ عمالت  البنك 

الأويل هي قوة امل�ساربات يف النقد الأجنبي بوا�سطة امل�ساربني وهي ترفع فرق ال�سعر اإىل اأعلى والقوة الثانية هى تدخل 

البنك املركزي لل�سيطرة على الو�سع فى �سوق النقد الأجنبى. وعليه فاإن م�ستوى التوازن ينحرف بحيث يتباطاأ ارتفاع 

 )N( فرق ال�سعرين ن�سبة لتدخل البنك املركزى. وعندما ت�سل الفجوة بني ال�سعرين اإىل اأعلى م�ستوياتها وهى النقطة

فى ال�سكل اأدناه يلجاأ البنك املركزي كخيار اأخري لتخفي�ش �سعر ال�سرف الر�سمى كما حدث اأكرث من مرة فى الأونة 

الأخرية. وعندما يحدث التخفي�ش تقل الفجوة بني ال�سعرين الر�سمي وغري الر�سمي كما يو�سح ال�سكل اأي�سًا. ال�ساهد يف 

الأمر اأن هنالك جتاوز اأوOvershooting  يف �سعر ال�سوق املوازي  مبقدار امل�سافة بني النقطتني )d‹( و )N(. وبالرغم 

من ذلك يعتقد البع�ش - مثل البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل- باأن �سعر ال�سوق الأ�سود هو �سعر حر ويعك�ش ال�سعر 

احلقيقي للعملة وهذه مقولة خاطئة والتجاوز يف ال�سعر احلقيقي هو عبارة عن تكلفة على الدولة خ�سما من مواردها 

بالعمالت الأجنبية خا�سة يف هذه الظروف. 

ووبناءاأ على ما مت عر�سه يتطلب الو�سع اأن ت�سع الدولة رقابة �سارمة على حتركات ال�سوق املوازي  كما ينبغي اأن ت�سع 

قيودا على حركة روؤو�ش الموال، خالفًا ملا يقوله البع�ش عن عدم وجوب قيود على حركة روؤو�ش الأموال. 

النقطة الأخرية هي هل ميكن للدولة اأن تلجاأ لتعومي �سعر ال�سرف للق�ساء على ال�سوق الأ�سود؟ هذا الو�سع غري ممكن 

�

    N
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و�سترتب عليه نتائج وخيمة للغاية، لأنه اإذا ترك ال�سوق دون اأي قيود �ستكون النتيجة كما يلي: اأول تخفي�ش �سعر ال�سرف 

هو مطابق للزيادة يف عر�ش النقود وزيادة عر�ش النقود يف ظل الظروف ال�سيا�سية احلالية املرتبطة بتزايد ال�سرف 

حت�سبًا  اأ�ساًل.  ال�سحيحة  الأجنبى  النقد  موارد  واإ�ستنزاف  الت�سخم  وترية  ت�ساعد  عليه  يرتتب  والأمنى  الع�سكري 

اإنف�سال اجلنوب ملواجهة الأزمة املالية بعد  اإحتياطى نقدى كافى قبل  لهذا الو�سع كان الأ�سوب للبنك املركزى بناء 

اأنه يجب على البنك املركزي  2008 يف ال�سحف املحلية وذكرت  العام  الإنف�سال. وقد حتدثت عن هذا املو�سوع فى 

اأن يركز على تكوين احتياطات من الذهب، لأن الذهب الآن اأ�سبح اأف�سل من اأي عملة وكما تالحظون فقد ت�ساعدت 

اأ�سعاره اأكرث من 1000 يف املائة منذ عام 2000.

يجدر بالذكر اإذا قلت اإن ال�سني هي اأكرب منتج للذهب، ولكنها ل تفرط يف حتى اأوقية واحدة خارج البالد، بالتايل 

البنك املركزى ال�سينى لديه احتياطي كبري من الذهب وقد علمت اأن البنك املركزي ال�سودانى اجته نحو هذا الجتاه 

موؤخرا وهذه خطوة �سحيحة لأن وجود احتياط نقدي قوى هو الأ�سا�ش حلماية العملة املحلية.

اإنه  وتقول  املعروفة  النظريات  النظرية من  امل�ستحيل. هذه  الثالوث  اإىل مو�سوع  ال�سارة  اود  املالحظات اخلتامية  يف 

لميكن اأن ت�ستمتع بثالث اأ�سياء مع بع�سها البع�ش يف وقت واحد، مبعني اأنه ل ميكن لأي بلد اأن يتمتع بوجود �سعر �سرف 

ثابت ويف نف�ش الوقت حرية يف حركة روؤو�ش الموال ويف نف�ش الوقت وجود �سيا�سة نقدية م�ستقلة )اأي ا�ستخدام ال�سيا�سة 

النقدية ل�ستهداف الت�سخم(. يف اأف�سل احلالت ميكن حتقيق اثنني من هذه الأ�سياء الثالثة. على �سبيل املثال يقول 

تثبيت �سعر  اأن يختار اثنني من ثالث.فيمكن  البلد  الثالث وعلى  اأنه ل ميكنك احل�سول عليها   Krugmanكروجمان

ال�سرف بدون اإ�سعاف البنك املركزي ولكن فقط عن طريق التحكم يف حركة روؤو�ش الموال كما تفعل ال�سني اليوم. اإذا 

اأخذنا دول اأخرى مثل بريطانيا جند اأنه ميكنها اأن ترتك حركة روؤو�ش الموال حرة برتك �سعر ال�سرف متاأرجحا ويف 

نف�ش الوقت توجد �سيا�سة نقدية م�ستقلة. اأي�سا دول اأمريكا الالتينية اختارت واحدة من الثالث. بالرجوع اإىل و�سعنا 

يف ال�سودان ل ميكن اأن نرتك �سعر ال�سرف حرا وال�سئ الوحيد املتاح اأمامنا هو تثبيت �سعر ال�سرف. وعليه لبد من 

اإذا قمنا بتحرير �سعر ال�سرف  ال�سيطرة على حركة روؤو�ش الموال ويف نف�ش الوقت احلفاظ على ال�سيا�سة النقدية. 

نفقد القدرة على ا�ستخدام ال�سيا�سة النقدية بالتايل ل ميكن ا�ستهداف الت�سخم املحلي. الو�سع الأمثل لل�سودان ح�سب 

راأيي وح�سب نتائج هذا النموذج هو اأن يحافظ البنك املركزي على الرقابة على �سعر ال�سرف ويف نف�ش الوقت ي�سع 

قيودا علي حركة روؤو�ش الموال اخلارجة منها حتى ي�سمن حرية ا�ستخدام ال�سيا�سات النقدية.

دولة �سابقا بوزارة املالية -وزير   ح�سن  اإبراهيم  عزالدين  د.   .2
متنيت لو اأطال بروفي�سري اإبراهيم اأونور، لأنه اأعطي انطباعا فحواه اأن هذه امل�سكلة يف غاية التعقيد. ومن احلكمة اأن ل 

يتم الدخول فى مثل هذه امل�سكلة، لأن اخلروج منها يف غاية ال�سعوبة. على اأي حال امل�سكلة ل اأعتقد اأنها جاءت نتيجة 

�سدمة حديثة، بل امل�ساألة لها تاريخ اأطول، ل اأدري  بالتحديد متى ابتداأت العملية هل �سنة 2006 اأم 2007، حيث بداأت 

الأمور تتدهور. لكن اأذكر اأنه يف يوليو 2008 كان �سعر برميل النفط 147 دولرا. ويف خالل �سهور تدهور اإىل 50 ثم 30 

دولرا. وقد اأدي اإىل م�سكلة يف القطاع اخلارجي واأي�سا تاأثر القطاع الداخلي، بالذات كمية ال�سيولة املوجودة يف البلد، 
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اأن البنك املركزي قد  اأ�سعر  لأن �سايف الأ�سول الأجنبية توؤثر يف كمية ال�سيولة املوجودة يف البلد. واأنا من على البعد 

قام مبجهودات لحتواء هذه امل�سكلة.ومت الحتواء عرب �سخ العمالت ال�سعبة )دولر، يورو،وريال �سعودي(. وقراأت يف 

بع�ش ما ين�سر يف النرتنت اأن البنك املركزي �سخ نحو مليار و200 مليون دولر جلعل �سعر ال�سرف م�ستقرا.وبالطبع 

ا�ستنزف هذا الإجراء جزءا كبريامن الحتياطات املتاحة لدى البنك املركزي. وقد �سعر البنك اأن هذه العملية اأخذت 

وقتا اأطول مما يتوقع. وبا�سر رفع يده ليبداأ التدهور يف �سعر ال�سرف ي�ستد. ومن املعلوم اأن �سعر ال�سرف لي�ش كاأ�سعار 

ال�سلع الأخرى، حيث اأنه يدخل يف اأ�سياء كثرية جدا ومن ثم فان كل الدول والقائمني على القت�سادات يف العامل يهتمون 

ب�سعر ال�سرف.ول�سعر ال�سرف اأثر على الت�سخم، على الرغم من اأنه لي�ش املوؤثر الوحيد، لأن الت�سخم احلايل فيه جزء 

قادم من اخلارج ولكن اجلزء الأكرب من الداخل. وعندما نطالع تقديرات اجلهاز املركزي لالإح�ساء، جند اأن هناك 

623 �سلعة تدخل يف ال�سلة التى يح�سب على اأ�سا�سها الت�سخم، حيث تعترب 20 يف املائة من ال�سلع م�ستوردة و80 يف املائة 

من الإنتاح املحلي. 

على كل حال، هنالك جزء من اخلارج وجزء من الداخل واإذا ا�ستوعبنا هذه احلقيقة فاإن احللول تكون يف واحد من 

هذين العاملني اأو الثنني مع بع�ش.ول�سعر ال�سرف اأي�سا اأثر على ال�سادرات وله اأثر على الواردات وال�ستهالك، وعلى 

كل ما يخ�ش التنمية من املدخالت والآليات، فاأثره ينداح ب�سكل وا�سع يف القت�ساد. ون�سرب مثال باإجازة جمل�ش النواب 

 )undervalued( الأمريكي قانوناملعاقبة ال�سني، بدفع ر�سوم جمركية، لأنها تقوم بجعل �سعر �سرفها اأقل مما يجب

وذلك لكي تزيد من �سادراتها وتكت�سح العامل. وبالطبع �سعر ال�سرف عندما يكون اأقل مما يجب يفيد دعم لل�سادرات. 

اأن  لأو�سح  اأذكره  اأن  اأردت  ما  وهذا  تفاهم  و�سوء  الدول  بني  حروب  اإىل  يوؤدي  قد  ولكنه  �سعر،  هو  ال�سرف  �سعر  اإن 

هذا ال�سعر مهم جدا، ولبد من الهتمام به. ونحن مهتمون ب�سعر ال�سرف وما ي�سمى عادة ب�سعر ال�سرف ال�سمى 

)nominal exchange rate(، ولكن هنالك اأ�سعار �سرف اأخرى، وياحبذا لو يقوم البنك املركزي بتقييمها وح�سابها، 

 real( مثال �سعر ال�سرف احلقيقي وكيف يتاثر بالت�سخم املوجود يف البلد. وهنالك �سعر ال�سرف الفعلي احلقيقي

effective exchange rate(، وياأخذ اأوزان الدول امل�ساركة يف التجارة يف العتبار. ولو ح�سبنا �سعر ال�سرف الر�سمي 

ميكننا معرفة التحرك يف �سعر ال�سرف هل يبتعد عن الواقع اأم انه قريب منه. 

هنالك �سيئ اآخر لبد من التعر�ش له وهو نظم اأ�سعار ال�سرف. نحن اأخذنا لفرتة طويلة �سعر ال�سرف املدار. و�سعر 

ال�سرف املدار هو عبارة عن �سعر �سرف يذهب يف نفق، اأي اأن البنك املركزي يحدد نقاط دنيا وعليا يتحرك بينها 

�سعر ال�سرف �سعودا ونزول وبالتايل فهو لي�ش مرنا باملرونة الكاملة، ولي�ش ثابتا الثبات الكامل. ولقد كنا نربط �سعر 

ال�سرف بالدولر، وموؤخرا اأ�سبح يقال �سلة ولكن لي�ش هناك تاأكيد هل نتحرك نحو ال�سلة اأم ل؟هنالك دول جماورة 

مثل ال�سعودية وفيها �سعر ال�سرف مرتبط بالدولر، والكويت لها �سلة خا�سة. ومن نظم �سعر ال�سرف ال�سعر املرن، 

وال�سعر الثابت وال�سعر املدار مثل املطبق لدينا. النظم هذه يف غاية الأهمية، واذكر اأنه قبل فرتة كنا يف جلنة نناق�ش 

العجز يف ميزان املدفوعات. وكان يف راأيي انه ل يوجد عجز واحد يف ميزان املدفوعات اإذ اأن هنالك عجز مناظر لكل 

�سعر �سرف. لأنه اإذا نظرنا ل�سعر ال�سرف جند من ناحية �سعر �سرف ثابت متاما ومن ناحية اأخرى �سعر �سرف مرن 

متاما وبينهما درجات من املرونة. وحترك �سعر ال�سرف ناجم عن معامالتنا مع العامل اخلارجي. وما يحدث الآن هو 
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اأننا ن�ستورد اأكرث مما ن�سدر اأي ندفع للعامل اأكرث مما ياأتينا من ال�سادرات والتحويالت وهذا يعنى وجود اختالل بني 

التيارين من املدفوعات، عليه فاإن �سعر ال�سرف يتحرك لكى ي�ساوى من ذك الختالل. واإذا ترك �سعر ال�سرف حرا، 

فاإن �سعر ال�سرف يحقق التوازن بني الداخل واخلارج دون عن طريق �سخ الحتياطات بدون اأي �سيء. وكما ذكر الأخ 

اأونور العواقب خطرية جدا حيث اأنك جتعل �سعر ال�سرف ي�سل اإىل مدى بعيد، وهذا قد يوؤدى اإىل اأن ي�سل �سعر الدولر 

اإىل ع�سرة جنيهات والتدخل يكون لتفادي �سعر �سرف غري مرغوب فيه وتنتج عنها�سكالت عديدة.

 لكن اإذا اتبعنا �سيا�سة �سعر �سرف ل هو ثابت ول هو مرن ،اي حالة يف الو�سط، فال�سوؤال هو هل الفجوة اأو احلد الذي 

يحدده بنك ال�سودان لو رفعنا من 2.5 اىل 3 هل هذا يعطي مرونة اأكرث ويقلل احلوجة للتدخل من بنك ال�سودان للحفاظ 

و�سع  هو  العوامل  اأهم  من  و  القت�ساديون.  حولها  ويتفق  يختلف  ال�سرف  ل�سعر  حمددات  عدة  هنالك  ال�سعر؟  على 

ال�سيولة وال�سيولة تعرف ب -M2 وهي العملة لدى اجلمهور والودائع حتت الطلب و�سبه النقود )والتي ت�سمل خطابات 

M2 فاإن  العتماد، وخطابات ال�سمان والعوائد لأجل وودائع ال�ستثمار(. ويف راأيي انه عندما نزيد )عر�ش النقود( 

التحرك يبتدئ بالرتفاع يف الأ�سعار ومن ثم اأي جنيه يخرج من بنك، اأو البنك املركزي، جزء كبري منه يذهب كطلب 

على الدولر لأن هنالك �سلع كثرية يف ال�سودان يتم ا�ستريادها، حتى ما ي�سمي بال�سلع املكتفي منها ذاتيا اأي�سا ت�ستورد ول 

يوجد اكتفاء ذاتي 100 يف املائة. لقد مت الت�سريح بالكتفاء الذاتي من الأ�سمنت، ولكن الأ�سمنت ينتج بوا�سطة الفرين�ش 

والذي يتم ا�سترياده من اخلارج. وو�سائل تعبئة القطن اأي�سا م�ستوردة من اخلارج )بنغالدي�ش(، واأي �سلعة داخل فيها 

مكون م�ستورد مثال: الع�سائر فيها مركزات من اخلارج، والعامل اخلارجي متداخل هنا ب�سورة وا�سحة. لذلك اأي �سلعة 

تنتج يف ال�سودان يدخل فيها ا�سترياد ومن ثم يتاأثر �سعر ال�سرف. وبالتايل اأي �سيولة تدخل القت�ساد توؤدي اإىل زيادة 

يف �سعر ال�سرف، فيحدث طلب على الدولر ويف نف�ش الوقت ال�ستهالك يتزايد. اإذن يكون هنالك ارتفاع يف الأ�سعار 

ويف �سعر ال�سرف، واإذا مل توجد احتياطات يف بنك ال�سودان، فاإن ال�سعر يبداأ يف الرتفاع وعندما توجد هذه الثنائية 

تعزز بع�سها البع�ش. ارتفاع �سعر ال�سرف يزيد الأ�سعار وارتفاع الأ�سعار هو الآخر يوؤدي اإىل تدهور يف �سعر ال�سرف 

وهكذا. وح�سب اأرقام بنك ال�سودان يت�سح اأن الكتلة النقدية M2 يف �سنة 2009 زادت بن�سبة 23.5 يف املائة ويف �سنة 

2010 الزيادة ارتفعت اإىل 25 يف املائة، اأي زادت بن�سبة اكرب.

ح�سب البيانات فان اأكرب رافد للكتلة النقدية هو ال�ستدانة من البنك املركزي. يف �سنة 2009 زادت ال�ستدانة بن�سبة 81 

يف املائة ويف �سنة 2010 كانت 53 يف املائة، اأي هنالك زيادة كبرية جدا حدثت يف ال�سيولة وجنم عنها ارتفاع يف الأ�سعار.

ال�سبعينيات  الأ�سكال. يف  ال�سودان يدخل يف هذا  اأول مرة  لي�ست  ال�سيولة، وهذه  اأنه لبد من �سبط  ن�ستنتج من هذا 

والثمانينيات حتى حلول العام 1996 متت معاجلة نف�ش امل�سكلة بال�سغط على ال�سيولة وتخفي�ش �سعر ال�سرف ثم بنظام 

النفق. وعند مقارنة معدلت الت�سخم الآن مع املعدلت ال�سائدة فى الت�سعينيات جند اأن الو�سع لي�ش مب�ستوى التدهور يف 

الت�سعينيات. فقد انخف�ش الت�سخم حينها من 162 يف املائة اإىل رقم اأحادي. عليه ميكن القول اإنه من املمكن عالج هذه 

امل�سكلة. وقد كان العالج فى اأمرين هما �سبط ال�سيولة وزيادة العر�ش من ال�سلع، بالإ�سافة اإىل حزمة من الإجراءات 

الجتماعية لتخفيف العبء على ال�سرائح ال�سعيفة ،واعتقد انه ميكن تكرار نف�ش احلزمة.

 من الأ�سياء املهمة اأي�سا ال�ستقرار ال�سيا�سي وهذا ما ذكره الأخ اأونور، ولكن هذه الأ�سياء لي�ست باأيدينا، حيث يوؤدي 
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عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي اإىل توقعات واإرها�سات وم�ساربات.واجلدير بالذكر اأن اآخر جائزة نوبل يف القت�ساد منحت 

�سهرين  عليه  م�سى  فقد  اجلنوب  انف�سال  عن  نتحدث  وعندما  القت�ساد.  يف  تاأثريها  ومدى  التوقعات  اأ�سا�ش  على 

ون�سف، ولكن هذه امل�سكلة بداأت منذ ثالث �سنوات. ولكن ن�سبة لرها�سات النف�سال نف�سه وال�ستفتاء وتوقع هروب 

روؤو�ش الموال فكانت كلها توقعات عن عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي.

واأعود اإىل مو�سوع الطلب والعر�ش ملعاجلة هذه امل�سكلة. فيما يتعلق ب�سبط ال�سيولة اأعتقد اأن البنك املركزي قد قام 

حتى الآن باإجراءات، خا�سة مع البنوك، للحد من ال�سترياد )مثل زيادة هوام�ش خطابات العتماد( وهنا حدث نوع 

البنك  يهتم  ان  واقرتح  الطلب.  ل�سبط  كله  وهذا  الدخول،  من  ال�سلع  من  جمموعة  مبنع  ال�سترياد  على  ال�سغط  من 

املركزي بزيادة ن�سبة الحتياطي القانوين، وهو يف والوقت احلا�سر 11 يف املائة. تاريخيا رفعت هذه الن�سبة اإىل 30 يف 

املائة، وهنالك م�ساحة وا�سعة بني 11 و30 يف املائة، فالبنك املركزي ميكن ان يرفع ن�سبة الحتياطي ليمت�ش ال�سيولة 

من البنوك، ويف احلقيقة هنالك كثري من البنوك يف الوقت احلا�سر لديها �سيولة. ومت اأي�سا رفع هوام�ش العتمادات 

امل�ستندية، وكذلك رفع الر�سوم اجلمركية على بع�ش ال�سلع كدفعة ثابتة. لقد مت حظر دخول بع�ش ال�سلع واأنا لدى راأيي 

خمالف لذلك لأن قانون تنظيم العمل التجاري قد مت تغيريه وحذفت كلمة حظر وقائمة �سوداء وهذا ما كان يف القانون 

القدمي. يف القانون اجلديد ي�سمح فقط بر�سوم جمركية وي�سمح بقيود كمية مثال اإذا كنا ن�ستورد اأثاث مببلغ 300 مليون 

200 مليون دولر. وهذا  امل�ستوردة منه ما قيمته  الكميات  يتجاوز  الأثاث بحيث ل  دولر ميكن عمل قيود كمية على 

القانون يحيلنا ملعاهدة منظمة التجارة العاملية)WTO(  يف البند 8 والتي متنع عملية وجود قوائم �سوداء وحظر بع�ش 

ال�سلع من الدخول. 

اأعتقد بجانب عملية زيادة ال�سغط على امليزان التجاري من ناحية نتحرك للجزء الآخر من ميزان املدفوعات واخلا�ش 

باخلدمات و التحويالت. يف اخلدمات والتحويالت اعتقد انه ميكن اأن نزيد من قيمة تذاكر الطريان، لأنه يف الوقت 

احلا�سر كل ال�سفر تقريبا بطائرات اأجنبية وهذا نوع من ا�ستنزاف العملة الأجنبية. اأمر اآخر فيما يخت�ش باخلدمات 

للعمالت الأجنبية،  ال�سبعينيات والثمانينيات م�سدرامهما جدا  غري املرئية كتحويالت املغرتبني مثال،والتي كانت يف 

وما زالت م�سدرا لرفد ميزان املدفوعات بالعمالت. يقدر لبنك الدويل حتويالت املغرتبني بنحو ثالثة مليارات دولر 

وهى ل تقل عن اإيرادات البرتول، وميكن عمل املزيد من الإجراءات جلذب هذه املدخرات. هنالك تعريفات توؤثر يف 

ال�سيا�سة القت�سادية لبد من تو�سيحها، فمثال م�ساهمة املغرتبني هي اأكرث من جمرد حتويالت، بل لديهم م�ساهمتهم 

املغرتبني  للدخل من  اآخر  الت�سنيف.وهناك م�سدرا  تقع �سمن هذا  ا�ستثماراتهم  اأن  اإذ  الأجنبي  ال�ستثمار  اأي�سا يف 

ك�سياح، فبح�سب تعريف ميزان املدفوعات يعترب املغرتب �سائحا باعتباره �سخ�ش غري مقيم ياأتي للبلد لفرتة اأقل من 

�سنة. ول يرتبط الأمر هنا باجلن�سية بل بفرتة الإقامة. وهناك اأي�سا جذب املر�سى من اخلارج للعالج، مع توطني العالج 

بالداخل.

 اإىل جانب ذلك ميكن جذب الطالب من اخلارج للدرا�سة يف ال�سودان. وعلى �سبيل املثال ولية كوملبيا الربيطانية فى 

اأن حتقق دخال مقداره ثالثة مليارات دولر عرب الطالب الأجانب.ونحن يف ال�سودان لدينا ع�سرات  كندا ا�ستطاعت 

املعاهد العليا ومعاهد التدريب ميكن اأن ن�ستفيد منها لزيادة الدخل.وثمةجمهودات اإ�سافية جلذب ال�ستثمار الأجنبي، 
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فخالل الع�سرين �سنة املا�سية اعتمدنا على ال�ستثمار الأجنبي، ولكن اأرى اأنه مل يوجه التوجيه ال�سحيح، لأن ال�ستثمار 

الأجنبي، كان موجها لال�ستهالك الداخلي )عمارات، مطاعم( ما عدا ال�ستثمار يف البرتول الذي وجه للت�سدير. ما 

نريده هو اإعادة توجيه ال�ستثمار الأجنبي لي�سبح بغر�ش الإنتاج املوجه لل�سادر. ون�سري هنا اإىل اأن 53 يف املائة من 

�سادرات ال�سني من ال�ستثمار الأجنبي فالبد من جذب ال�ستثمار واإعطائه احلوافز للت�سدير ولي�ش لالإنتاج الداخلي.

ال�سودان لقطاع القت�ساد وال�سيا�سات بنك  حمافظ  جنقول-م�ساعد  يحيى  ح�سني   .3
 يعرتف البنك املركزي بوجود م�سكلة فى �سوق النقد الأجنبي، والتي يعرب عنها بتدهور �سعر ال�سرف، ويقر ب�سرورة 

عالجها، ولكن عالج هذه امل�سكلة يتطلب اأوًل الفهم ال�سحيح لها ، وهذا ما �ساأحاول تقدميه عرب هذه املداخلة.

ا�ستعرا�س عــام :

فى راأي اأن احلديث عن اأداء �سعر ال�سرف مبعزل عن اأداء بقية املتغريات املرتبطة به ل يوؤدى اإىل نتيجة ت�ساعد يف 

النقد  ، و�سوق  الأجنبي  النقد  البع�ش. فهناك �سوق  ببع�سها  اأ�سواق مرتبطة  ، لأن هنالك ثالثة  املنا�سب  اإيجاد احلل 

money market  و�سوق ال�سلع واخلدمات. واأي عدم توازن فى اأي منها يوؤثر على بقية الأ�سواق. وتعرب هذه امل�سكلة 

)التدهور امل�ستمر يف �سعر ال�سرف(  عن عدم توازن كلى  يف الأداء القت�سادي، اأي زيادة اإجمايل الإنفاق على اإجمايل 

الدخل، ولي�ش عدم توازن جزئي اأي فى �سوق واحد ) �سوق النقد الأجنبي( . واأوؤيد الدكتور عز الدين اإبراهيم باأن هذه 

امل�سكلة )عدم التوازن الكلى( قد بداأت يف2007 .وفى تقديري اأن جذور امل�سكلة تتمثل فى اأن كمية ال�سيولة التى �سخت 

بني عامي 2007  و2011 كانت اأكرب من الطلب عليها )عدم توازن �سوق النقد(، والفائ�ش من هذه ال�سيولة  ل بد من 

اأن ينفق مما نتج عنه زيادة مفرطة فى الإنفاق الكلى)عدم توازن �سوق ال�سلع واخلدمات( ، ومن ثم اأدى اإىل الرتفاع 

امل�ستمر يف امل�ستوى العام لالأ�سعار )اأي الت�سخم(،  والذي اأد ى بدوره اإىل النخفا�ش امل�ستمر يف العائد احلقيقي على 

الأ�سول بالعملة املحلية ، مما نتج عنه زيادة الطلب على الأ�سول احلقيقية والأ�سول بالعمالت الأجنبية )عدم توازن 

�سوق النقد الأجنبي( يف حماولة للمحافظة على القيمة احلقيقية لهذه الأ�سول اأو تقليل خ�سائرها . الزيادة املفرطة يف 

عر�ش النقود اإذن لها عالقة عك�سية با�ستقرار �سعر ال�سرف .

جذور امل�سكلة :

كيف بداأ الختالل الكلى ؟  بداأت امل�سالة كما ذكرنا منذ العام 2007 ومن حينها وحتى الآن، �سهد ال�سودان اأربع �سدمات 

�سالبة، اثنتني منها داخليتني والثنتني الأخرتني خارجيتني وذلك كما يلي :

ال�سدمة الأوىل )داخلية( : بداأت امل�ساألة كما ذكرنا يف العام 2007 وكانت �سغرية بحكم اأثرها. اإذ بداأت بزيادة 

كبرية يف ن�سبة تعرث التمويل املمنوح من البنوك، والذي نتج عنها اإ�سعاف املوقف املايل للبنوك، وعندئٍذ اأ�سبح البنك 

املركزي  اأمام خيارين : الأول ال�ستمرار يف املحافظة على  على م�ستوى ال�سيولة  )عر�ش النقود( بعدم دعم البنوك 
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زيادة  وبالتايل  للبنوك  املالية  املواقف  ا�ستمرار تدهور  ينتج عنه  الت�سخم، وهذا  للمحافظة على م�ستوى  نقديًا وذلك 

املخاطر يف النظام امل�سريف، وهذا �سد هدف املحافظة على �سالمة وا�ستقرار هذا النظام . اخليار الثاين دعم البنوك 

نقديًا للمحافظة على �سالمة اجلهاز امل�سريف وبالتايل �سالمة حقوق املودعني . يتطلب ذلك الت�سحية ولو جزئيًا وموؤقتًا 

بال�ستقرار النقدي. احلا�سل اأن البنك املركزي ف�سل اخليار الثاين وهو قرار �سائب وذلك اأن ي�سحي جزئيًا وموؤقتًا 

بال�ستقرار النقدي بزيادة موؤقتة يف عر�ش النقود مقابل احلفاظ على �سالمة البنوك. لحقًا مل ت�ستطع البنوك ا�سرتداد 

الديون املتعرثة، مما اأدى اإىل اأن ت�سبح الزيادة  يف عر�ش النقود زيادة دائمة ولي�ست موؤقتة  كما كان م�ستهدفًا. هذه 

ال�صدمة الأوىل كانت ذات اأثر قليل على ال�ستقرار الكلي لتاأثريها املحدود على الإنفاق الكلي ولكنها هياأت لت�سخيم 

اأثر ال�سدمات التالية وذلك من خالل ا�ستدامة الفائ�ش يف عر�ش النقود.

العاملية. حيث حدثت  الغذاء  باأزمة  2008 وعرفت  وبدايات   2007 : حدثت يف عامي  الثانية  )خارجية(  ال�سدمة 

الأ�سعار  لزيادة  البرتول. وكنتيجة  اأ�سعار  ، و�ساحبتها زيادة يف  الغذاء  اأ�سعار  العاملية خا�سًة  الأ�سعار  زيادة كبرية يف 

العاملية )م�ساف اإليها عدم مرونة �سعر ال�سرف الر�سمي وطبيعة هيكل ال�سترياد(، فقد مت ا�ستنزاف احتياطات العملة 

ال�سعبة التي كان ميكن الحتفاظ  بها لتح�سني فر�ش التدخل يف �سوق النقد الأجنبي وذلك بال�سماح مبرونة معقولة يف 

�سعر ال�سرف . 

ال�سدمة الثالثة )خارجية( : وقبل اخلروج من الأزمة الثانية جاءت ال�سدمة الثالثة يف نهايات 2008 وهي الأزمة 

النتيجة الأوىل واملعروفة لدى   . اأداء القت�ساد املحلي  املالية العاملية، ولقد كان لهذه الأزمة ثالث نتائج �سالبة على 

اجلميع هي هبوط اأ�سعار البرتول الذي اأدى اإىل انخفا�ش الدخل من العمالت ال�سعبة وبالتايل )يف ظل عدم مرونة �سعر 

ال�سرف الر�سمي( زيادة عجز ميزان املدفوعات، مما اأدى اإىل زيادة تناق�ش احتياطيات البنك املركزي وبالتايل زيادة 

ال�سغوط على �سعر ال�سرف . النتيجة الثانية متثلت يف نق�ش  ال�سيولة التي كانت حت�سل عليها البنوك من اخلارج، 

وبالتايل راأي البنك املركزي مرة اأخرى للمحافظة على الو�سع املايل  للبنوك اأن يتدخل ب�سخ �سيولة حملية، وهذا اأدى 

اإىل تفاقم الفائ�ش يف عر�ش النقود مما اأدى اإىل زيادة ال�سغط اأكرث على �سعر ال�سرف الر�سمي غري املرن . والنتيجة 

الأخرية التي خلفتها الأزمة العاملية اأنها اأدخلت عن�سر التوقعات ال�سالبة يف الأداء القت�سادي للمرة الأوىل. فعندما قل 

عائد البرتول كثريًا  نتيجة لنخفا�ش الأ�سعار العاملية اأدى ذلك اإىل هز ثقة امل�ستثمرين يف قدرة القت�ساد على اخلروج 

الآمن من هذه ال�سدمة. وهذا لي�ش يف ال�سودان فح�سب ، بل يف معظم دول العامل وبالتايل ان�سحب معظم امل�ستثمرين 

الوطنيني من  للخارج وكذلك زيادة هروب  الأموال ق�سرية الأجل  ال�سوق  يف �سكل زيادة هروب روؤو�ش  الأجانب  من 

الأ�سول بالعمالت املحلية اإىل الأ�سول بالعمالت احلرة والأ�سول احلقيقية الأخرى ، الأمر الذي خلف �سغوطًا �سديدة 

يف �سوق النقد الأجنبي ، فاأثر ذلك �سلبًا على ا�ستقرار �سعر ال�سرف .

ال�سدمة الأخرية )داخلية(: جاءت قبل اخلروج من الأزمة العاملية وهي م�سكلة م�ستقبل الو�سع ال�سيا�سي يف ال�سودان 

خالل عام 2010 والن�سف الأول من عام2011. كانت هنالك توقعات �سالبة  حول م�سري وحدة ال�سودان ، وكان اأثر ذلك 

كما ذكر الربوف�سري اأونور اأنه يف حالة حدوث النف�سال ف�ستحدث �سدمة �سالبة دائمة خلروج البرتول ب�سورة دائمة 

من الأداء القت�سادي، وهذا بدوره اأدى اإىل زيادة اأكرب  لعن�سر التوقعات ال�سالبة وبالتايل اأدى اإىل تعقيد اأكرث ملوقف 
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النقد الأجنبي يف ال�سمال لحقًا .

على اأن العامل الأكرث اإ�سهاما يف اختالل الأداء الكلي لالقت�ساد )ومنه اختالل اأداء �سوق النقد الأجنبي ( هو العجز 

املفرط وامل�ستمر يف املوازنة العامة ، خا�سة الن�سبة  املغطاة بال�ستدانة من اجلهاز امل�سريف والتي كانت ال�سبب الأكرب 

بالن�سبة  2011.  حيث �سهدت هذه الفرتة زيادة م�ستمرة  الآن  2007 وحتى  النقود خالل الفرتة من  يف زيادة عر�ش 

للم�سروفات مقارنًة  بالإيرادات.  ثم تفاقم العجز اأكرث ب�سبب انخفا�ش عائدات البرتول خالل الأزمة املالية العاملية 

وكذلك تفاقم مرة اأخرى بعد انف�سال اجلنوب .  اأدت هذه )النقدنة( الكبرية وامل�ستمرة لعجز املوازنة اإىل اأكرب زيادة 

يف الإفراط النقدي بالإ�سافة اإىل ا�ستدامة  ذلك الإفراط حيث نتج عنه اختالل الأداء الكلي لالقت�ساد متمثاًل يف تدهور 

م�ستمر يف �سعر ال�سرف وكذلك ارتفاع م�ستمر يف ن�سبة الت�سخم. هذا من جانب ، ومن اجلانب الآخر وكما يعرف 

الأكادمييون فاأن موقف احل�ساب اجلاري يف ميزان املدفوعات لي�ش هو اإل الفرق بني الإدخار يف الداخل وال�ستثمار. 

وبالتايل اإذا قل الإدخار يف الداخل  وظل ال�ستثمار ثابت لبد اأن ينتج عجز  يف ميزان املدفوعات . عجز املوازنة امل�سار 

اإليه �سابقًا هو  ادخار  �سالب  وبالتايل اأدى اإىل انخفا�ش لإجمايل الدخار يف القت�ساد يف حني مل  ينخف�ش ال�ستثمار 

ب�سورة مماثلة مما نتج عنه عجز يف ميزان املدفوعات ، رغم ال�سيا�سات اجلزئية Micro واإجراءات التحكم الإداري 

التي مت تطبيقها لتاليف اأو تقليل هذا العجز. لذلك فاإن عجز املوازنة عن�سر مهم جدًا، بل هو العن�سر الأكرث اأهمية يف 

الأداء احلايل .عليه واإذا اأردنا اإ�سالح �سوق النقد الأجنبي لبد اأي�سًا من اإ�سالح عجز املوازنة.

اخلل�سة :

اأدت التطورات منذ العام 2007 حتى الآن اإىل تركيبة من ال�سيا�سات غري من�سجمة مع متطلبات ال�ستقرار القت�سادي، 

ا�ستقرار كلي  نتج عنهما عدم  اإجبارًا،  تو�سعية   نقدية   و�سيا�سة  النقدي  التو�سع  �سيا�سة مالية مفرطة يف  تتلخ�ش يف 

انعك�ش يف عدم توازن �سوق النقد ب�سبب الفائ�ش الكبري يف عر�ش النقود مقارنًة بالطلب عليه، ت�سبب بدوره يف زيادة 

كبرية يف الإنفاق الكلى مقارنًة بالدخل الكلي ) اأي عدم توازن �سوق ال�سلع واخلدمات( مما اأدى اإىل ارتفاع كبري يف 

معدلت الت�سخم والتي اأدت بدورها اإىل تدهور �سعر ال�سرف ال�سمي ) عدم توازن �سوق النقد الأجنبي( ب�سبب رفع 

قيمة �سعر ال�سرف احلقيقي  .

خيارات احلل :

لبد اأن يكون  هدف اأي معاجلة هو  حتقيق ا�ستقرار م�ستدام يف �سعر ال�سرف  ول ميكن اأن يتم ذلك كما اأو�سحنا اإل 

بتحقيق ا�ستقرار كلى م�ستدام اأي�سًا، وذلك لن يتحقق اإل باأحد هذه اخليارات :

اخليار الأول ا�ستهداف �سعر ال�سرف : اإذا كان املطلوب هو املحافظة على م�ستوى �سعر ال�سرف احلايل، )حتى لو كان 

يف م�ستوى �سعر ال�سوق الأ�سود( لبد من �سحب ال�سيولة الفائ�سة من القت�ساد وتخفي�ش الإنفاق احلكومي واخلا�ش 

حيث يوؤدي ذلك اإىل اإزالة ال�سغوط على �سعر ال�سرف وبالتايل ا�ستقراره. ويواجه هذا احلل حتديات تتمثل يف اأن خف�ش 
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الإنفاق )خا�سة يف القطاع اخلا�ش(  قد يوؤدي اإىل زيادة البطالة، لأن خف�ش الإنفاق يوؤدي اإىل خف�ش الأ�سعار مع ثبات 

 Recession تكلفة الأجور ب�سبب عدم مرونتها يف اجتاه النخفا�ش. وهذا يوؤدي اإىل انخفا�ش النتاج  ورمبا اإىل الك�ساد

وبالتايل  زيادة الفوارق الجتماعية.  اإذن قد يوؤدي هذا اخليار اإىل نتائج اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية قد ل تكون 

مقبولة حاليًا. اإذن خيار العتماد كليًا على تثبيت �سعر ال�سرف وخف�ش الفائ�ش من ال�سيولة  تواجهه حتديات قد ل 

تكون حمتملة �سيا�سيًا واجتماعيًا على الأقل .

ال�سابق، فبدًل عن تثبيت �سعر ال�سرف وتخفي�ش عر�ش  اخليار الثاين ا�ستهداف عر�ش النقود : هو مقلوب اخليار 

النقود، يتم تثبيت عر�ش النقود ونرتك �سعر ال�سرف ينخف�ش بامل�ستوى الذي يقابل الفائ�ش من ال�سيولة . وم�ساكل 

هذا اخليار ذكرها الربوف�سري اأونور ولكن اأريد اإ�سافة امل�ساكل الآتية : امل�سكلة الأوىل اإذا ترك �سعر ال�سرف حرًا فقد 

 Exchange Rate Over( يوؤدي ذلك يف البداية على الأقل اإىل تدهور �سعر ال�سرف باأكرب مما يربره  فائ�ش ال�سيولة

Shooting( مما قد يفاقم من الآثار ال�سالبة لنخفا�ش �سعر ال�سرف. وتتعلق امل�سكلة الثانية مب�ساألة العالقة الطردية 

بني  انخفا�ش �سعر ال�سرف والت�سخم. واملعروف انه اإذا انخف�ش �سعر ال�سرف ب�سورة موؤثرة  فاإن الت�سخم يرتفع 

مبا�سرًة وذلك ب�سبب م�سكلة الــــPass-through  بني انخفا�ش �سعر ال�سرف وامل�ستوى العام لالأ�سعار . امل�سكلة الثالثة 

هي اأن ارتفاع الت�سخم اأكرث من انخفا�ش �سعر ال�سرف ال�سمي يلغي كليًا النخفا�ش يف �سعر ال�سرف احلقيقي، مما 

ينتج عنه لي�ش فقط بقاء عدم التوازن بل وتفاقمه. فهذه اأ�سوا نتائج ميكن اأن تتعلق بهذا اخليار، لأن القت�ساد يكون 

)يف حالة حتقق هذه النتائج( قد انتقل اإىل نقطة اأعلى من عدم التوازن، وقد يوؤدي ذلك اإىل اإ�سعاف امل�سداقية يف اأي 

�سيا�سات اإ�سالح م�ستقبلية  .

اخليار الثالث ) وهو املف�سل عندي( وهو مزيج من اخليارين  ال�سابقني: ويتلخ�ش يف تقليل منو عر�ش النقود ب�سورة 

يوؤدي  ال�سرف بحرية النخفا�ش.  ل�سعر  الوقت  نف�ش  ال�سماح يف  النقود( مع  الفائ�ش من عر�ش  اإزالة  ولي�ش  كبرية) 

هذا اخليار من جهة اإىل انخفا�ش ن�سبة الت�سخم )ب�سبب انخفا�ش ن�سبة منو عر�ش النقود( دون اأن يوؤدي ذلك اإىل 

البطالة. ومن اجلهة الأخرى  العام لالأ�سعار، وبالتايل تفادي انخفا�ش النتاج ومن ثم عدم زيادة  امل�ستوى  انخفا�ش 

يوؤدي اإىل ا�ستقرار �سعر ال�سرف) واإن كان يف م�ستوى اأكرث انخفا�سا( ب�سبب انخفا�ش ن�سبة الت�سخم، مما يوؤدي اإىل 

زيادة الطلب على الأ�سول بالعملة املحلية )نتيجة لزيادة العائد احلقيقي عليها( وبالتايل تقليل الطلب على الأ�سول 

بالعملة الأجنبية. تتلخ�ش خماطر هذا اخليار يف حتديد الن�سبة ال�سحيحة لنمو عر�ش النقود وكذلك عدم القدرة على 

حتقيق تلك الن�سبة .

جوانب مهمة :

هنالك جوانب يجب مراعاتها اأيًا كان اخليار املطبق وذلك لأهميتها يف حتقيق ا�ستدامة ال�ستقرار القت�سادي.

اجلانب الأول : كل احللول اأعاله تعتمد على اإ�سالح املوازنة العامة بتقليل عجزها ، وكذلك تقليل ال�ستدانة من النظام 
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النظام  على  الإ�سرافية  لل�سيا�سة  اأكرث  تفعيل  وكذلك  تو�سعية  غري  نقدية  �سيا�سة  اإتباع  كذلك  تتطلب  كما   ، امل�سريف 

امل�سريف لتقليل م�ستوى املخاطر به. 

اجلانب الثاين: هو اأن القليل من اجلمهور يعرف عر�ش النقود واأقل منهم من يعرف تغيري عر�ش النقود واأثره، ولكن 

اجلميع تقريبًا يعرف �سعر ال�سرف وكذلك يعرف جانب من اأثار التغيري يف �سعر ال�سرف. هنالك ميزتني �سلبًا واإيجابا 

لهذه احلقيقة : الأوىل، اإذا ا�ستقر �سعر ال�سرف �سيعرف اجلميع  حاًل اأن هنالك �سيئا �سحيحًا قد مت فعله، مما ي�ساعد 

يف عك�ش التوقعات ال�سالبة وبناء م�سداقية يف ال�سيا�سات، وهذا مهم لإجناح اأي عملية اإ�سالح اقت�سادي وهذه ميزة 

اإيجابية. امليزة الثانية هو ما ظلت تعاين منه حماولت  اإ�سالح القت�ساد ال�سوداين، وهي اأنه يف حالة عدم ربط  اأو 

ا�ستباق تغيري �سعر ال�سرف ال�سمي بخف�ش  منو عر�ش النقود، فاإن التدهور احلتمي يف �سعر  ال�سرف ميكن اأن يخلف 

�سغطًا �سعبيًا �سد هذا النوع من الإجراءات  وهذه ميزة �سلبية .

مثقلة  العمالء  ميزانيات  وكذلك  البنوك  ميزانيات  اأن  وهو   : امل�سريف  ال�ستقرار  نظر  وجهة  من   - الثالث  اجلانب   

باخل�سوم الدولرية، وبالتايل اأن اأي تدهور كبري يف �سعر ال�سرف يوؤدي  حتمًا اإىل خ�سائر كبرية توؤثر على و�سع البنــوك 

املايل مما يهدد هدف �سبط منو عــر�ش النقـــود.   

اجلانب الرابع : هو اأنه اإذ اتبعنا �سيا�سة مالية ونقدية متوازنة كما اأ�سرنا اآنفًا، قد نحقق التوازن القت�سادي  مبا فيه 

ا�ستقرار �سعر ال�سرف ، ولكن هل هذا وحده ي�سمن ا�ستدامة هذا  التوازن يف املدى الطويل؟ اأعتقد اأن الإجابة هي ل  

و�ساأعود لالأمر لحقًا .

اأود يف عجالة التطرق اإىل م�سائل فنية يف اإدارة �سعر ال�سرف )يف ظل نظام �سعر ال�سرف املرن  املدار املتبع حاليًا(  

لرتباطها باأداء �سعر ال�سرف وبالتايل ا�ستقرار اأو عدم ا�ستقرار �سوق النقد الأجنبي. هنالك عدة م�ستويات اأو حالت 

يف الإدارة اليومية للتغري يف �سعر ال�سرف ومن املمكن تداخل هذه احلالت اأي حدوثها يف وقت واحد. وعدم الإملام بها 

اأو التعامل ال�سحيح معها ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على اأداء �سعر ال�سرف �سمن �سلبيات اأخري يف �سوق النقد الأجنبي ولو 

يف املدى الطويل. 

احلالة الأوىل ) يف حالة التغيري املوؤقت( : وهو عادة ذو مدى ق�سري نراقب بالطبع يوميًا �سعر ال�سرف  واإذا �سعرنا اأن 

هنالك تقلبات حادة يف �سعر ال�سرف ) اأي جتاوزت اأحد حدي النطاق املحدد ل�سعر ال�سرف( لأ�سباب موؤقتة اقت�سادية 

اأو غري اقت�سادية يكون العالج ) اأي اإعادة ال�ستقرار( بالتدخل يف �سوق النقد الأجنبي ببيع النقد الأجنبي) اأو �سرائه 

ح�سب نوع التجاوز( لتقليل اجلانب احلاد يف التقلبات ولي�ش كل التقلبات.وذلك لأن التقلبات احلادة تزيد من خماطر 

�سعر ال�سرف وهي خماطر ال�سوق، وهذا ما يحاول البنك املركزي تفاديه لأثاره ال�سالبة على البنوك والعمالء. هذا 

الإجراء يتطلب اأن يكون لدى البنك املركزي احتياطيًا كافيًا من النقد الأجنبي للتدخل.

احلالة الثانية : وحتدث عادًة يف املدى املتو�سط حيث يتخذ اأثناءها تقلب �سعر ال�سرف اجتاهًا حمددًا ، اأما لالأ�سفل 

اأو لالأعلى، وهذا الجتاه اإذا كان لالأعلى غالبًا �سببه زيادة يف ال�سيولة ) الو�سع حاليًا( وهذه عالجها لي�ش ب�سخ النقد 

الأجنبي ،  وذلك لأن �سخ النقد الأجنبي يف هذه احلالة يفقد البنك املركزي الحتياطي دون الو�سول لنتيجة ايجابية 

طاملا ا�ستمر بقاء م�سدر فائ�ش ال�سيولة. ولكن العالج بب�ساطة يف هذه احلالة هو �سحب ال�سيولة الفائ�سة عن طريق 
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اأدوات ال�سيا�سة النقدية. بالطبع اإذا كان الجتاه لالأ�سفل فيمكن �سخ �سيولة حملية اأو �سراء فائ�ش  النقد الأجنبي وهو 

اخليار الأف�سل يف هذه احلالة .

فائ�ش يف  وجود  دون  ال�سرف  �سعر  م�ستمر يف   تدهور  وهي  الطويل  املدى  عادًة يف  والتي حتدث  الثالثة  احلالة  اأما 

ال�سيولة، يعني ذلك تدين كفاءة القت�ساد )مقارنة مع �سركائه اخلارجيني( رمبا ب�سبب  عدم الكفاءة يف �سوق العمل 

اأو التقنية امل�ستخدمة اأو عدد  من العوامل التي لي�ش عالقة مبا�سرة بال�سيا�سة النقدية اأو املالية. وتوؤدي هذه العوامل 

اإىل عدم ا�ستقرار �سعر ال�سرف ب�سبب تدهور �سروط التبادل التجاري مع اخلارج. ومثل هذا  اأخرى(  )�سمن نتائج 

الو�سع ل ميكن عالجه ب�سيا�سة نقدية اأو مالية مهما كانت كفاءتهما. فالبد اإذن اأن يكون هدف ال�سيا�سة القت�سادية 

يف هذه احلالة هو حت�سني كفاءة القت�ساد املحلي وذلك باإعادة هيكلته. اإذن ل�ستدامة �سعر ال�سرف فاإن امل�ساألة لي�ست 

بالب�ساطة اأن نتعامل مع �سوق نقد اأجنبي مف�سول عن بقية الأ�سواق. بل امل�ساألة اأكرب من ذلك حيث تتطلب �سيا�سة نقدية 

ومالية متوازنة ومنهج فعال يف اإدارة �سعر ال�سرف بالإ�سافة اإىل اإزالة القيود الهيكلية يف القت�ساد .

خال�صة القول اأن ال�سودان �سهد خالل الفرتة ما قبل عام 1970 ا�ستقرارًا نقديًا واقت�ساديًا متثل يف ا�ستقرار الت�سخم 

احلكومة  لتو�سع  ونتيجة   1970 العام  منذ  ولكن  منتظمة.  ب�سورة  موجبه  منو  معدلت  وحتقيق  ال�سرف  �سعر  وثبات 

اقت�ساديًا بداأ ظهور العجز يف املوازنة العامة ب�سورة موؤثرة �سلبًا يف ال�ستقرار القت�سادي )نقدنة العجز(، وا�ستمر 

هذا الو�سع خالل كل فرتة ال�سبعينيات والثمانينات وجزء كبري من الت�سعينيات . خالل كل هذه الفرتة مت اللجوء اإىل 

معاجلة �سعر ال�سرف معاجلة جزئية )�سيا�سة جزئية ( مثال حافز لل�سادر، �سعر �سرف متعدد وحماولة التحكم اإداريًا 

على الواردات..الخ، دون اإعطاء اعتبار كاٍف جلوانب ال�سيا�سة القت�سادية الكلية التي اأو�سحتها ولذلك كانت النتائج 

وبا�ستمرار خالل حوايل الثالثني عامًا املا�سية عدم ا�ستقرار �سعر ال�سرف ب�سبب عدم ال�ستقرار الكلي لالقت�ساد، 

حيث نتج انخفا�ش كبري يف �سعر ال�سرف خالل الفرتة من 1970 حيث كان ال�سعر ي�ساوي 30 قر�سًا للدولر، انخف�ش 

الإجراءات  الفرتة ) رغم كل  نف�ش  الت�سخم قفز خالل  لأن  للدولر، وذلك  2570 جنيهًا  لي�سبح   1997 العام  بحلول 

عام  يف  اإل  القت�سادي  ال�سودان  تاريخ  يف  ي�سلها  مل  ن�سبة  وهي   130% اإىل  اأحادي  رقم  من  طبقت(  التي  اجلزئية 

1889/1888 املعروف بعام 1206هـ، كما اأ�سبح الناجت الإجمايل ينمو مبعدل �سالب يف معظم هذه الفرتة . اإذن تلك 

الإجراءات  مل توؤدي اإىل نتائج اإيجابية فيما يخ�ش  ا�ستقرار القت�ساد مبا فيه ا�ستقرار �سوق النقد الأجنبي . وخالل 

الفرتة من 1997 اإىل 2001 مت تغيري منهج الإ�سالح من ال�سيا�سة اجلزئية اإىل ال�سيا�سة الكلية، باعتبار اأن امل�سكلة هي 

م�سكلة عدم توازن كلي. ووقتها مت تخفي�ش الإنفاق الكلي كما اأ�سار الدكتور عز الدين بتخفي�ش ال�سيولة والتي �سرعان 

ما كانت النتائج ا�ستقرار يف �سعر ال�سرف وكذلك خف�ش الت�سخم الذي ا�ستقر واأ�سبح رقم اأحادي رغم ما �ساحب هذا 

ال�ستقرار من انخفا�ش كبري يف الناجت الإجمايل املحلي. اأدى هذا ال�ستقرار بدوره لحقًا اإىل اأن يحقق الناجت املحلي 

الإجمايل معدلت منو موجبة وبا�ستمرار. عليه فاإننا اإذا اخرتنا ال�سيا�سات التي مت تطبيقها خالل الفرتة من �سنة 1970 

– 1997 ملعاجلة امل�سكلة فاإن معنى ذلك اأننا قد اخرتنا النتائج التي حدثت خالل تلك الفرتة. واإذا اأردنا النتائج التي 
حدثت بعد العام 1997 فالبد لنا من اإتباع الإجراءات التي طبقت بعد العام 1997  مع تعديلها با�ستهداف خف�ش ن�سبة 

منو ال�سيولة ، وذلك لتالفى اأو تقليل الآثار ال�سالبة على النمو القت�سادى .
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حممد اأحمد-مدير بنك التنمية ال�سناعية م�ساعد   .4
ل �سك اأن هذا املو�سوع مهم جدا ومو�سوع ال�ساعة ويهم كل النا�ش، اإذ يتحدث عن �سعر ال�سرف كل من املواطن العادي 

وامل�سريف وامل�سدر  وامل�ستورد وامل�ستثمر و�سول اإىل وا�سعي ال�سيا�سات �سواء كانت مالية اأو نقدية وكذلك الأكادمييني.

من خالل حديث املتحدثني قبلي فيما يخت�ش بجانب ال�سيا�سات الكلية ومدى تاأثريها على �سعر ال�سرف بال �سك اتفق 

مع كل ما ذكر حوله، ولكنني اأعتقد اإننا الآن اإزاء م�سكلة حمددة تواجه كل النا�ش وذلك لتاأثرياتها الكبرية.وهذه لي�ست 

1957 وحتى الآن ووجدت  العام  امل�سكلة الأوىل التي مير بها القت�ساد. لقد ا�ستعر�ست �سيا�سات �سعر ال�سرف منذ 

التخفي�ش،  الثابت،  ال�سرف  �سعر  فيها  مبا  ال�سرف  �سعر  اأنواع  كل  جربنا  وقد  كثرية.  تعديالت  فيها  حدثت  قد  اأنه 

احلوافز، التجنيب وكذلك جربنا ال�سعر املوازي وال�سعر الر�سمي وال�سعر احلر. اأي مت جتريب عدد من الإجراءات كلما 

ا�ستفحل الت�سخم وكلما زادت الفجوة بني ال�سعر الر�سمي وال�سعر املوازى )اأو الأ�سود( يحاول النا�ش اإيجاد معاجلة. 

الأمر الأ�سا�سي هو اأن هذا موؤ�سر خللل يف القت�ساد الكلي و�سحيح اأن املعاجلات كانت لظواهر اأكرث من كونها معاجلات 

اأخذنا  فاإذا  الطلب.  وجانب  العر�ش  ننظر يف جانبني: جانب  اأن  لبد  ال�سرف  �سعر  نوؤثر يف  اأن  فاإذا حاولنا  جذرية. 

العر�ش، ما هي مكوناته؟ وهل هي باملرونة التي ت�سمح باتخاذ اأي �سيا�سة ما اأم ل؟ واأهمية تلك الأ�سئلة تاأتي من تركيبة 

موارد النقد الأجنبي يدخل فيها جانب ال�سادرات وما به من م�ساكل يف الإنتاج والإنتاجية واملناف�سة اخلارجية. 

وطيلة ال�سنوات املا�سية كانت ال�سادرات غري البرتولية عادية اإىل ما بعد عام 2010 ومع دخول الذهب حيث حدث فيها 

حترك ن�سبي وبلغت يف 2010 نحو مليار دولر. ولكن يف كل الفرتات ال�سابقة مل تتجاوز ما قيمته 300 مليون دولر اأو على 

الأكرث 500 مليون دولر فى العام يف حني اأن الواردات كانت بحجم كبري ميثل اأ�سعاف هذا املبلغ. وهذا موؤ�سر على وجود 

اختالل رئي�سي فى قطاع ال�سادر وهذا �سبب كبري لال�سكالية. عليه ل ميكن حل هذه امل�سكلة مبو�سوع احلوافز لوحدها 

اأو مو�سوع �سعر ال�سرف لوحده واإمنا حلها يكمن يف الإجراءات املتعلقة بزيادة عر�ش ال�سلع بزيادة الإنتاج والإنتاجية. 

500 مليون دولر(، لكننا  اأو  600 مليون  وعندما نتحدث عن ال�سادرات نتحدث عن قيمتها النقدية )تقول �سدرنا بـ 

ل نتحدث عن كمية ما قمنا بت�سديره، فالكميات قد تكون اأقل من �سنوات �سابقة وزيادة العائد قد تكون نتاج لزيادة 

الأ�سعار حتى ولو انخف�ست الكميات. 

وحتى  ال�سبعينيات  معونات. يف فرتة  اأو  قرو�ش  كانت  �سواء  املنظورة  الأخرى غري  املوارد  مو�سوع  هو  الآخر  واجلانب 

الثمانينيات مت احل�سول على قرو�ش كثرية والتي نعاين من تاأثريها حتى الآن حيث بلغت ديون ال�سودان نحو 33 اأو 34 

ال�سلع واخلدمات وخلق قاعدة اقت�سادية تكون  اإيجابي يف القت�ساد من زيادة عر�ش  اأثر  اأي  مليار دولر ومل حتدث 

اأو لل�سادر. وهذه يف حد ذاتها م�سدر �سغط على امليزان التجاري وم�سدر �سغط على  انطالقة لال�ستهالك املحلي 

موارد النقد الأجنبي، ب�سبب �سداد  فوائدها اأو اأ�سولها. اجلانب الآخر من املوارد غري املنظورة هو مو�سوع حتويالت 

املغرتبني. ففي الثمانينيات عندما حدث تخفي�ش يف �سعر العملة يف العام 1979/1978 وحتدد �سعرين: �سعر ر�سمي 

بالن�سبة  و80 قر�سا  الر�سمي  ال�سوق  40 قر�سا فى  بـ  الدولر كان  للمغرتبني،  ت�سجيعي  اآخر  و�سعر  املعامالت  لعدد من 

للمغرتبني. ولقد اعتمد القت�ساد كثريا على املغرتبني كاأحد امل�سادر الهامة يف الفرتة الأخرية ولكن هذا امل�سدر حدث 
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فيه ن�سوب �سديد وعلى الأقل ما ياأتي منه ين�ساب خارج القنوات الر�سمية وهذا ب�سبب الفارق يف �سعر ال�سرف والذي 

مل تتم معاجلته.

اأي�سا عدد من ال�سكاليات من �سمنها ا�سكالية عدم املرونة، فاأغلب الطلب على النقد  وبالن�سبة جلانب الطلب ففيه 

اأو لأ�سياء لبنيات حتتية وهذا الطلب ميثل جزءا كبريا والتاأثري عليه  اأ�سا�سية او ملدخالت  اإما ل�سترياد �سلع  الأجنبي 

يعترب �سعبا، لأنه يحتاج اإىل برجمةلالولويات. يف الفرتة الأخرية بعد دخول عائدات البرتول ازدادت ال�سهية لال�سترياد 

والدخول يف م�سروعات جديدة. وكذلك مو�سوع النف�سال وما حدث من تراجع فى اإيرادات البرتول مل يتم التح�سب له 

ب�سورة جيدة. بعد النف�سال حدثت الفجوة املعروفة بالإ�سافة لالأزمة العاملية التي ذكرها الأخ ح�سني وتراجعت اأ�سعار 

البرتول ب�سورة كبرية وهذه كلها اأدت اإىل فجوة كبرية يف جانب العر�ش وهذا ما نواجه به الآن. اأ�سبحت لدينا التزامات 

تتطلب التفكري يف كيفية معاجلتها �سواء كان عن طريق  التاأجيل اأو اأي اتفاقات اأخرى بحيث تخفف �سغوط الطلب على 

واملتعاملني فى  الأجنبي  النقد  ال�سرف و�سيا�سات  ل�سعر  بالن�سبة  ال�سيا�سات  اأي�سا  املنا�سب.  الوقت  الأجنبي يف  النقد 

النقد الأجنبي فيها اأ�سياء حتتاج للتفكري بال�سوت العايل ومن �سمنها �سيا�سات �سمحت للمقيمني بفتح ح�سابات بالعملة 

احلرة وت�سمح باحليازة وهذا منفذ. �سحيح ان تلك الإجراءات عند و�سعها كانت الأو�ساع مالئمة من حيث ا�ستقرار 

�سعر ال�سرف، ولكن مع الظروف الراهنة اأعتقد اأن هنالك حوجة لإعادة النظر يف الأمر. بالإ�سافة اإىل ذلك هنالك 

مو�سوع ال�سرافات والتي كان يرجو منها اأن تكون منافذ جلذب مدخرات املغرتبني، ولكن يف الو�سع احلايل هي غري 

ذلك فما ياأتي من نقد اأجنبي لل�سرافة يكون من البنك املركزي. وهذه الإجراءات توؤدي اإىل زيادة ال�سعر اأي�سا. اأما 

م�سائل التجنيب �سواء للم�سدر اأو امل�ستورد، اأي�سا من الأ�سياء التي حتتاج للتفكري فيها ب�سوت عايل حيث اعتقد اأن يلزم 

امل�سدر بيع النقد للبنك ب�سعر منا�سب دون الحتفاظ بالعملة يف ح�سابه، لأن ذلك يجعله تاجر عملة بدل من م�سدر 

ونف�ش الأمر ينطبق على امل�ستورد.

ومن املمار�سات التي ت�سكل �سغطا كبريا على موارد النقد الأجنبي مو�سوع التهريب، فكثريا من الواردات لي�ست لل�سودان 

فقط بل اأي�سا للجريان. اأي هنالك تهريب ل�سلع اأ�سا�سية تنفق فيها اأموال ويتم تهريبها لدول اأخرى. ال�سترياد بحجمه 

املوجود الآن قد ل يكون بحجمه ال�سحيح. يف هذا العام ظهر اأنه بعد اإجراءات تر�سيد الطلب وال�سترياد، هنالك فائ�ش 

يف امليزان التجاري اأي اأن ال�سادر اأكرث من الوارد، لكن املعلومات الأخرى تفيد اأن ما هو موجود يف الفواتري لي�ش هو 

ال�سترياد احلقيقي. هنالك ممار�سات اأخرى وهى ت�سكل �سغطا على النقد الأجنبي ول تعطي املعلومة احلقيقية بالن�سبة 

لوا�سع ال�سيا�سة، وذلك حتى يتمكن من تقدير حجم الطلب. اأعتقد اأن الوقوف يف جمرد �سعر ال�سرف هو ميكن اأن يكون 

الظاهرة ولي�ش ال�سبب احلقيقي. وهو ل يعالج امل�سكلة. لكن العالج هو يف و�سع القت�ساد الكلي. اأول العالج هو كيف 

نزيد الإنتاج والإنتاجية؟ واأغلب ال�سيا�سات توؤدي اإىل تعرث ان�سياب ال�سادرات وت�سهل ال�سترياد. اأنا اتفق ما انتهي اإليه 

الربوف�سري اأونور، مو�سوع الرقابة على النقد الأجنبي يف ا�ستخداماته مهم جدا، على الأقل يف هذه املرحلة. بالإ�سافة 

اإىل ذلك مو�سوع ال�سعر من ال�سعب الآن ان نتعامل ب�سعر واحد وذلك لأن اإدارة �سعر حر حني بداأه البنك املركزي فقد 

قام بذلك حتى اأن الفجوة �ساقت بني ال�سعر املوازى والر�سمي. ولكن فجاأة حدث النخفا�ش يف جانب احلافز وكذلك 

تقييد ال�سعر الر�سمي. وهذه الإجراءات اأدت اإىل ات�ساع الفجوة وا�ستمرارها حتى الآن. وخالل 4 اأو 5 اأ�سهر كان ال�سعر 
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ثابتا يف مكان واحد واإذا ا�ستمرينا بهذا املعدل كانت الفجوة �ساقت كثريا يف ال�سعر.وعليه كان ميكن بناء �سيا�سات تخلق 

�سعرا اأكرث ا�ستقرارا. واأعتقد اأن التعامل ب�سعر �سرف واحد يف هذه املرحلة قد يكون له ا�سكاليات. بال�سرورة لبد من 

وجود �سعر خا�ش بال�سلع الأ�سا�سية وهذا قد مت جتريبه. ففي فرتة ما كان هنالك �سعر خا�ش بال�سلع الأ�سا�سية كا�سترياد 

القمح وال�سكر والدقيق وخالفه، و�سعر اآخر لبقية ال�سلع التي ت�سنف من الدرجة الثانية من حيث الأهمية. وتعامل به 

فى اجلانب الآخر ال�سادرات واملوارد غري املنظورة الأخرىمثل حتويالت املغرتبني اأو مبيعات النقد الأجنبي وخالفه.

دولة �سابق بوزارة املالية وزير  املهدي-  عابدة  اأ.   .5
على الرغم من اأن مداخلتي هي الأخرية مبا يوؤدي لأن يكون ما اأقوله قد ذكر، لكن باإذن اهلل يكون يف مداخلتي ما هو 

جديد.واأود اأن ا�سكر الذين �سبقوين باحلديث عن ال�سيا�سات القت�سادية الأخرى مبا فيها ال�سيا�سة الإنتاجية وال�سيا�سة 

النقدية وال�سيا�سة املالية وكل الأ�سياء املوؤثرة على القت�ساد

واتفق اأي�سا مع املتحدثني فيما ذهبوا اإليه من اأن التدهور القت�سادي الذي نعاين منه الآن لي�ش هو فقط ب�سبب انف�سال 

بداأ   2007 العام  �سحيح يف  اأنه  اأ�سيف  اأن  فقط  اأود  ولكن  م�ست،  ل�سنني  واأو�ساع  ال�سيا�سات  تراكم  هو  بل  اجلنوب، 

العام عندما كانت  املحلي واخلارجي كانت يف ذلك  الدين  اأكرب معدلت  املالية، لأن  الإدارة  �سوء  الناجت عن  التدهور 

2007 والآن نحن نعاين من تدهور  اأ�سعار البرتول يف اأعلى م�ستوياتها. لكن اإهمال القطاعات الإنتاجية بداأ يف العام 

الإنتاج يف القطاعات الإنتاجية. واود هنا ان اأركز حديثي على عدة  حماور: اأولها تاأثري �سيا�سة �سوق ال�سرف احلالية 

على �سوق النقد، ثم بعد ذلك اأود اأن اأحتدث عن ال�سيا�سات الأخرى املوؤدية لال�سكاليات احلالية يف الأداء القت�سادي.

بالن�سبة لتاأثري �سيا�سة �سعر ال�سرف فقد كانت هنالك �سغوط على �سعر ال�سرف قبل ال�ستفتاء نتيجة لعدة عوامل 

منها تداعيات الأزمة املالية وكذلك التوقعات ب�ساأن ال�ستفتاء ونتائجه املتوقعة حيث مت تخفي�ش ل�سعر ال�سرف يف 21 

2011�سهدنا  نوفمرب2010 ومت التخفي�ش بطريقة �سل�سلة ح�سب راأينا عن طريق اإدخال حافز الت�سدير وحتى مار�ش 

انخفا�سا يف �سعر اجلنيه بنحو 37 يف املائة. ونتج عن هذا �سيئني: ت�سيق الفجوة بني ال�سوق الأ�سود وال�سوق الر�سمي 

ب�سورة تدريجية خالل فرتة خم�سة اأ�سهر وجزء اأكرب من عمليات البيع وال�سراء متت من خالل القنوات الر�سمية وقد 

كان ذلك اإجنازا. لكن فجاأة يف منت�سف مار�ش تغريت �سيا�سة البنك املركزي، وبداأ يف تخفي�ش احلافز وخف�ش اأي�سا 

القيمة الر�سمية للجنيه وارتفعت قيمة اجلنيه بـ  13 يف املائة خالل�سهري مار�ش  اأبريل. ومنذ اأبريل ثبت �سعر ال�سرف 

يف ال�سعر الر�سمي 2.5 واأ�سبح الأعلى 2.9 منذ اأبريل.

 يف فرتة ما قبل ال�ستفتاء والتي ات�سمت بالغمو�ش وال�سكاليات والتوتر يف �سوق النقد الأجنبي اأدت التغريات يف �سيا�سة 

البنك املركزي لرتفاع حجم الفجوة وخلق ا�سكاليات اأخرى اأدت مل�ساكل يف القت�ساد. هذه الإ�سكاليات الأخرى تتمثل يف 

جانبي العر�ش والطلب. فيما يتعلق بالعر�ش تاأثرت حتويالت املغرتبني التي متثل موردا مهما للنقد الأجنبي. وقد حتولت 

كل حتويالت املغرتبني لل�سوق املوازي لوجود فرق كبري بني ال�سوقني املوازي والر�سمي. فيما يتعلق بالتدفقات املالية من 

امل�ستوردين  مع  مبا�سرة  بالتعامل  لهم  �سمح  وبالتايل  امل�سدرين  الأثر على  تخفي�ش  املركزي  البنك  ال�سادرات حاول 

للم�سدرين، لأنهم كانوا  بينهم. وقد كانت �سيا�سة فعال م�سجعة  يتفقون عليه فيما  ب�سعر  للم�ستوردين  املبالغ  وحتويل 
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�سيتعر�سون خل�سارة كبرية يف حال تعاملوا بال�سعر الر�سمي. كما اأنه من املهم ا�ستقطاب وت�سجيع امل�سدرين على اإدخال 

عائداتهم عرب البنك املركزي. غري اأن تلك ال�سيا�سة كانت موؤقتة ح�سب ما اأعلن البنك املركزي، حيث ذكر اأنه �ستتم 

مراجعتها كل �سهر، مما اأدى حلالة من عدم اليقني مع اأنه من املهم اأن يكون هنالك يقني يف القت�ساد يوؤدي لال�ستقرار.

يف 25 �سبتمرب 2011اأعلن بنك ال�سودان اأنه لن يجدد �سيا�سته جتاه امل�سدرين،الأمر الذي اأجرب امل�سدرين على حت�سيل 

عائداتهم بال�سعر الر�سمي. عليه فاإن امل�سدرين اإما اأن يقوموا بعدم الت�سدير اأو يلجاأوا لطرق واأ�ساليب اأخرى وتوجد 

اإمكانية لذلك. نعتقد اأن هذه ال�سيا�سة توؤدي لعدم ت�سجيع ال�سادر بالإ�سافة اإىل اأن تذبذب �سيا�سات البنك املركزي 

تزيد من حالة عدم اليقني يف القت�ساد.

بالن�سبة لحتياطات البنك املركزي اإذا اأراد البنك القيام باأي تدخالت فاإنه �سوف يبداأ يف ا�ستنزاف احتياطياته من 

املركزي بحركة  البنك  الذهب، حيث قام  تكونت غالبية الحتياطيات من  بعد النف�سال  الأجنبي. يف فرتة ما  النقد 

من  احتياطيات  لبناء  موفقة  خطوة  املركزي  البنك  وبداأ  للنفط،  كبديل  للذهب  ينظر  كان  الذهب.  �سراء  يف  ن�سطة 

الذهب، حيث يقوم بال�سراء بالعملة املحلية يف وقت كان الذهب املالذ الأكرث اأمنا. لكنني اأتخوف من اأن هذه النعمة 

قد تتحول لنقمة م�سترتة، لأن البنك املركزي عليه اإعطاء �سعر تناف�سي كي مينع التهريب وبالتايل فهو ي�سرتي الذهب 

باأ�سعار مرتفعة توازي �سعر �سراء النقد الأجنبي يف ال�سوق املوازي. وهذا الإجراء فعال اقت�ساديا طاملا اأن �سعر الذهب 

مرتفع وطاملا ظل هذا الذهب كاحتياطي لفرتة ما. لكن ال�سكالية تنبع من اأنه يف هذه املرحلة هنالك حوجة ل�سخ نقد 

اأجنبي مما يوؤدي لعمليات �سراء وبيع لتوفري النقد الأجنبي مما يوؤدي حلدوث خ�سارة لأن البنك املركزي يقوم بال�سراء 

باأ�سعار مرتفعة ويبيع باأ�سعار منخف�سة )ال�سعر الر�سمي( وبالتايل فاإن البنك املركزي اأي�سا �سيكون قد  هزم الفكرة 

الأ�سا�سية من �سراء الذهب وهي بناء الحتياطيات.

اي�سا ي�سبح �سراء الذهب بهذه الطريقة الن�سطة عملية ذات طابع ت�سخمي يف القت�ساد وبالتايل فاإن البنك املركزي 

قد ميت�ش  املركزي  البنك  اإن  القول  وعليه ميكن  ال�سرف.  و�سعر  الت�سخم  املتمثل يف خف�ش  ال�ستقرار  يهزم هدف 

جزءا من هذه ال�سيولة عند بيع الذهب، ولكن عندما يبيع البنك املركزي ب�سعر اأقل فاإن الفارق ميثل مقدار ما �سخ يف 

القت�ساد من اأموال. اأي�سا يقوم البنك املركزي بال�سراء عن طريق وكالء يوفر لهم التمويل خالل فرتة زمنية. خالل 

هذه الفرتة الزمنية يقوم الوكالء بت�سغيل ما ح�سلوا عليه من متويل يف التجارة يف العملة مما يوؤدي لرفع �سعر ال�سرف 

يف ال�سوق الأ�سود. من ناحية الطلب على النقد الأجنبي فان البنك املركزي معني الآن بتوفري النقد الأجنبي لغر�سني 

اأ�سا�سيني هما توفري ال�سلع الأ�سا�سية املتمثلة يف الغذاء والدواء واأي�سا تغطية احتياجات احلكومة من العمالت الأجنبية 

وهذه مبالغ �سخمة عند جتميعها. ولقد حتدثت تقارير البنك الدويل مرارا عن �سرورة خف�ش احلكومة لطلبها من النقد 

الأجنبي من اأجل خف�ش ال�سغط على �سوق النقد الأجنبي. عليه فاإن الطلب على النقد الأجنبي لأغرا�ش ال�سترياد ياأتي 

من ال�سوق املوازي.بالتايل فاإن ال�سعر املوازي جنده قد دخل يف القت�ساد واأثره ظاهر يف معدلت الت�سخم. 

التعامل املبا�سر مع امل�سدرين �ستوؤدي مل�ساكل توفر  باأن امل�ستوردين يف ظل �سيا�سة البنك املركزي مبنع  كذلك نعتقد 

موارد لال�سترياد مما يوؤدي بهم اإما ايل التعامل مع امل�سدرين باخلفاء اأو عن طريق زيادة الأ�سعار. تقلب ال�سيا�سات 

وت�ساعد معدلت الت�سخم و عدم ا�ستقرار �سعر ال�سرف ي�سع م�سداقية البنك املركزي يف حمك يف الفرتة القادمةلن 
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ا�ستقرار �سعر ال�سرف يتطلب وجود ثقة من اجلمهور يف �سيا�سات ومقدرات البنك املركزي. اأي�سا عدم وجود �سيا�سات 

اإ�سايف مما يزيد من الت�سخم وتوقعات الت�سخم  وا�سحة يف �سعر ال�سرف يوؤدى لأن يقوم التجار بو�سع هام�ش ربح 

والتي لو و�سلت مل�ستوى معني �سي�سبح من ال�سعب التحكم فيها بحيث ت�سبح خارج يد ال�سلطة النقدية. بالن�سبة للعوامل 

الأخرى املوؤثرة يف زيادة ال�سغوط الت�سخمية مت احلديث عن �سعف الإنتاج ومعوقاته الهيكلية التي تعوق ا�ستفادة قطاع 

ال�سادرات من انخفا�ش قيمة اجلنيه. ال�سيء الآخر هو �سعف الإنتاج الزراعي وال�سناعي كما يعك�ش ذلك اعتمادنا 

على ال�سلع امل�ستوردة وازدياد معدلت البطالة. اأي�سا هنالك انعدام الأمن يف دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وما 

له من اآثار �سلبية على الإنتاج الزراعي واحليواين. حتدثت وزارة املالية عن انخفا�ش فى الناجت املحلى الإجمايل مقداره 

3 يف املائة لعام 2011 وحتدث �سندوق النقد الدويل عن منو �سالب )1-( يف عام 2011 و)2-( يف عام 2012 . حتدثت 

اأي�سا وحدة ال�ستخبارات القت�سادية )EIU(عن منو �سالب )9-( عام 2012. فاإذا انخف�ش الناجت املحلي بهذا القدر 

فاإن ذلك �سي�سبب م�ساكل كبرية. ومن املهم الإ�سارة اإىل اأن تقارير هذه اجلهات هي التي يقراأها امل�ستثمرون املحتملون. 

من املوا�سيع الهامة الإدارة املالية وات�ساع عجز املوازنة و التي حتدث عنها الأخ جنقول واتفق معه متاما باأن عجز املوازنة 

انخفا�ش  عن  الناجم  العجز  خلف�ش  اإجراءات  اتخاذ  عزمها  عن  مرارا  احلكومة  اأعلنت  ال�سكالية،ولكن  من  يفاقم 

البنك  من  ال�ستدانة  وميول عن طريق  زيادة م�سطردة  املوازنة يف  اأن عجز  النتظار يف حني  ولكن طال  الإيرادات، 

املركزي واجلمهور وكذلك بال�ستدانة اخلارجية. اقرتا�ش احلكومة من اجلمهور �سار يف الآونة الأخرية اأكرث �سعوبة، 

لأن ال�سندات احلكومية اأ�سبحت غري جاذبة ذلك لأن وزارة املالية لتدفع ا�ستحقاقات ال�سندات يف وقتها، والأهم من 

ذلك اأن العائد من هذه ال�سندات اأ�سبح �سالبا، لأن معدلت الت�سخم اأ�سبحت اأعلي من العائد على هذه ال�سندات. يف 

غياب القرتا�ش الداخلي واخلارجي اأ�سبح متويل العجز يعتمد ب�سورة متزايدة على القرتا�ش من البنك املركزي ويتم 

يتجاوز احلد امل�سموح به حتى يف بع�ش املوازنات. كذلك املالحظ اأن ال�سرف على التنمية توقف متاما.كما ان فائ�ش 

ال�سيولة الناجم قد اأدى ل�سغوط ت�سخمية متزايدة. 

الإ�سكالية الأخرى هي تبعية ال�سيا�سة املالية لالحتياجات املالية للحكومة املتمثلة يف دور بنك ال�سودان يف متويل عجز 

املوازنة. وعلما بان لدى البنك املركزي اآليتني لمت�سا�ش ال�سيولة هما اآلية �سعر ال�سرف واآلية عمليات ال�سوق املفتوحة 

فانه و ح�سب الأو�ساع ال�سائدة فاإن مقدرة البنك املركزي على امت�سا�ش ال�سيولة حمدودة مع ال�سخ الكبري لها ، لأن 

فعالية �سيا�سة �سعر ال�سرف يف انح�سار نتيجة ل�سح النقد الأجنبي. يبقي من املهم تفعيل عمليات ال�سوق املفتوح للحد 

من ال�سيولة، ولكن اأي�سا توجد هنا ا�سكالية تتمثل يف الإقبال ال�سعيف على الأوراق املالية احلكومية، مما يحد من فاعلية 

عمليات ال�سوق املفتوح، حيث تدخل عمليات ال�سوق املفتوح يف تناف�ش مع ال�سندات احلكومية. يف هذه احلالة فاإن وزارة 

املالية تود اأن تبيع �سنداتها ومن ناحية اأخرى يود البنك املركزي اأن ي�ستخدم اأوراقه املالية يف عمليات ال�سوق املفتوحة 

فيبقي ال�سوؤال هنا كيف يتم التوفيق بني اجلانبني. اأي�سا توجد ال�سيا�سات احلكومية الأخرى والتي هي غري فاعلة اأو 

خاطئة مثل ت�سريحات احلكومة بت�سديد اخلناق على جتار النقد الأجنبي وهنا اختلف مع ما ذهب اإليه بروف�سري اأونور 

واأرى اأن الرقابة الأمنية هي لي�ست احلل وما دام هنالك ربحية يف عمليات النقد الأجنبي ف�ستنتع�ش ال�سوق ال�سوداء مهما 

حدث. والطريق الوحيد للحل هو اتباع �سيا�سة اأكرث مرونة لكي جتذب الأموال لل�سوق الر�سمي وهذا در�ش ا�ستفدنا منه 
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يف الأيام الأويل من عمر النظام احلايل، حيث كان هنالك ت�سدد يف قيود التجارة بالنقد الأجنبي و�سلت فيها العقوبة 

حلد الإعدام ولكن ال�سكالية ا�ستمرت. 

ان تقليل الر�سوم واجلمارك على ال�سلع امل�ستوردة له اأثره ، لكنه اثر �سئيل على الت�سخم. عامل الت�سخم الوحيد لل�سلع 

اإذا لبد من حل ال�سكالية  اأ�سال معفاة من اجلمارك.  واملواد ال�سرتاتيجية هي  الأجنبي،  النقد  امل�ستوردة هي ندرة 

من جذورها املتمثلة يف ندرة النقد الأجنبي و�سعف الإنتاج وال�سيا�سات املالية. وقد حتقق التدابري الأحادية للحد من 

الواردات، جناحا �سئيال يف املدى املتو�سط، لأنها تدفع الطلب اأكرث واأكرث اإىل ال�سوق الأ�سود ال�سيء الذي يجعل القت�ساد 

اأقل جاذبية لال�ستثمار. عليه يبقي احلل يف املدى الطويل متمثال فى زيادة العر�ش من ال�سلع وزيادة ال�سادرات.خال�سة 

الأمر اأن القت�ساد ال�سوداين قد تعر�ش لعدم ا�ستقرار نتيجة لل�سيا�سات القت�سادية، واأي�سا عدم اتخاذ الإ�سالحات 

املطلوبة يف الوقت املطلوب. مثال لذلك ما اتخذ من قرارات اأثناء الأزمة املالية حيث ظلت احلكومة تتعامل مع الق�سايا 

ب�سورة جزئية. لقد فاقمت ال�سكالت ال�سيا�سية مثل اخلالفات مع اجلنوب وانعدام الأمن يف بع�ش مناطق البالدمن 

جنوب  دولة  مع  العالقة  بناء  اإعادة  واأي�سا  �سيا�سية  اإ�سالحات  اإجراء  هو  املطلوب  يبقي  عليه  القت�سادية.  الق�سايا 

ال�سودان.

 اأما على املدى الطويل فالبد من اإ�سالحات كثرية ومتكاملة وفقا لتكامل الروؤى. اأي�سا من املهم تناغم ال�سيا�سة النقدية 

مع ال�سيا�سة املالية. بالن�سبة لل�سيا�سة املالية هنالك حوجة خلف�ش عجز املوازنة وذلك بتعزيز الإيرادات والتخفي�ش 

امللمو�ش يف الإنفاق. من اأهم تدابري تعزيز الإيرادات وب�سورة عاجلة هي حتويل النظام ال�سريبي من الرتاجعية التي 

يعمل بها الآن اإىل نظام ت�ساعدي، حيث اأن النظام احلايل يجعل ال�سخ�ش الغني معفي والفقري يدفع. يف جانب الإنفاق 

اأحذر من اخلف�ش ال�سامل لالإنفاق بحيث يجب اأن يكون بتمييز وا�سح ولبد من اإ�سالحات �سيا�سية م�ساحبة. كذلك 

لبد اأن ت�سحب التخفي�سات اإن�ساء �سبكات للدعم الجتماعي واأي�سا يكون هنالك اإعادة هيكلة يف املوازنة بالتفاق على 

الأولويات. يجب التفاق على الأولويات لأن الإيرادات حمدودة واملن�سرفات كثرية لذلك لبد من وجود اأولويات. يجب 

اأن يعطي الربنامج الإ�سالحي اأولوية للتنمية ومعاجلة اإ�سكالت الدين الداخلي واخلارجي. اأما ال�سيا�سة النقدية فنقرتح 

اأن تكون و�سط ل هي ثابتة ول هي �سديدة املرونة مع ال�ستمرار يف Managed float  ولكن ب�سورة تدريجية وتدخل 

بالحتياطيات مما يقلل من الفجوة بني �سعر ال�سرف الر�سمي و�سعر ال�سرف املوازى. اأي�سا  اتفق مع اقرتح بروف�سري 

اأونور با�ستهداف الت�سخم وهو مقرتح معقول، لأن هذا الأمر مهم جدا اإ�سافة ملراجعة عمليات ال�سوق املفتوح وتفعيلها 

بالإ�سافة اإىل مراجعة طريقة �سراء الذهب.
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املداخلت

عبد الرحمن- نائب الأمني العام جلهاز املغرتبني على  اهلل  كرم  د.   .1
على عجالة اأبداأ من حيث انتهي حديث الأ�ستاذة عابدة املهدي واقولأن  ثبات �سعر ال�سرف ياأتي من منظور عوامل كلية 

متعددة. واحد من العوامل املهمة هو حتويالت املغرتبني. وحتويالت املغرتبني تاأثرت بتغري ال�سيا�سات كثريا. وكان من 

القرارات املوؤثرة ما اأ�سدره الرئي�ش الأ�سبق جعفر حممد منريي وكانت له اآثاره ال�سالبة فى ذلك الوقت.

اأن هنالك  واأعتقد  الدولر والتحويالت ك�سلعة حرب �سيا�سية.  ثم جاءت مرحلة الأحزاب بني حكومة ومعار�سة واتخذ 

فرتة مهمة جدا والدكتور حممد خري الزبري مل يكن بعيدا عنها وهي فرتة الأ�ستاذ عبد الرحيم حمدي )فرتة التحرير( 

وقد كنت مغرتبا وقتها وكانت اأكرث فرتة حوربت فيها م�سادرالعملة الأجنبية، لأن الأ�ستاذ حمدي اأعلن �سراحة اأنه يريد 

الفرتة  ثم جاءتنا  �سالبة.  نتائج  لديها  وكانت  عليها  يعمل  وكان  نظريته  كانت  وهذه  ال�سوق.  العملة من  اأن يخرج جتار 

احلالية، واعتقد اأن الفجوة فى النقد الأجنبي هي غري ناجمة عن فقدان اإيرادات البرتول فقط، بل اأن حتويالت املغرتبني 

انخف�ست ب�سكل وا�سح فى فرتة ما قبل النف�سال. لقد  مرت بنا اأي�سا حالت كثرية مثال اأ�سابت بع�ش العمالت مثال 

اأبان احلرب. واأمريكا ملا راأت جتارب اليابان  اللرية اللبنانية والتي �سربت وتعافت والدينار الكويتي والدينار العراقي 

خف�ست الدولر مقابل الني مما اأدى لرتفاع اأ�سعار ال�سلع اليابانية واأدى ذلك حلدوث م�سكلة كبرية. لدينا اأي�سا م�سكلة 

توفر البيانات واملعلومات وهى دائما ما ت�سكل م�سكلة يف ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات. اأمامنا تقديرات درا�ستني 

الأويل تقول اأن حتويالت املغرتبني تقرتب من نحو 3.2 مليار دولر بينما ت�سري الأخري اإىل اأنها تقرتب من ال�سفر لنف�ش 

البنك  Model  �سممه  مبنى على منوذج  الأول  املعلومات.التقدير  كبري يف  ت�سارب  وجود  يعك�ش  بجالء  وهذا  الفرتة 

الدويل وهو مبني على افرتا�سات معينة وميكن اعتباره كغاية ونبداأ يف كيفية حتقيقها. اأما الثاين فهو مبنى على بيانات 

حقيقية ولي�ست افرتا�سية. حقيقة اأن املعلقني الثنني اتفقا على نقطة واحدة واختلفا. اأحدهم حتدث عن الرتفاع والآخر 

حتدث عن الهبوط، ولكن املتفق عليه هو اأن حتويالت املغرتبني يجب اأن تكون الأهم يف املرحلة احلالية. وهي التي يجب 

اأن يوؤ�س�ش لها حتى ي�ستفاد منها بقدر الإمكان. الإجراءات املتبعة الآن يف حتويالت املغرتبني ت�سري اإىل اأن اجلهاز ياأخذ 

ر�سوم حتويل قدرها 25 ريال يدفعها املغرتب وهذه بها ا�سكالية فاأكرث النا�ش يحولون مبالغ �سعيفة مثال �سخ�ش يريد 

حتويل مبلغ 100 ريال ويدفع منها 25 ويحول 75 ريال؟. بالتايل هذا الو�سع ترك النا�ش يف كثري من احلالت يحجمون 

عن التحويل لل�سودان. الدول الأخرى تفر�ش ر�سوم رمزية جدا بينما اأعلى ر�سوم للتحويل هى  لل�سودان.

لقد ُذكر باأنه يتم ا�ستالم احلوالة فورا وبحد اأق�سى اأ�سبوعني، ولكن لدينا حوالت منذ اأزمة العراق مل ت�سلم حتى اليوم 

اأما احلوالة من غري  بالدولر.  تدفع  بالدولر  بالدولر يف ح�ساب  وعقبات كبرية جدا. احلوالة  ا�سكالت  ت�سكل  وهذه 

ح�ساب تدفع بال�سعر الر�سمي وبالتايل الغالبية العظمي من الذين لي�ش لديهم ح�سابات بالدولر لن يحولوا لأن �سعر 

ال�سوق الأ�سود منا�سب واأكرث كفاءة يف التعامل.
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لدفع  يدفعها  �سبب  لديها  لي�ش  النا�ش  ان  ايل  يعود  ال�سعبة  العمالت  من  املغرتبني  حتويالت  يف  ال�سديد  النخفا�ش 

ر�سومها بالدولر طاملا اأن ال�سوق يعطى �سعر اأعلي. حتى بالن�سبة للجامعات مثال كلية الطب فى جامعة اخلرطوم كانت 

ر�سومها �سبعة اآلف دولر الآن هي 18 األف جنيه وهي تعادل كم من الدولرات؟ عملية توريد العمالت اأ�سبحت �سعيفة 

حتى ل�سهر يوليو الذي يعترب مو�سم الإجازة الذي تتدفق فيه العمالت ب�سوره كبرية حدث فيه انخفا�ش، لأن النا�ش ل 

ياأتوا ومعهم عمالت �سعبة وال�سبب وا�سح هو الفجوة بني ال�سعر الر�سمي واملوازي. اأعتقد اأنه طاملا اأن املغرتبني �سوق 

بالتايل يتوجب علينا التوقف عنده وناأخذ معلومات عن هذا ال�سوق ب�سكل وا�سح ونقوم بر�سم �سيا�سة ت�ساعد يف ا�ستقرار 

يف �سعر ال�سرف وت�سييق الفجوة بحيث تكون بقدر الإمكان اأ�سيق ما ميكن.

هنالك العديد من الأ�سياء التي حتدث لنا ل حتدث يف بالد اأخرى. مثال اليوم اتخذ قرار بايقاف ا�سترياد العربات ما 

عدا اجلديدة منها. املغرتبني كان لديهم احلق فى ا�سترياد عربة من موديالت �سنة  خلم�ش �سنوات �سابقة وبالتايل الذي 

لديه عربة م�سحونة يف البحر يكون لديه م�سكلة. القرارات مثل هذه لديها انعكا�سات �سالبة جدا والدول الأخرى مثال 

م�سر ي�سمون دولر املغرتب بالدولر ال�سفري وهو مقابل �سفر من الإنتاج والت�سدير وبالتايل هم يعتربون قيمته اأكرب 

من الدولر الذي ياأتي بالإنتاج والت�سدير. هنالك نقطة تتعلق باجلانب الإعالمي لأن ثقة النا�ش بداأت  تهتز. اأي�سا �سوق 

العمل يجب الهتمام به وتوقيع بروتوكولت عمل ت�ساعد يف اإحداث حتولت كثرية. ولبد من و�سع درا�سات وخطط لكي 

جتذب مدخرات املغرتبني. واأخريا رغم اأن الأرا�سي ال�سكنية لي�ست ا�ستثمارات، ولكنها  اي�سا و�سيلة لجتذاب مدخرات 

املغرتبني.

املا�سية م�سدري  احتاد  حدوب-رئي�س  �سديق   .2
�سعر ال�سرف منظومة جتتمع فيها م�ساكل عديدة لذلك لبد للحل اأن يكون حال جذريا، لأن هذه امل�ساألة تكررت يف العهود 

ال�سابقة يف حكومات �سابقة.واأتناول هنا الو�سع بالن�سبة لل�سادرات عامة، بالرتكيز على �سادرات املا�سية واللحوم. 

من املفرت�ش ح�سب الربنامج الإ�سعايف للنه�سة الزراعية اأن حتل ب�سكل جذري م�ساألة �سعر ال�سرف. امل�ساألة مرتبطة 

بالعر�ش والطلب بالن�سبة للدولر. حتى اإذا ما ا�ستحدثت اإيرادات بالن�سبة للنقد الأجنبي ونتج عن ذلك  طلب عال على 

النقد الأجنبي لبد من تغطية هذا الطلب بالإنتاج. امل�سكلة الآن يف البلد هي الإنتاج والإنتاجية، عليه  ل يوجد ما مينع 

اأن نتدار�ش و�سع بنية حتتية للزراعة والرثوة احليوانية.وهذا هو املحكك. قبل البرتول كان هناك توجه نحو ال�سادرات 

النقد  اإيرادات  يف  كبري  ارتفاع   اإىل  واأدي  متعددة  نواحي  يف  ال�ستهالك  زاد  البرتول  دخول  و�سليمة.  �سل�سة  ب�سورة 

الأجنبي وجعل اإدارة عملية النقد الأجنبي تتم ب�سورة فيها عدم �سفافية. ال�سيا�سات احلكومية غري ثابتة خا�سة �سيا�سة 

لنا  بالن�سبة  يلفوا ويدوروا بدون �سبب. يف الفرتة الأخرية  العملة ال�سعبة بحيث ترتك امل�سدرين  ال�سودان حول  بنك 

كمو�سم كبري جل�سنا مع الإخوة يف بنك ال�سودان وو�سعوا �سيا�سات م�سجعة لل�سادر مبا فيها  عملية احلافز، ولكن توقف 

اأي�سا. نحن الآن يف و�سع �سعب جدا واملو�سم على الأبواب  اأوقفت  احلافز وا�ستحدثت �سيا�سة البيع للم�ستوردين وقد 

واأمتنى من الأخ حمافظ بنك ال�سودان، وهو بيننا الآن اأن يحل هذه امل�سكلة. واأنا اأقول ب�سفافية اأن هذه بالدنا  ولبد 

من اأن تت�سافر اجلهود من اجلها. عليه لبد اأن تكون هنالك �سيا�سة يتم التعامل معها ب�سفافية. هنالك م�ساألة بالن�سبة 
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للطلب علي النقد الأجنبي، هنالك ا�ستثمارات كبرية جدا و�سركات كبرية لالأجانب واأموال �سخمة ل�سركات الت�سالت، 

مما يعنى اأن بنك ال�سودان قادر على توفري النقد الأجنبي لتلك ال�سركات لتحويل اأرباحها. كذلك فاإن  امل�سدرين لهم 

التزاماتهم وم�ساكلهم ولبد اأن يجدوا لها احلل، اأنا ل اأحبذ اأن يتجه امل�سدرون لبيع عائداتهم من النقد الأجنبي ونحن 

التمويل  لها من زيادة  الإيرادات لبد  الدولة حل م�سكلة  اأرادت  واإذا  العائدات.  لتوريد  اأ�سهر  ال�سماح بفرتة ثالثة  مع 

الأ�سغر خا�سة بالن�سبة للخريجني. كذلك اأرى اأنه لبد من اإدخال احليوان يف الدورة الزراعية لإ�سراك �سريحة كبرية 

من املجتمع يف عملية الإنتاج.

ولكن  للزراعي،  للقطاع  التمويل  وزيادة  التحتية  البني  لتح�سني  بدايًة  تتجه  اأن  للدولة  الزراعة لبد  اأخذنا عملية  واإذا 

اأنا اأرى اأن النه�سة الزراعية ميكن اأن حتل جزءا كبريا من م�ساكل  الواقع اليوم ي�سري اإىل غياب الهتمام بالزراعة. 

فو�سى  حالة  الأ�سعار يف  الآن  ال�سودان.  لبنك  الت�سعري  �سيا�سة  اإرجاع  وهي  مهمة  نقطة  اأي�سا  هنالك  الأجنبي.  النقد 

واأ�سعار ال�سادرات بها نوع من عدم املرونة عليه لبد من �سيا�سة ت�سعريية تختلف من مو�سم لآخر. ال�سادرات جلمهورية 

م�سر العربية حدثت فيها فو�سى وقد كتبنا لالإخوة يف بنك ال�سودان فى هذا اخل�سو�ش واأمتنى اأن تري مالحظاتنا 

الهتمام. بالن�سبة لإيرادات النقد الأجنبي وال�سادرات فقد قام القطاع القت�سادي بعمل ت�سهيالت مل حتدث من قبل 

فيما يتعلق بتمويل امل�سدرين، ولكن ل يوجد تنظيم من وزارة التجارة. اأخريا، لبد للبنك املركزي اأن ي�سع ال�سوابط 

املنا�سبة فيما يتعلق بال�سادرات مع العمل على مراقبة ومتابعة الفورمات الواردة وهذه حتد من تاأخري العائدات وعدم 

اإرجاعها ب�سورة �سليمة.

امل�ستوردين احتاد  قا�سم-رئي�س  احمد  �سمري   .3
حتدثت كل الأوراق ال�سابقة بطريقة علمية ونحن نود اأن نتحدث عن اقت�ساد ال�سوق وتذبذب �سعر الدولر واأثره على 

القت�ساد.اأول عدم ثبات �سعر �سرف الدولر يوؤدي اإىل تذبذب اأ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق ويوؤدي اأي�سا اإىل الندرة وزيادة 

الأ�سعار وت�سجيع �سعاف النفو�ش على التهريب وبالتايل تفقد الدولة قدرا كبريا من اإيرادات اجلمارك وال�سرائب.

 النقطة الثانية اإننا فى ال�سودان ن�سنف كدولة نامية تعتمد اأ�سا�سا على ال�سرائب واجلمارك. اإذا مل تكن هنالك موازنة 

بني ال�سترياد وحتقيق فائ�ش من ال�سلع بالن�سبة للم�ستهلكني تخ�سي اأن يوؤدى ذلك لزيادة الأ�سعار ب�سورة ملحوظة،توؤدي 

وارتفاع  املالية  للق�سايا  بالن�سبة  ال�سرائب واجلمارك، مما ينعك�ش على اخلدمات وغريها.  لفقدان دخل جمزي من 

النقد  يف  النق�ش  اأدى  كما  اخلارجي.  امليزان  يف  مل�سكلة  اأدى  وهذا  امليزانية،  من  البرتول  خروج  هو  ف�سببها  الأ�سعار 

الدولر  كان   2010/1/1 �سهامة يف  ي�ستثمرون يف  الذين  املثال  �سبيل  فعلى  اجلنيه.  قيمة  فى  الأجنبي لنخفا�ش حاد 

املائة.العائد على  35 يف  اثنني جنية و�سبعني قر�سا بزيادة  ي�ساوي  الدولر  2010/12/31 كان  اثنني  جنيه يف  ي�ساوي 

كان الدولر اثنني جنية و�سبعني قر�سا  والآن يوجد باأربعة جنيهات وع�سرين   2011 �سهامة كان 15 يف املائة،ويف 1/1/ 

قر�سا بفرق 42 يف املائة.عليه فاإننا تخ�سي اأن يكون هنالك نوع من عدم الثقة من قبل امل�ستثمرين يف �سهامة، حيث اأنهم 

يح�سلون على عائد اأقل من معدل الت�سخم. من هنا فاإننا نخ�سى اأن يقوموا ب�سحب اأموالهم وي�سرتوا بها دولر اأو ذهب 

اأو اأرا�ش. اإن حتديد �سعر ال�سرف اأو املرونة يف �سعر ال�سرف اأ�سبحت مهمة جدا جلذب ثقة امل�ستثمرين اأو املواطن يف 

قيمة اجلنيه ال�سوداين.
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النقطة الثالثة التي اأود اأن اأذكرها هى عدم ال�ستقرار الذي  يوؤدي اإىل هروب امل�ستثمرين اإذا كانوا وطنيني اأو اأجانب. 

ال�سرف؟.  �سعر  �سيا�سة حترير  ال�ستمرار يف  نريد  نحن  فهل  والداخلي،  اخلارجي  امليزان  يوجد عجز يف  اأنه  نعتقد 

الآن اأ�سبح هنالك ك�ساد وا�سح يف ال�سوق و عدم �سيولة ويف نف�ش الوقت امل�سانع لي�ست قادرة على بيع منتجاتها وغري 

قادرة عن ت�سديد التزاماتها لدى امل�سارف واأ�سبح هنالك هلع يف ال�سوق. اأنا اأعلم انه نتيجة لنخفا�ش قيمة اجلنيه 

ال�سوداين فقد ا�سطر بع�ش النا�ش اإىل البيع باخل�سارة اأو الك�سر.  عدة م�سانع جلاأت لهذا اخليار من اأجل احل�سول 

على ال�سيولة. يف مثل هذه احلالت لبد من حماية ال�سناعة اأو التجارة. نحن ل نود التحدث عن امل�ستوردين العاديني 

ولكن نود التحدث عن املنتجني. لبد من حماية املنتجني بحيث يتم ال�سترياد على الأقل بالدولر الر�سمي. اإذا دخلنا 

للدولر يف ال�سوق املوازي، )ونحن نرف�ش كلمة ال�سوق الأ�سود( ، نعتقد اأن هذه تكون كارثة لبيع الب�سائع ويف نف�ش الوقت 

توؤثر على العائد من اجلمارك وال�سرائب وغريه. 

فى حالة ا�ستمر �سعر الدولر يف الرتفاع فاإننا نخ�سى ان ي�سل الت�سخم اإىل 3 خانات كما كان �سنة 1995. نقطة اأخرى 

تتعلق بفقدان الثقة يف العملة الوطنية مما اأدى اإىل اأن ل يكون هنالك ا�ستثمار حملي اأو اأجنبي واإذا اأقدم النا�ش على 

�سحب الأموال من �سهامة فان هذا �سوف يوؤدي اإىل كارثة اقت�سادية بالن�سبة للم�سارف والقت�ساد واجلنيه ال�سوداين. 

بالن�سبة للمعاجلات اأرى اأن نركز على Negative list واأنا كرئي�ش لحتاد امل�ستوردين فاإننا على ا�ستعداد للجلو�ش مع 

جهات الخت�سا�ش ور�سد ال�سلع التي ل يجب اأن ت�ستورد يف الوقت احلايل ويكون هذا على �سبيل التجربة ملدة �ستة �سهور 

اأ�سهر. نعتقد اأن الإ�سالحات التي لبد منها هي ت�سجيع ال�سادرات غري البرتولية خا�سة  ويعاد النظر فيها بعد �ستة 

يهرب  ال�سادر  ال�سادر،  لبد من حفز  اأنه  اعتقد  اأي�سا  ال�سادر عموما.  وت�سجيع  احليوانية  والرثوة  واملعادن  الذهب 

عن طريق اإثيوبيا واريرتيا حتى ال�سمغ واملحا�سيل الأخرى اأي�سا تهرب. فنحن اإذا حفزنا ال�سادر �سنزيد من تدفق 

العمالت ال�سعبة ونزيد من الإنتاج وكذلك ت�سجيع ال�سناعة املحلية لتغطية حاجة ال�سوق من ال�سلع املختلفة. اإذا حفزنا 

ال�سناعة املحلية والإنتاج املحلي �سوف نكون معتمدين على اأنف�سنا وبدل اأن نكون دولة م�ستهلكة نكون دولة منتجة. وثانيا 

نطالب باإزالة جميع اجلبايات التي تعيق الإنتاج وكذلك تعديل القوانني اذين�ش الد�ستور حاليا على اأن كل وايل له احلق 

فى ر�سم �سيا�ساته القت�سادية لتت�سق مع ال�سيا�سة القومية. 

ثالثا نطالب بتخفي�ش تكلفة التمويل ور�سوم البناء بالن�سبة للم�سروعات الإنتاجية. اأي�سا نطالب باإعالن �سيا�سة تق�سفية 

الآن، حتى الدول العظمي تخف�ش الإنفاق احلكومي مبا فيها  اأمريكا وقد ف�سلت اجنلرتا  20األف من �سالح البحرية 

لتخفي�ش امليزانية. نرى ان لبد من تقلي�ش الإنفاق احلكومي بن�سبة ل تقل عن 50 يف املائة، واأي�سا لبد من اإزالة الرتهل 

احلكومي. من املهم كذلك اأن توؤول ولية املال العام لوزارة املالية  ووزارة املالية هي التي ت�سرف على الوليات املختلفة. 

اأو ال�سرائب �سيزيد الت�سخم بالتايل،  اإذا زدنا اجلمارك  اأي نوع من ال�سرائب واجلمارك،  يجب مراعاة عدم زيادة 

فاإن املواطن امل�سحوق �سوف ل ي�ستطيع �سراء احتياجاته. اأي�سا يجب مراعاة ظروف املواطن، تاأهيل الظروف الإنتاجية 

واإزالة العوائق من اأجل حفز الإنتاج اإىل جانب عمل قانون جديد للعمل يراعي املرحلة القادمة.

نحن نعترب اأن قانون العمل احلايل قانون غري مالئم ونرى اأنه اإذا ا�ستعنا بقوانني الدول املجاورة مثل م�سر و�سوريا ودول 

ال�سرق الأق�سى ماليزيا واإندوني�سيا، فاإن ذلك �سيكون له تاثري كبري جدا، لأن قانون العمل قانون �ساغط ومكلف. يوجد 
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عدد كبري من رجال الأعمال ب�سدد اإغالق م�سانعهم، لأنه لي�ش لديهم ال�ستطاعة على تكاليف العمالة.  و نطالب اأي�سا 

الهتمام باملوارد البرتولية، وهذا مهم جدا.

من املهم الإ�سارة اإىل اأننا الآن ن�ستورد عمالة اأجنبية، العمالة املوؤهلة فنيا املوجودة ت�ساوى 6 يف املائة من الحتياجات 

فني  يكون  واأن  موؤهل  العامل  يكون  اأن  املهم  من  اأنه  واأعتقد  الأجنبية  العمالة  ل�ستخدام  �سوابط  و�سع  يجب  الفعلية. 

ومقتدر. الآن ن�ستجلب اخلدم وعمال النظافة والطباخني من اخلارج مثل الإثيوبيني والبنغال، وكذلك العمالة امل�سرية 

املتوقفة،لإ�ساهمها  امل�سانع  ت�سغيل  اأي�سا  املهم  من  الدولة.  على خزينة  عبئا  وي�سكلون  املهن  على هذه  ي�سطرون  وهم 

اإثيوبيا  مثل  منافذ  لديها  لي�ش  التي  الدول  خا�سة  املجاورة  للدول  ال�سادر  واأي�سا  املحلي  ال�سوق  احتياجات  تغطية  يف 

وت�ساد واأفريقيا الو�سطي. نطالب كذلك اأن يكون هنالك تن�سيق بني وزراء القطاع القت�سادي مع العمل على ا�ستقرار 

ال�ستثمار  يجذب  ال�سيا�سات  ا�ستقرار  املدى.  ال�سيا�سات طويلة  تكون هذه  اأن  ونتمنى  القت�سادية.  ال�سيا�سات خا�سة 

– 2007 حدث ا�ستقرار يف ال�سيا�سات، مما اأدى لأن يكون ال�سودان هو  وامل�ستثمرين ويكون له تاأثري. خالل الفرتة 2002 

ثالث دولة من حيث ال�ستثمار يف املنطقة. اأود ختامًا اأن اأذكر ان دخول الأمن فى مو�سوع تثبيت �سعر ال�سرف ميكن ان 

يكون له رد فعل قوى جدا واأرى اأنه من ال�سرورة مبكان اأن تعالج اأي م�سكلة اقت�سادية عن طريق ال�سيا�سات.

العمل اأ�سحاب  ابراهيم-احتاد  قنديل   .4
 managed اأن نتحدث عن �سعر ال�سرف ونحن نطبق  اأت�سور  اإىل م�ساهمات املتحدثني وكلها مفيدة وكنت  ا�ستمعت 

float exchange rate نحن نريد اأن يتحدث النا�ش  عن الو�سع الذي نحن فيه الآن. من ناحية توفر العملة ال�سعبة وهل 

�سعر ال�سرف يحل امل�سكلة، هنالك كتاب ا�سمه Globalization and International Financial Systems  للكاتب 

بيرت ايثارد يتحدث فيه عن دول فى مثل و�سعنا وتف�سل فيها ال�سيا�سات النقدية املرنة فى ال�سيطرة على الت�سخم.

كذلك يعتقد اأحد ال�ست�ساريني البارزين يف �سندوق النقد الدويل اأن الـ managed float غري منا�سبة للدولة التي لديها 

ديون ثقيلة مثل و�سعنا. كنت اأمتني اأن يتناول النقا�ش مثل هذه املوا�سيع وما هو منا�سب حلالة ال�سودان. القت�ساديون 

يرون اأن كل الق�سية هى well managed financial institutions and monitory policy وهذا يف راأيهم اأهم من 

�سعر ال�سرف. امل�سكلة اأنه فى ظل الو�سع الذي نحن فيه يتحدث الأخوان عن ارتفاع �سعر ال�سرف واأثره القت�سادي 

الآن   الواردات، هل هذا مقبول ونحن نطبق  اأي�سا عن �سبط  البع�ش  لها؟  حتدث  ولكن ما هي احللول  وهذه م�سكلة 

�سيا�سة التحرير؟ نحن الآن لدينا واردات تبلغ نحو 11 مليار دولر و�سادرات بعد ذهاب البرتول نحو 1.7 مليار وهذا 

يواجهنا يف هذه ال�سنة. ما هو احلل؟ كنت اأمتني اأن يتم تناول هذا اجلانب بدل من  اخللفية التاريخية ل�سعر ال�سرف 

وال�سودان وكيف كان و�سعه. بالن�سبة لل�سادرات نحن نتحدث عن حفز ال�سادرات وقد نبه الأخ م�ساعد اإىل نقطة مهمة 

وهى الرتكيز على احلجم ل القيمة. لبد من اإجراءات تنظيمية حيث اأن التحرير الذي نتحدث عنه اأ�سبح غري موجود 

يف اأي مكان، حتى اأمريكا اأم�ش اأو اأول اأم�ش تريد فر�ش ر�سوم على الواردات من ال�سني، وهذا خمالف ملعاهدة التجارة 

اأن ي�ستورد كما �سماها  اأن نكون واقعيني، وزارة التجارة تاأتي وجتل�ش حتدد ماذا من ال�سلع ميكن  اأي�سا  الدولية. لبد 

�سمري وهو رئي�ش غرفة امل�ستوردين. هذا الأمر اأي�سا له تاأثريات على الإنتاج وعلى موارد الدولة من اإيرادات اجلمارك.
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ال�سيد-احتاد الغرف ال�سناعية علي  عبا�س  د.   .5
كان حديث الإخوة املتحدثني اخلم�سة ممتازا وقدموا عر�سا جيدا، ولكن الكمال هلل، وح�سر الربوف�سيور اأونور ح�سر 

اأن هذه  اأول،ثم مراقبة حركة روؤو�ش الموال ثانيا. واأعتقد  احلل على نقطتني: هي �سبط ومراقبة الأ�سواق ب�سرامة 

املعاجلة قا�سرة جدا، حيث اأن جتاربنا يف ال�سبط ال�سارم والأمن القت�سادي وحركة جتار العملة مل تثبت حتى الآن 

الأ�ساليب  اأحد  تكون  اأن  ميكن  كان  احلكومي  الإنفاق  يف  خا�سة  ال�سيولة  �سبط  اأن  اأعتقد  الأجنع.  الأ�سلوب  هي  اأنها 

الناجعة.

ان�سياب حركة  ت�ساعد يف  لأنها  �سعر عملتها،  تخفي�ش  اإىل  ت�سعي  الدول  بع�ش  باأن  ما ذكر  الثانية هى  املالحظة 

اأن تكون عملتها ذات قيمة منخف�سة مقابل  ال�سادرات، وهذه امل�سكلة بني ال�سني واأمريكا. ال�سني م�سرة على 

الدولر الأمريكي يف حني اأن الأمريكان يريدوا من ال�سني اأن ترفع من قيمة عملتها لتحد من �سادراتها اإليهم. 

فيما يتعلق بو�سع �سادراتنا اأعتقد اأنه لي�ش لدينا حركة اإنتاج لكي ن�ستفيد من مثل هذه املمار�سة. اأي�سا واحد من 

الأ�سياء التي اأغفلت متاما هو مو�سوع ال�ستثمارات الأجنبية. يف فرتة من الفرتات بداأنا يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات 

اأن يكون ذو  ال�سودان ميكن  اأن  اإىل  الأموال باخلارج  البرتول واطماأن جمتمع   بداأ م�سروع  اأجنبية خا�سة عندما 

فر�ش، ولكننا اأحبطنا هذه الفر�ش مبناخ ال�ستثمار الطارد الذي جعل كثريا من هذه ال�ستثمارات ترتد وترجع بل 

وتنعك�ش �سلبا على بع�ش من هذه ال�ستثمارات.

مثل  الت�سال  �سركات  خ�سخ�سة  اأو  ال�سودانية)�سودانري(مثال  اجلوية  اخلطوط  �سركة  خ�سخ�سة  اأخذنا  اإذا   

الأرباح  من  كبريا  جزءا  جعلت  بحيث  �سالبة،  اآثار  اإىل  اأدت  اأنها  جند  لالت�سالت)�سوداتل(  ال�سودانية  ال�سركة 

املحققة من هذه ال�سركات ت�سبح عبئا  على واردات البنك املركزي من العملة احلرة، وهذا يعك�ش �سوء ا�ستخدامنا 

للموارد وانتهاز الفر�ش.

البنك  نا�سدنا  الوقت  ذلك  ويف  البرتول.  اإيرادات  فر�ش  لدينا  كانت  و2005   2001 عامي  بني  الفرتات  من  فرتة  يف   

املركزي ووزارة املالية اأن توظف وتعطي فر�سة ل�سناديق التمويل العربية والعاملية التي كانت على ا�ستعداد لتمويل بع�ش 

اإعطائنا فر�ش لل�سمانات.  اأو �سناعية. كما كنا يف ذلك الوقت نطلب على الأقل  �سركات التنمية �سواء كانت زراعية 

وكانت ال�سمانات لبد اأن متر عرب البنك املركزي ووزارة املالية، حيث ل يوجد بنك يف العامل ميكن اأن ميول القطاع 

اخلا�ش ما مل يح�سل على تزكية من اجلهاز احلكومي ممثال يف البنك املركزي ووزارة املالية. ولكن بكل اأ�سف كانت 

وزارة املالية والبنك املركزي يتحدثون على اأنهم غري م�سئولني عن القطاع اخلا�ش ول توجد �سمانات للقطاع اخلا�ش. 

هذا كان يف الوقت الذي كان ميكن اأن تتوفر فيه هذه ال�سمانات وي�ستفاد من تلك الفر�ش، ولكن �ساعت هذه الفر�ش، 

لأن هذه الأموال كانت متاحة واأهدرت اأو �سرفت يف م�سارف لي�ش هي من امل�سارف املجدية. لذلك كانت النتيجة غياب 

واإنتاجه من  ال�سوداين. نقول مثال م�سروع اجلزيرة  التي كانت تدعم القت�ساد  ال�سادرات وتدمري بع�ش امل�سروعات 

القطن و الإنتاج الذي كان يف جنوب كردفان اأو غريها.

 اأعتقد اأن هناك م�سكلة يف حتويالت املغرتبني والأخ كرم اهلل تناول امل�سكلة ب�سورة ممتازة وعلمية، ولكن ما هو ال�سبب 

الذي جعل حتويالت املغرتبني تنهار بهذه الطريقة؟ لي�ش �سعر ال�سرف وحده ولكن عدم ثقة املغرتبني يف امل�سروعات 
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دمر  مل�سروع  جدا  كثرية  اأموال  دفعوا  املغرتبني  �سند�ش،  مب�سروع  مثال  اأ�سرب  فيها،  ي�ستثمروا  لكي  لهم،  قدمت  التي 

مدخراتهم. وكذلك م�سروعات كثرية جدا كهذه �سوقت للمغرتبني حيث اأن بع�سهم بيعت لهم اأرا�سي هي يف ذاتها غري 

موجودة يف اأي مكان. اأعتقد اأن غياب ال�سفافية وعدم امل�سداقية التي تعاملت بها ال�سيا�سات احلكومية مع املغرتبني هي 

التي اأدت اإىل هذه النتيجة الكارثية لذلك لبد من ت�سحيح هذه الأ�سياء ولبد من اإعادة الثقة يف املغرتبني. بل نحن كان 

ميكن اأن نقوم باأكرث من ذلك اإذ اأن ما لدينا  من فائ�ش من اخلريجني والعقول النرية وثقة العامل العربي يف كوادرنا 

كان ميكن اأن جتعلنا م�سدرين اإىل العمالة باخلارج وهذا عمل مثمر. كان ميكن اأن نكون م�سدرين للمعلمني للمنطقة 

العربية وم�سدرين للكوادر الطبية وال�سحية اإذا اهتممنا بالتعليم والعملية التعليمية ونحن لدينا اأكرث 60 جامعة، لكن 

ل توجد ثقة يف هذه اجلامعات، لأن الأداء فيها �سيئ جدا. 

اأعتقد اأن امت�سا�ش ال�سيولة اأحيانا قد يكون �سار جدا. و اأعتقد ب�سرورةتوجيه ال�سيولة الفائ�سة لالإنتاج املحلي، مما 

يعنى وجود فر�ش للتمويل املحلي من هذه ال�سيولة املحلية. اإن ال�سيولة ل توؤثر اأ�سال على �سعر ال�سرف اإذا ذهبت اإىل 

موارد �سحيحة. اإن امل�سكلة احلقيقية لدينا تكمن فى اجلهاز امل�سريف الذي يتميز بتكلفة متويل عالية جدا. كذلك يعانى 

– 87 يف املائة. اأي اأن ما كان مفرت�سًا ان حتققه  اجلهاز امل�سريف من ارتفاع تكلفة الت�سغيل التي اأحيانا ت�سل اإىل 84 

البنوك من اأرباح يذهب جزء كبري منه كتكلفة ت�سغيل مما يوؤدى اإىل ت�سخيم ورفع تكلفة الإنتاج. جزء كبري من التمويل 

ل�ستثمارات  نظرنا  اإذا  �سحيح.  غري  التمويل  من  النوع  هذا  اأن  واأعتقد  والعقارات.  العربات  لتمويل  يذهب  امل�سريف 

لكنها موجهة  ال�سناعي،  الإنتاج  لزيادة  ال�سخمة غري موجهة  اأمواله  اأن  لل�سمان الجتماعي جند  القومي  ال�سندوق 

ل�سراء الأرا�سي وبيعها واملتاجرة فيها حتى اأ�سبحت الأرا�سي �سلعة غالية.

واأخريا اأقدم بع�ش املقرتحات و هي:

 1/ توجيه املوارد املتاحة لالإنتاج وفق خطة. املوارد املتاحة يفرت�ش اأن تكون موجهة لالإنتاج ولي�ش مثل ما يحدث من 

فو�سى بالنه�سة الزراعية، حيث اأنها اأموال ت�سخ وتعطي للمزارعني وبعد ذلك ل يعرف اأين ذهبت . 

ت�سجيع الإنتاج املوجه لل�سادر، من املفرت�ش اأن يكون لدينا حافز لل�سادر. الآن حافز ال�سادر الذي حتدث عنه   /2
البع�ش واملحدد بـ 4 يف املائة لي�ش للم�سدرين، بل هو لتجار العملة. يف الدول التي جربت هذه امل�ساألة اإذا جلب امل�سدر 

فاتورة �سادر اأو عر�ش بقيمة 100 مليون دولر وعندما ي�سخ هذا املبلغ يف اجلهاز امل�سريف ي�ستحق امل�سدر 10 اأو 15 يف 

املائة هذا هو حافز ال�سادر احلقيقي.

اأن يكون لدينا �سغط �سديد يف الطلب على القمح ونحن لدينا  الغذاء. ل ميكن  خا�سة  ال�ستهالك  منط  توجيه   /3
غذاء ممتاز ينتج يف بيئتنا و�سالح لها وننتجه ب�سهولة وبتكلفة اأقل مثل الذرة. نحن ن�ستهلك اللحوم بكميات كبرية حيث 

اأننا ن�ستهلك مليون و200 األف طن من اللحوم ح�سب التقديرات. وهذه الكميات كان ميكن اأن تكون �سادرات. ال�سيء 

املوؤ�سف اأننا نعبئ النا�ش �سد ال�سادر حيث ت�سود الآن حملة ب�سبب غالء اللحوم مردها اأن ال�سادر هو �سبب ارتفاع 

اأ�سعار اللحوم.
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بحريي ماأمون  مركز  اأمبده-  �سديق  د.   .6
احلديث الأ�سا�سي هو عن النق�ش يف النقد الأجنبي، لكني اأتناول هنا عالقة ال�سيا�سة اخلارجية ب�سعر ال�سرف وموارد 

ال�سيا�سات  فاإن  بالتايل   everything hangs together �سويا  يتما�سك  �سيء  كل  العام  التوازن  يف  الأجنبي.  النقد 

ال�سودان. وابداأ بت�سريح  اأو غريها وهذا ما نالحظه يف  البع�ش �سواء كانت �سيا�سات اقت�سادية  تتما�سك مع بع�سها 

واأن  وال�سرب  الأكل  قبل  ق�سية  الفكري  اإن)التوجه  فيه  اجلمهوريةقال  رئي�ش  م�ساعد  نافع  علي  نافع  للدكتور  �سجفي 

اأمريكا طلبت من  اأن  على  رده  قال هذا احلديث يف معر�ش  كما اخليل(.  ُتعلف  ل  وال�سعوب  ال�سوداين عزيز  ال�سعب 

ال�سودان قطع العالقات مع اإيران وت�سحيح عالقاته مع حركة املقاومة الإ�سالمية )حما�ش(. 

اول  ل�سنا يف حاجة اإىل التاأكيد اأن العالقات  بني الدول هي عالقات م�سالح، ولي�ست عالقات �سخ�سية بحيث يكون 

فيها غ�سب وحتدي. 

ثانيا: العالقة مع )حما�ش(هي عالقة حزبية، وبالتايل اإذا كانت �ست�سبب م�سكلة لي�ش من املفرت�ش اأن يدفع ال�سعب 

ال�سوداين ثمنها. 

ثالثا: العالقة مع اإيران، اأي�سا الأخ خالد التجاين ذكر هذا احلديث عندما زار الرئي�ش الإيراين احمدي جناد ال�سودان. 

توجد  وحاليا  ال�سني متلملت.  احتجت، حتى  التي  فقط هي  اأمريكا  لي�ست  اإيران  مع  العالقة  رفع  الناجتة عن  امللملة 

حتولت وحتركات من ال�سني نحو اجلنوب. يف العام 2008 بلغت املعامالت التجارية بني ال�سني وال�سودان 5.9 مليار 

دولر منها 1.3 مليار لل�سادرات 4.6 للواردات، ما الذي يجعلنا ترتك العالقة مع ال�سني ونحافظ على عالقة مع اإيران.

لالأ�سف ال�سديد، العالقات اخلارجية لل�سودان منذ مدة، منذ املوؤمتر ال�سعبي العربي الإ�سالمي،ومنذ اأمريكا رو�سيا قد 

دنا عذابها كان مردودها �سالبا علي القت�ساد وعلي املوارد الأجنبية. ول�سوء احلظ يوجد تاريخ لهذا، ففي عهد مايو 

اأملانيا  لذلك قطعت  ونتيجة  بها جمانا،  ال�سرقية واعرتف  اأملانيا  بابكر عو�ش اهلل  الوزراء  رئي�ش  1985(زار  ـ   1969(

الغربية دعمها والعون لل�سودان، علىالرغم من اأنها قامت باأ�سياء كثرية جدا، مثل التلفزيون 1963 وامل�سانع وغريها. 

الدول  اأغ�سب  وبالتايل  اإيران  به هو زيارة  اأول �سيء قام  الوزراء  املهدي رئي�ش  ال�سادق  ال�سيد  النتفا�سة  بعد  كذلك 

اخلليجية والعراق  علىالرغم من دعمها احلكومة يف حربها يف اجلنوب. 

يف  خلل  لدينا  كان  اإذا  اأنه  ذلك  علي  والدليل  اخلارجية  بال�سيا�سة  قوية  عالقة  له  الأجنبي  العون  اإن  القول  خال�صة 

او  اخلارج  من  ا�ستالف  اأو  ي�ستغل  احتياطي  اأما  ثالثة،  التمويل  م�سادر  فان  اجلاري،  احل�ساب  اأو  املدفوعات  ميزان 

منح من دول �سديقة اأو ال�ستثمار اخلارجي املبا�سر. اإذا مل يتوفر كل ذلك تعمل ت�سحيح وتكلفته معروفة ذكرت قبل 

ذلك. �سحيح اأن الديون كثرية وح�سب اآخر تقرير لبنك ال�سودان 2010 فقد ذكر اأنها نحو 37 مليار دولر. ونتيجة لهذه 

الديون مل ي�ستفد ال�سودان من املوؤ�س�سات الدولية،ف�سندوق النقد الدويل زاد املوارد لدول اأفريقيا جنوب ال�سحراء من 

 HIPC(  Heavy(  )1.1 اإىل 2.7 بليون وقدم ت�سهيالت كبرية، ولكن مل ن�ستفد منها ب�سبب الديون. مبادرة )الهيبك

اأن ن�ستفيد منها، ولكن مل يحدث، رغم  تاأهلنا للمبادرة نتيجة للمقاطعة  Indebted Poor Countries  كان ميكن 

non-الأمريكية والأوروبية وغريه )اي عدم ر�سد ال�سيا�سة اخلارجية(. ال�سودان ا�سطر اأن يلجاأ لقرو�ش ب�سروط �سعبة
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concessional . وكما تقراأون يف تقارير ال�سندوق اأن هذه امل�ساألة ل يجب اأن يلجاأ اإليها ال�سودان اإل بعد �سغط �سديد 

نتيجة  ال�سفر  اإىل  اإنه هبط  قيل  90-1995فقد  من  الت�سعينيات  املبا�سر يف  الأجنبي  لال�ستثمار  بالن�سبة  مكلفة.  وهي 

لل�سيا�سة اخلارجية وارتفع بعد ذلك لتح�سن ال�سيا�سة اخلارجية مع ال�سني، الهند، ماليزيا، حيث و�سل اإىل 2.5 مليار 

دولر اإذا مل اأكن خمطئا. 

كان  اأو�سلو  يف  الإن�ساين.  العون  على   �سالبا  اأثرها  �سيكون  اخلارجية  ال�سيا�سة  تتح�سن  مل  اإذا  اأنه  مهدد  يوجد  حاليا 

اللتزام من املانحني مببلغ 1.4 بليون دولر، ذكرت احلكومة لحقا اأن ما و�سلها كان فقط 150 مليون دولر وال�سبب 

املبا�سر  الأجنبي  ال�ستثمار  اأخذ  ميكن  ل  اأنه  ذكروا  والنا�ش  الت�سحيح  مو�سوع،  اإىل  ناأتي  اخلارجية.  العالقات  �سوء 

اأن تلك ال�سيا�سات كانت تو�سعية فالبد  اأن يكون مكمال لل�سيا�سات القت�سادية املالية والنقدية،  ومبا  وحده بل يجب 

من ال�سيا�سات املقيدة. رغم التعقيدات التي ذكرها الأخ ح�سني  يحيى والآخرون، ولكني اأود الوقوف عند نقطتني على 

م�ستوى ال�سيا�سة الداخلية. اإن عجز احل�ساب اجلاري هو انعكا�ش لعجز املوازنة وبالتايل يجب اأن يكون هنالك تخفي�ش 

اأن احلرب يف  اأعتقد  اأول بند هو احلرب كما ذكرت الأخت عابدة.  يف عجز امليزانية وهذا له عالقة بال�سيا�سة يعني 

جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب اأن جند لها معاجلة. �سرف احلكومة اأي�سا م�سكلة وكذلك عدم ولية املالية على كل 

املوارد املالية، اأود هنا اأن اأقول اإن هنالك ما ي�سمى بال�سركات الرمادية اأي �سركات احلكومة التي لي�ست لوزارة املالية 

اأنها متورطة يف مو�سوع النقد الأجنبي وال�سوق الأ�سود ورفع �سعر الدولر  ولية عليها وعلى �سرفها. يوجد زعم قوي 

وعليه يجب �سبط هذه ال�سركات كما يجب اأن  توؤول وليتها لوزارة املالية.

يبقى اأن اأحد نتائج نق�ش النقد الأجنبي هو اأن يحدث dollarization بتحول بع�ش املواطنني ايل الحتفاظ برثوتهم 

يف �سكل دولر كما حتدث عنه النا�ش. وكذلك يحدث تدفق لروؤو�ش الموال للخارج الذي حتدث عنه الربوف�سري اإبراهيم 

اأونور وذكر اأنه يجب اأن يكون هنالك �سبط على راأ�ش املال اخلارجCapital outflow  واأعتقد انه ل ميكن ال�سيطرة على 

التي نتج  حركة روؤو�ش الموتل اخلارجة. بالن�سبة للمفا�سالت لدينا جتربة ذكرها الأخ ح�سني وهي جتربة 2000-1997 

عنها جناح حقيقي يف خف�ش الت�سخم، وكذلك �سعر ال�سرف. 

واختم باأ�صئلة، وهي كيف متت املواجهة ملثل هذه الأزمة كيف يف العام 1997م؟ هل كانت فيها �سرائب واإعانات مالية 

و�سبط ومراقبة وغريها اأم كان هنالك �سيء مثل الـcrawling peg  بعمل تخفي�ش للعملة ع�سوائيا بدون وقت وبدون 

زمن بحيث ل ترتك فر�سة للم�ساربة التي ميكن اأن توؤثر يف ال�سوق. وقد جلاأت الدول يف اأمريكا اجلنوبية اإىل هذا اخليار 

يف اأوقات خمتلفة، واأعتقد اأنها قد حققت بع�ش النجاح. اأود اأن اأذكر اي�سا مو�سوع ال�سادر وربطه بالوارد، احل�سيلة 

حتول اإىل الوارد ب�سكل من اأ�سكال القيمة ال�سفرية املقرتحةNil-Value    ما هو الإ�سكال يف التطبيق؟  

�صوؤايل الأخري الذي لي�ست له اإجابة هو: هل ميكن لل�سيا�سيني يف اتخاذهم لأي قرارات اأخذ التكلفة القت�سادية لكل 

قرار �سيا�سي يف العتبار؟ اأعتقد اأن هذه نقطة مهمة جدا، اأي قرار �سيا�سي له تكلفة اقت�سادية وخا�سة تلك املتعلقة 

بال�سيا�سة اخلارجية. من املفرت�ش اإذا كانت هنالك اإمكانية اأن حت�سب التكلفة القت�سادية اأن وجدت لأي قرار �سيا�سي 

، ويجب اأن يتم ا�ست�سارة القت�ساديني عند اتخاذ مثل هذه القرارات ال�سيا�سية ذات البعد القت�سادي. 
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لو  الآن  فاننا  اإيل خانة واحد، عليه   162% الت�سخم من  نتائج متثلت فى خف�ش  بها  �سيا�سات حمددة وحققنا  اتبعنا 

نتائج  نحقق  اأن  ميكن  الوىل،  النقاذ  �سعارات  وجود  مع  وحتى  هذا،  مثل  مو�سوعي  وبنقا�ش  �سليمة  �سيا�سات  اتبعنا 

اإيجابية. فيما يخت�ش مب�ساألة �سعر ال�سرف نريد ان نناق�سها يف اإطار القت�سادي الكلي، و اإذا اأخذناها جمزاأه فلن 

 4 لنحو  و�سلت  بحيث  مت�ساعدة  الدولر  �سرف  ا�سعار  جدًا،  قا�سية  ظروف  فى  الآن  نحن  نتيجة.  اى  على  نتح�سل 

الفراد  بع�ش  لوجود  اليها  فلجاأنا  المنية  املعاجلات  اأما  امل�ساألة  هذه  تعالج  التي  هي  القت�سادية  ال�سيا�سات   .4.2 و 

اجلانحني وال�ستغالليني. يوجد على �سبيل املثال تالعب فى اجراءات العالج باخلارج عرب القوم�سيون الطبى فى �سبيل 

بالعملة.  ا�ساليب الجتار  للخارج احد  ال�سفر  بند  ال�سوق ال�سود وكذلك ا�سبح  وبيعها فى  احل�سول على عملة �سعبة 

هنالك اي�سًا بع�ش انواع ال�ستثمارات غري املفيدة للبالد والتى ت�ستنزف الكثري من العمالت ال�سعبة فى �سكل ارباح يتم 

حتويلها للخارج مثل ارباح �سركات الت�سالت واملطاعم وبع�ش الن�سطة اخلدمية الخرى. اما م�ساألة القائمة ال�سالبة 

Negative List فلها اآثار �سالبة حيث ان بع�ش الدول قد تعترب مثل هذه ال�سيا�سة كاأمنا هي �سيا�سة �سد تلك الدولة. 

يجب اأن ندر�ش ق�سايانا القت�سادية وقد قمنا با�سرتجاع نف�ش برنامج 1997 لال�سالح القت�سادى. حل�سن احلظ جزء 

كبري من الذين قاموا بتنفيذه كوزراء موجودين الآن.

 فيما يتعلق بخف�ش النفاق احلكومي عندما حدث حت�سن يف الو�سع القت�سادى فقد ادى ذلك حلدوث بع�ش الخطاء 

فى جمال النفاق مثل عقودات العالج باخلارج. احد مكونات الربنامج الثالثي هى خف�ش النفاق احلكومي واإعادة 

ا�ستيعاب حركات  قاعدة احلكومة  تو�سيع  نود من جهة  نحن  وجذب حيث  �سد  فيها  امل�ساألة  ولكن هذه  الدولة.  هيكلة 

خف�سنا  عندما  املثال  �سبيل  فعلى  معينة  موا�سع  فى  النفاق  خف�ش  ميكن  النفاق.  خف�ش  مع  يتعار�ش  وهذا  متمردة 

20 وزير. النفاق احلقيقي ياأتي  %25 كان  ما مت تخفي�سه ما يعادل مرتبات  اأو هي   20 مرتبات الد�ستوريني، بن�سبة 

من احلرب، عندما تكون هنالك حرب يكون هنالك انفاق، لذلك اذا �سيطرنا علي م�ساألة احلرب ميكن اأن توفر موارد 

كبرية ون�سخها يف قطاع الإنتاج فى بنود مثل احلزم تقنية واأ�سياء من هذا القبيل بحيث تزيد من الإنتاج جيد وتقلل 

الوارد وتزيد ال�سادرات.

اخبارنا  اأن  العلماء  ي�ستطيع  ومل  تدين،  فيه  حدث  الزراعي  الإنتاج  الإنتاجية،  القطاعات  يف  حقيقية  اإ�سكالت  توجد 

العام  فى  ت�سييده  لل�سكر مت  اآخر م�سنع  التكلفة.  وتقليل  الفدان  باإنتاجية  نرتفع  وكيف  الفدان  اإنتاجية  تدين  با�سباب 

1983 منذ ذلك احلني مل تن�ساأ م�سانع جديد يف حني ان ال�سكان يف زيادة ومنط ال�ستهالك فى تغيري. توجد اي�سًا 

ا�سكالت فى قطاع ال�سادر مثال �سادرات الرثوة احليوانية تعانى من ارتفاع التكلفة نتيجة للر�سوم واجلبايات ال�سيئ 

الذى ي�سع من تناف�سيتها فى ال�سوق العاملى. اىل جانب ذلك يعانى القطاع من نق�ش البنيات التحتية ال�سرورية والتى 

ت�سكل عائقًا حقيقيًا. فيما يتعلق بال�ستثمار فان من اهم العقبات التى تواجهنا هى ملكية الر�ش والتى حتد من مقدرتنا 

على تخ�سي�ش الرا�سى للم�ستثمرين.

ال�سلع التى ن�ستوردها تهرب  كذلك نحن نعانى ب�سدة من التهريب حيث ان جزءا مقدرا من منتجاتنا املحلية وبع�ش 
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للدول املجاورة ر�سينا اأم اأبينا مثل ال�سكر، الدقيق وزيوت الطعام التى تذهب اإيل ت�ساد وافريقيا الو�سطى و�سوف ي�ستمر 

التهريب طاملا اأننا ناأتي ب�سلع ب�سعر ارخ�ش من ال�سائد فى تلك الدول. احلل هو ان نبيع بال�سعر العاملي ول ترتك اأي �سبب 

لل�سراء من ال�سودان وهذه م�سكلة اخرى.

ولكن مل  لها ت�سورات  الوحدة اجلاذبة وو�سعت  نيفا�سا حتدثت عن  اتفاقية  لأن  نف�سها  نيفا�سا  اتفاقية  اأخطاء  توجد 

اأي ت�سور لالنف�سال. رحبنا بالخوة اجلنوبيني وبالتعاون القت�سادى معهم وجل�سنا معهم لالتفاق على  تتحدث عن 

ا�س�ش للتجارة وفتح احلدود ولكن توجد عقبات فنية بعدم جاهزية للجنوب لهذا النوع من التعاون حيث ل يوجد نظام 

م�سريف موجود هناك لتحويل قيمة ال�سادرات. نحن لدينا م�سلحة حقيقة يف اأننا نتعامل جتاريًا مع اجلنوب لن ذلك 

ي�سكل م�سدرًا للعمالت الجنبية. 




