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العالقات التوازنية قصيرة وطويلة األجل لمحددات السلوك االدخاري في االقتصاد السوداني

د.طارق احمد الرشيد*

ملخص الدراسة :
استهدفت ىذه الدراسة معرفة أىم زلددات السلوك االدخاري يف السودان حىت ميكن الًتكيز عليها ىف
حال وضع اى سياسة لرفع معدالت االدخار احمللى  ،وللوصول اىل ىذا اذلدف مت اعتماد عدد من
ادلتغريات شلثلة ىف الدخل احلقيقى القابل للتصرف وكفاءة االستثمار (ومت قياسو بامجاىل االستثمار
كنسبة من الناتج احمللى االمجاىل ) ومعدل التضخم  ،ومعدل النمو احلقيقى ىف الناتج احمللى االمجاىل ،
ودرجة التعمق النقدى ( مت قياسو بعرض النقود كنسبة من الناتج احمللى االمجاىل )  ،واالدخار للفًتة
السابقة  ،ومت استخدام ظلوذجى التكامل ادلشًتك وتصحيح اخلطأ للوقوف على العالقات ىف االجلني
الطويل والقصري باستخدام بيانات السالسل الزمنية للفًتة ). (1982-2007وقد دلت النتائج االحصائية
باستخدام اختبارات اجلذر الوحدوى اىل أن بيانات السالسل الزمنية للمتغريات غريمستقرة ىف مستواىا
وىذا يدل اىل امكانية احلصول على نتائج احصائية مضللة ىف حالة استخدام بيانات غري مستقرة ,
وتوصلت الدراسة بأستخدام كل من ظلوذجى التكامل ادلشًتك وظلوذج تصحيح اخلطأ اىل أن ىناك
عالقة توازنية طويلة االجل فيما بني االدخار احمللى والدخل ادلتاح للتصرف ومعدل التضخم كما أن
ىناك عالقة قصرية االجل فيما بني االدخار احمللى والدخل ادلتاح للتصرف وبني معامل تصحيح اخلطأ
وجود سرعة تعديل عالية وكبرية ضلو التوازن مبعٌت ان بعد اى تغري ىف النموذج نتيجة للتغري ىف زلدداتو ،
وعليو فقد دلت ىذه النتائج اىل امكانية استخدام العرض النقدى كآداة للسياسة النقدية ىف االجل
القصري اما ىف االجل الطويل فيمكن استخدام الدخل ادلتاح للتصرف كأداة من شأهنا التأثري على
االدخار احمللى وزيادة معدالتو .
Abstract:
The main objective of this study to investigates empirically the
Major determinates which affect the domestic savings behavior
in the Sudan in order to be taken in consideration when strategy
applied, that will aim at increasing the rate of domestic saving,
to achieve the aim of the study determinants included are Real
Disposable income , efficiency of the investment( measured as a
ratio of total investment to GDP), Inflation rate , Real GDP
growth rate , Monetization (measured as the ratio of M2 to
GDP),and the previous saving , the co- integration and error
correction molds are applied in order to determine the
relationship in both long and short runs by using the time series
data covered the period (1982-2007) .
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The statistical results show that by using Unit Root Tests the
time series of the variables are non stationary stationary in
levels, that means the

ordinary statistical methods could yield wholly misleading
results .Co-integration and error correction models indicate the
existence of a long run equilibrium between saving and
disposable income and inflation As well as in the short run
between saving and disposable income , and the error correction
term has a high circulation to achieve an equilibrium through its
determinates. This result suggests that the quantity of money
can be used as policy instrument in the short run to affect the
saving in Sudan but disposable income used in the long run.
كلمات مفتاحية
()
_________
المحور االول االطار العام للدراسة

اوال المقدمة :
تعاىن معظم الدول النامية مبا يسمى بفجوة ادلوارد احمللية ) (Local resources gapاى أن ادلدخرات
احمللية اقل من أن تفى بتمويل معدالت االستثمار ادلطلوبة لتحقيق معدل ظلو معني ويعترب السودان كأحد
الدول النامية الىت تتميز مبوارد طبيعية متنوعة  ،ولكن حجم ونوعية استغالل ىذه ادلوارد ما زال ضعيفا"
ويرجع ذلك اىل عدم توفر رأس ادلال الالزم لتمويل استثمار ىذه ادلوارد  ،خاصة وىف ظل التطور السريع
لوظائف الدولة وواجباهتا ضلو األفراد جعل الدولة تركز اىتمامها حول تنمية الفرد واجملتمع اقتصاديا ,ومن
ىذا ادلنظور تنبع أعلية االدخار كحتمية البد منها لدفع عجلة التقدم االقتصادي واالدخار كظاىرة
اقتصادية أصبحت حتظي بأعلية كربى عند علماء االقتصاد دلساعلتو يف حتقيق أعلى مستوى رفاىية
واستقرار للفرد والدولة ككل ,ومن مث أصبح اإلدخار عملية اقتصادية دتول ادلشاريع االستثمارية اليت تعود
مبنافع على غالبية أفراد اجملتمع  ،لذا غلب العمل على زيادة القدرة الذاتية لالقتصاد السوداىن على
التمويل من خالل استخدام اسلوب علمى وقياسى لتحديد اىم العوامل الىت تؤثر على االدخار احمللى
ىف السودان وذلك من خالل استخدام منهجية التكامل ادلشًتك لتحديد التوازن طويل االجل وظلوذج
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تصحيح اخلطأ لتحديد التوازن قصري االجل فيما بني متغريات السلوك االدخارى للوقوف على اىم
العوامل ادلؤثرة على االدخار ىف السودان للوصول اىل معدل االدخار االمثل لالقتصاد .
ثانيا مشكلة البحث :
انطالقا من أن اإلدخار ىو ادلصدر األساسي لالستثمار إال أن النظم اإلقتصادية اختلفت حول
العوامل احملددة ذلذه العالقة فالكالسيكيون يرون أن ادلدخرات تتوجو ضلو االستثمارات عن طريق سعر
الفائدة يف حني انتقد كينز ىذا الرأي واىتم بالدخل حيث يرى أن اإلستثمار يتغري طرديا مع الدخل
،ويالحظ انو على الرغم من اختالف وجهات نظر علماء اإلقتصاد حول العالقات االقتصادية اليت
تؤثر على اإلدخار إال أهنم اتفقوا على أعليتة ىف ادلساعلة يف زيادة الدخل القومي  ،لذا تبلورت مشكلة
ىذه الدراسة ىف االجابة على االسئلة الرئيسية التالية :
 ما ىى اىم زلددات السلوك االدخارى ىف االقتصاد السوداىن ؟ ىل ىناك توازن ىف االجل القصري واالجل الطويل حملددات السلوك االدخارى ؟ اىل اى مدى يساىم الوعى االدخارى ىف التكوين الرأمساىل للدولة ؟ثالثا فروض الدراسة  :ترتكز الدراسة على الفروض التالية :
 -1ىف ظل التآكل ادلستمر لقيمة النقود فأن التضخم يؤثر سلبا على السلوك االدخارى ىف االقتصاد
السوداىن.
 -2ىف ظل عدم وجود الوعى االدخارى فأن ادلدخرات السابقة التؤثر على االدخار احلاىل.
– 3وجود عالقة طردية توازنية طويلة االجل بني الدخل ادلتاح للتصرف واالدخار احمللى .
 -4اختالف مرونات زلددات السلوك االدخارى ىف االجل القصري عنها ىف االجل الطويل.
 -5ان كفاءة وتطور ادلؤسسات ادلالية كان لو الدور االغلاىب ىف التأثري على السلوك االدخارى.
رابعا الهدف من البحث -:
حتتل الدراسات التطبيقية اليت هتتم بدراسة االدخار احمللى وزلدداتو مكانة ىامة يف االقتصاد النقدي لذا
قامت ىذه الدراسة بتقدير دالة االدخار احمللى ىف السودان خالل الفًتة (  )1982-2011وذلك للوصول
اىل االىداف التالية:
 -1اتباع منهجية علمية حديثة لبناء ظلوذج قياسي لدالة االدخار احمللى ىف السودان ،وذلك باستخدام
اختبارات االستقرار للسالسل الزمنية واختبار جوىانسون ) (Johansenللتكامل ادلشًتك .وظلوذج
تصحيح اخلطأ للتعرف على العوامل اليت تفسر السلوك االدخارى من أجل حتديد زلدداتو ومدى
استقراره .
-2التعرف على اىم ميول السلوك االدخارى ىف السودان ىف االجلني القصري والطويل.
-3التعرف على تأثري الفجوة التضخمية ىف السلوك االدخارى.
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خامسا اهمية الدراسة :
 -1تكمن اعلية الدراسة من الناحية العلمية ىف ادلساعلة ىف التأصيل للوصول لنموذج قياسى يشتمل على
اىم زلددات االدخار وحتديد العالقات فيما بينهم ىف االجلني القصري والطويل من خالل استخدام
حزمة بررلية حديثة يف التحليل القياسى  ،وىو حتليل التكامل ادلشًتك ))Co-integration Analysis
وظلوذج تصحيح اخلطأ ،والذى يعرف بأختبار وجود متغريين أو أكثرىف ادلدى الطويل أو العالقة ادلتوازنة
بني سلسلتني أو اكثر متكاملة من نفس الًتتيب وذلك بعد التأكد من سالمة البيانات واستقرارىا
باستخدام اختبارات جذور الوحدة.
 -2ان تطبيق منهجية العالقات التوازنية قصرية وطويلة االجل ىف النماذج القياسية يساىم ىف ادلساعدة
ىف الوصول اىل سياسات ووسائل دتكن من التأثريعلى ىذه احملددات بصورة تؤدى اىل الوصول اىل معدال
امثل لالدخار وتنبع اعلية ىذا ادلعدل اىل ان زيادة معدالت االدخار تؤدى اىل تراجع االستهالك بداية
اال ان االستهالك يعود فريتفع مستقبال نتيجة لزيادة الناتج والدخل ادلتحقق منو ( تكلفة االستهالك
ادلستقبلى ادلتزايد ىى االستهالك احلاىل ادلتناقص) لذا غلب اجراء التوازن بني ىذا التناوب واختيار معدال
امثل لالدخار.
سادسا" منهج الدراسة :
تستند منهجية الدراسة حملددات السلوك االدخارى من خالل ظلوذج قياسى مت تقسيمو اىل ثالث مراحل
وىى على النحو التاىل :
( )1استخدام النماذج التقليدية لدوال االدخار.
( )2تطبيق اسلوب تصحيح اخلطأ لتحليل السلوك االدخارى ىف االجل القصري.
( )3اختبار التكامل ادلشًتك لتحليل سلوك االدخار ىف االجل الطويل .
سابعا" فترة الدراسة :
يقتصر نطاق البحث على الفًتة ( )1982-2011وقد مت اختيار ىذه الفًتة لعدة اسباب منها -:
 -1حدوث تطورات اقتصادية وتطبيق عدة سياسات على مستوى االقتصاد الكلى وعلى مستوى
تشجيع االدخار ىف السودان.
 -2شهدت ىذه الفًتة اىتماما" بعملية التنمية االقتصادية وكيفية دتويلها من ادلدخرات احمللية.
 -3حدوث توسع ىف االوعية االدخارية جلذب ادلدخرات احمللية خالل الفًتة .
المحور الثانى التطور النظرى لنظريات االدخار
يعرف االدخار بأنو ذلك اجلزء من الدخل ادلمكن التصرف فيو الذى اليستخدم ىف شراء السلع
()1
واخلدمات االستهالكية .
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وايضا االدخار ىو اجلزء ادلتبقى من الدخل بعد االستهالك او ىو اجلزء الناتج الذى ال يستهلك  ،واظلا
()2
يستخدم ىف زيادة الًتاكم الرأمساىل .
وىناك انواع عديدة من االدخار وميكن تقسيمها من حيث طبيعة تكوينو اىل ادخار اجبارى وادخار
اختيارى  ،ويقصد باالدخار االجبارى ذلك اجلزء من الذى يقتطع من دخول االفراد بعيدا عن حاجة
()3
االستهالك بطريقة الزامية  ،اى دون ان يقبلوا عليو طواعية واختيارا .
اما االدخار االختيارى ادلقصود بو ذلك الذى يقبل عليو االفراد وادلشروعات اختياريا ن ويتمثل فيو :
()4
مدخرات القطاع العائلى  ،ومدخرات قطاع االعمال .
ويوجد نوعني من مدخرات قطاع االعمال االول مدخرات قطاع االعمال اخلاص والثاىن مدخرات قطاع
االعمال العام ،وتتمل مدخرات القطاع االول ىف االرباح غري ادلوزعة الىت حتتجزىا الشركات ادلساعلة فقط
دون غريىا من الشركات االخرى اما قطاع االعمال العام تتمثل مدخراتو فيما يؤول للحكومة من ارباح
ادلشروعات ادلملوكة ذلا .
وقد اىتمت النظريات االقتصادية لالستهالك بالسلوك االدخارى للقطاع العائلى فقد اوضح كينز ىف
نظرية الدخل ادلطلق ان االدخار ىف اى سنو ىف ادلدى القصري يعتمد على مستوى الدخل ىف ذات السنة
وان العالقة بينهما خطية وموجبة وتتوقف على ادليل احلدى لالدخار(وىو معدل تغري االدخار نتيجة
تغري الدخل)  ،وان ادليل ادلتوسط لالدخار( وىو نسبة االدخار اىل الدخل) يتناسب طرديا مع الدخل
فذوى الدخول ادلنخفضة يدخرون نسبة منخفضة من دخوذلم اما ذوى الدخول ادلرتفعة فيدخرون نسبة
عالية من دخوذلم  ،اما ىف ادلدى الطويل فيصبح ادليل احلدى لالدخار مساويا للميل ادلتوسط لالدخار
وىو ثابت اليتأثر بتغريات الدخل فاجملتمع ىف ادلدى الطويل يدخر نسبة ثابتة من دخلو سنويا .
واىتم دوزنربى ىف نظريتو بالدوافع السيكولوجية ىف االستهالك واالدخار  ،وتنص ىذه الفرضية على ان
( وكذلك االدخار) اليعتمد فقط على الدخل احلاىل واظلا ايضا على مستويات
االستهالك
الدخل ادلاضية وعادات االستهالك السابقة .
وبناءا على فرضية الدخل النسىب فأن دالة االستهالك (االدخار) الى اقتصاد ىف االجل القصري دتيل اىل
الزيادة ألعلى مع الوقت حيث يعدل ادلستهلكون ىف عاداهتم ىف االستهالك باالنتقال اىل مستويات
اعلى كلما ظلا الدخل ىف االجل الطويل  ،لكن ىف االجل القصري يًتدد ادلستهلكون ىف ختفيض (
()5
وتباطئون ىف رفع) مستويات استهالكهم اذا اطلفض الدخل (او ارتفع) مؤقتا .
وافًتضت نظريات الثروة وتشمل كل من نظرية دورة احلياة ونظرية الدخل الدائم ان االستهالك دالة ىف
الثروة  ،وىف نظرية دورة احلياة صلد ان ادليل لالدخار يتغري حبسب العمر فالشباب تكاد دخوذلم التكفى
استهالكهم وقد يقًتضون دلواجهة متطلبات حياهتم من زواج وبناء للمسكن والتأثيث  ،وىف منتصف
العمر يصل االدخار اعلى مستوياتو نتيجة للزيادة ىف الدخل والرغبة ىف االعداد دلرحلة التقاعد  ،وىف
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مرحلة التقاعد يبدأ االنفاق من ادلدخرات السابقة  ،لذا من ادلتوقع وفق ىذه النظرية ان يتأثر االدخار
العائلى ىف كل دولة بالتغريات الىت تطرأ على الًتكيب العمرى لسكاهنا .
اما ىف نظرية الدخل الدائم فالدخل الدائم ينفق على االستهالك  ،ويعتمد االدخار على الزيادات غري
ادلتوقعة ىف الدخل اجلارى بينما ال تؤثر التقلبات ادلتوقعة ىف الدخل على االدخار باعتبارىا جزء من
()6
الدخل الدائم الذى يأخذ ىف االعتبارعند تقديره كل التغريات ادلتوقعة مستقبال ىف الدخل.

المحور الثالث محددات السلوك االدخارى فى االقتصاد السودانى
ويالحظ من استعراض تعريفات االدخار والنظريات اخلاصة بو ان ىناك عدد من العوامل االقتصادية
واالجتماعية من شأهنا التأثريعلى السلوك االدخارى ىف السودان منها ما يلى:
 -1الدخل ادلتاح -:
ميثل الدخل ادلتاح اعلية كبرية ىف حسابات الدخل القومى النو يوضح مقدارالدخول ادلتبقية مع افراد
اجملتمع خالل فًتة زمنية زلددة (عام) لالنفاق على السلع واخلدمات النهائية (االنفاق االستهالكى)
وعمل مدخرات ىف النشاط االقتصادى  8ويرجع االىتمام بالدخل القومى ادلتاح اىل عاملني اساسني
االول ىو ان التقلبات قصرية االجل ىف ىذا الدخل تعكس التغريات ىف النشاط االقتصادى الىت يعرف
بالدورة االقتصادية ) (Business Cycleففى فًتات النشاط االقتصادى ادلرتفع اى حالة الرواج
االقتصادى يكون مستوى الدخل القومى ادلتاح مرتفعا ويكون معدل البطالة منخفضا والعكس صحيح
 ،والعامل الثاىن ان االجتاه طويل االجل للدخل القومى ذو اعلية كبرية فاذا كان متزايدا مبعدل يفوق
معدل النمو السكاىن فهذا يعٌت ان نصيب الفرد من الدخل القومى متزايدا وينتج عن ذلك ارتفاع
مستوى ادلعيشة الفراد احملتمع ىف ادلتوسط والعكس صحيح.
ويعترب الدخل الشخصى ادلتاح من اىم العوامل االقتصادية ذات الصلة ادلباشرة باالدخار الن ادلقدرة
االدخارية تتوقف على ادلستوى ادلتوسط للدخل  ،لذا صلد ان الدول ذات الدخل ادلرتفع تكون قادرة
على االدخار اكثر من الدول ذات الدخل ادلنخفض.
ومن اىم العوامل ادلؤثرة على الدخل ادلتاح ىى الضرائب وتؤثر ىف كل من اصحاب الدخول ادلرتفعة
وادلنخفضة.
واالثر النهائى للضرائب على االستهالك واالدخار اظلا يتوقف على شكل اذليكل الضريىب  ،اذ ميكن
حتقيق توسيع عام ىف االستهالك واالستثمار معا عن طريق تكوين ىيكل ضريىب ػلقق فيو العبء
الضريىب على االفراد الذين يزيد ميلهم احلدى لالستهالك واخضاع االموال ادلكتنزة العاطلة لضريبة خاصة
()7
تؤدى اىل زيادة معدل دورات النقود ىف اجملتمع.
 -2سعر الفائدة :
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ميكن تعريف سعر الفائدة ( (The Rate of the Interestبأنو العائد الذى يدفع لقاء استعمال النقود
 ،او بعبارة ادق لقاء استعمال االموال القابلة لالقراض ) ، (Loadable Fundsويقاس سعر الفائدة
()8
كنسبة مئوية من القرض ال كمقدار مطلق .
افًتض االقتصاديون التقليديون ان زيادة سعر الفائدة تشجع االدخار وتعوق االستهالك  ،ولكن قد
يكون لو تأثري عكسى  ،فاذا كانت مدخرات االفراد من اجل احلصول على دخل ثابت فانو سوف غلد
الفرد انو عند اسعار الفائدة االعلى ان يدخر اقل من دخلو اجلارى وػلقق ىدفو النو ىف ظل سعر
الفائدة االعلى سوف يدخر قدرا اقل من دخلو اجلارى وػلقق ىدفو  ،النو ىف ظل سعر الفائدة االعلى
سوف تكسب مدخراتو عائدا اعلى وتنمو مبعدل اسرع وبالتاىل ميكن ان يستمتع باستهالك جزء كبري
من دخلو اجلارى .
لذا ساور الشك كثري من االقتصاديني حول تأثري سعر الفائدة االمسى او احلقيقى على السلوك
االستهالكى للقطاع ىف كل من الدول ادلتقدمة والدول النامية  ،وقد مت االستنتاج من قبل بعض
االقتصاديني ان مرونة سعر الفائدة بالنسبة لالدخار صفرا او صغرية جدا  ،شلا يعٌت ان لسعر الفائدة
تأثريا قليال على قرارات القطاع اخلاص بشأن ختصيص الدخل بني االستهالك واالدخار .
ومن ادلالحظ انو حىت اخلمسينات مل تعطى النظريات لسعر الفائدة اى دوركعامل يؤثر على السلوك
االدخارى (نظرية الدخل ادلطلق او الدخل النسىب) وبقى الوضع حىت اخلمسينات عندما بدأت فرضيات
ادخار القطاع اخلاص ىف الظهور واعطت لسعر الفائدة دورا اساسيا ىف السلوك االدخارى وكانت ىذه
الفرضيات تضم نظرية دورة احلياة ونظرية الدخل الدائم  ،وبقدوم الثمانينات استعملت ىاتني النظريتني
ىف دراسة تطبيقية ومل يتم احلصول على دليل قياسى ىف الدول النامية يوضح تأثري سعر الفائدة على
االدخار.
 -3ارتفاع معدل النمو السكان :
يؤثر ارتفاع معدل ظلو السكان تأثريا" ىف كيفية توزيع الزيادة الىت حتدث ىف الناتج القومى خالل عملية
التنمية فيما بني االدخار واالستهالك  ،حيث تزاول الزيادة السكانية ادلستمرة ضغطا شديدا المتصاص
النسبة الكربى من الزيادة الىت حدثت ىف الناتج لكى ختصص الغراض االستهالك اجلارى مبا يضيق ىف
الوقت نفسو عن االرتفاع مبعدل االدخار احلدى ارتفاعا زلسوسا وعلى النحو صلد ان ارتفاع معدل ظلو
()9
السكان ػلد من امكانات رفع معدل االدخار ادلتوسط.
وخالصة القول  ،ان ارتفاع معدل النمو السكاىن يعد من العوامل اذلامة الىت تدفع باالستهالك القومى
ضلو التزايد ومن مث اضعاف معدل االدخار احلدى  ،لذا ميكن النظر اىل التكاليف الىت يتحملها
االقتصاد القومى العالة كل اضافة سكانية مبثابة انتقاص مباشر من الطاقة االدخارية الىت كان من
ادلمكن ان توجو اىل رفع ادلعدل الصاىف لالستثمار .
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معدل التضخم -:
التضخم ىو االرتفاع ادلستمر ىف ادلستوى العام لالسعار ،والتضخم -عند مرحلة معينة من تطوره -
يؤدى بال شك اىل زيادة حجم االدخار االجبارى عن طريق ما ػلدثو من اعادة لتوزيع الدخل احلقيقى
بني سلتلف الفئات االقتصادية فيحاىب البعض زلاباة كبرية وػلارب البعض االخر حربا شديدة  ،اما
الذين يفيدىم التضخم فهم كل من تتزايد دخوذلم بدرجة اكرب من الدرجة الىت ترتفع هبا االسعار
ونفقات ادلعيشة  ،ويأتى ىف مقدمة ىؤالء اصحاب ادلشروعات الذين ػلصلون على دخوذلم ىف شكل
()10
ارباح  ،فيزيد دخلهم احلقيقى  ،وبالتاىل يزيد على االقل من حجم الفائض القابل لديهم لالدخار .
واذا اردنا ان نبني اثر التضخم على االدخار القومى فالبد ان نطرح النقص الذى يطرأ على ادلدخرات
االختيارية من الزيادة الىت حتدث ىف االدخار االجبارى  ،وذلك ىف ظل معدل التضخم السائد  ،فاذا
كانت الزيادة الىت طرأت على حجم االدخار االجبارى اكرب من النقص الذى حدث ىف ادلدخرات
االختيارية – عند معدل معني للتضخم – فان النتيجة النهائية الثر التضخم عى معدل االدخار القومى
تكون اغلابية  ،والعكس بالعكس  ،مبعٌت انو اذا كان النقص الذى طرأ على ادلدخرات االختيارية اكرب
من الزيادة الىت طرأت على االدخار االجبارى -عند معدل التضخم السائد – فان النتيجة النهائية الثر
()11
التضخم على معدل االدخار القومى تكون سالبة.
ويقاس التضخم ىف السودان بالتغري ىف الرقم القياسى لنفقة ادلعيشة بني فًتتني زمنيتني (فًتة االساس) و
()12
(فًتة ادلقارنة) منسوبة للرقم القياسى ىف (فًتة االساس) .
-4اطلفاض كفاءة االستثمارات :
ان اطلفاض كفاءة االستثمار بالبالد النامية يعد من احد العوامل اذلامة الىت تعوق عملية معدل االدخار
احلدى  ،ذلك انو دلا كانت الزيادة الىت حتدث ىف االدخار القومى تتوقف اىل حد بعيد على الزيادة الىت
حتدث ىف الدخل القومى  ،ونظرا ألن الزيادة الىت حتدث ىف مستوى الدخل القومى تتوقف ىف التحليل
النهائى على مدى كفاءة تشغيل واستغالل الطاقات االنتاجية الىت خلقها االستثمار  ،لذلك فأن تدىور
تشغيل واستغالل ىذه الطاقات وما يؤدى اليو ذلك من ختفيض ىف معدل ظلو الدخل  ،يعد قيدا رئيسيا
()13
يرد على امكانات رفع معدل االدخاراحلدى .
- 1عوامل اخرى :
وتوجد العديد من العوامل االخرى ذلا اثر كبري على معدالت االدخار وختتلف من دولة اىل اخرى منها
:
( أ) العوامل االقتصادية :
وتتمثل ىف مدى انتشار البنوك وادلؤسسات االدخارية ووفرة وتنوع االوعية االدخارية واالجتاىات العامة
لالفراد حليازة الثروات .
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(ب) العوامل االجتماعية :
توجد العديد من العوامل االجتماعية ذلا اكرب االثر على ادخار االفراد منها الًتكيب العمرى للمجتمع
حيث يقوم بو عادة اجملموعات العمرية من  60-35سنة  ،اما الذين تًتاوح اعمارىم بني  15واقل من
 35او تزيد عن  60فال تقوم باالدخار .
وتوجد عالقة قوية بني معدالت االدخار وحجم االسرة فحاجات االسرة الكبرية تفوق الصغرية  ،كما
ان ىناك اختالف ىف معدالت االدخار بني سكان الريف وادلدن حيث تزيد ىف االوىل عنها ىف الثانية
،ومن العوامل الشائعة خاصة ىف الريف نظام االسرة ادلمتدة وىذا النظام كثريا ما يشجع االدخار .
وىناك اثر احملاكاة  ،اى زلاكاة االفراد ىف الدول النامية لسلوك االظلاط االستهالكية ىف الدول ادلتقدمة
وىنا دتثل االعالنات وسيلة ىامة لالغراء شلا يشجع االستهالك ويضعف االدخار  ،وتساعد اجهزة
الدولة ىذا السلوك عن طريق تشجيعها بيعها سلع االستهالك ادلعمرة بالتقسيط.
(ج) العوامل االدارية والسياسية والدولية:
تتمثل العوامل االدارية ىف جانب كمى ونوعى ،ففى اجلانب الكمى يالحظ عدم توافر االجهزة احلكومية
الىت تكفى للقيام بادلشروعات االنتاجية ىف اجملاالت ادلختلفة ،اضافة اىل القيام بتأدية اخلدمات العامة اما
ىف اجلانب النوعى فيتمثل ىف ضعف قدرة االجهزة االدارية والتنظيمية على وضع السياسات ادلختلفة
وكذلك ضعف قدرهتا على تنفيذىا .
وتشمل العوامل السياسية عدم االستقرار ادلتمثل بالتغريات السياسية نتيجة عدم امتالك العديد من
احلكومات السائدة ىف البلدان النامية ادلؤسسات الىت تستند اليها وتضمن استمرارىا  ،شلا يؤدى اىل
اضعاف القدرة على االستمرارية بالصورة ادلطلوبة .
اما العوائق الدولية فتتمثل ىف اعتماد البلدان النامية على الدول ادلتقدمة من اجل حتقيق التنمية سواء دتثل
ذلك براس ادلال او التكنولوجيا  ،اضافة اىل ادلنافسة القوية الىت دتثلها منتجات ىذه الدول سواء ىف
السوق احمللية او الدولية ،باالضافة اىل وجود اىم عامل وىو العوائق الىت تفرضها الدول ادلتقدمة ىف رلال
التجارة اخلارجية.
 -2المحور الرابع بناء وتقدير النموذج :

اوال  :الشكل الرياضى للنموذج
من االستعراض السابق لنظريات االدخار واىم العوامل الىت من شأهنا التأثري عليو مت التعبري عن السلوك
االدخارى ىف السودان بأعتباره دالة ىف ادلتغريات السابق ذكرىا بالشكل القياسى التاىل:
Savkt= a1+ a2 DISt+ a3invyt +a4INFt + a5ydot +a6MNTt + a7Savk t-1 +Ut

حيث:
امجاىل االدخار احمللى : (Gross Domestic Saving ) Savkt
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ادلتاح للتصرف)DISt :(Real disposable Income

الدخل احلقيقى
امجاىل االستثمار للناتج احمللى االمجاىل (كفاءة االستثمار) invyt :
)(Ratio of the total investment to the GDP
معدل التضخم : (Inflation Rate) INFt

معدل النمو ىف ydott : ) Real GDP Growth Rate ) GDP

درجة التعمق النقدى

)MNTt :(Monetization

)(The Ratio of M2 to GDP
امجاىل االدخار ىف الفًتة السابقة )Previous Saving

: ( Savk t-1

دتثل حد اخلطأ العشوائى للعوامل ادلؤثرة ومل تضمن ىف النموذج : Ut

ثانيا :اإلشارات المسبقة للمعالم :
 يتوقع ان تكون اشارة معامل الدخل ادلتاح للتصرف (  ) a 2موجبة لطردية العالقة بني االدخاروالدخل ادلتاح للتصرف.
 نسبة مساعلة امجاىل االستثمار اىل الناتج احمللى االمجاىل ويعربعن كفاءة االستثمار من ادلتوقع انتكون اشارة ادلعامل (  ) a 3موجبة لطردية العالقة بينو وبني االدخار احمللى  ،وذلك حسب التحليل
غري الساكن الذى يعترب ان الزيادة ىف االستثمار تؤدى اىل زيادة ىف االدخاروالذى تتوفر شروطو بوجود
ظاىرة عدم االستقرار ادلتمثلة ىف ادليل احلدى لالستثمار اكرب من ادليل احلدى لالدخار .
 ويتوقع ان تكون اشارة ادلعامل (  ) a 4موجبة وذلك ألن احلساب اجلارى كنسبة من الناتج احمللىاالمجاىل من ادلمكن اعتباره ادخارا غري زللى او اجنىب ) )External Savingخاصة ىف االوقات الىت
تعتمد فيها الدولة على القروض والسلفيات االجنبية  ،لذا ميكن اعتباره مكمال لالدخار احمللى  ،عليو
من ادلتوقع ان تكون العالقة بينو وبني االدخار احمللى طردية .
 ويتوقع ان تكون اشارة ادلعامل (  ) a 5موجبة او سالبة  ،وذلك الن معدل التضخم من ادلتوقع انتكون عالقتو سالبة اوموجبة باالدخار احمللى حيث تعتمد على كون التضخم متوقعا او غري متوقع ،
ففى حالة التضخم غري ادلتوقع يتوقع ان تكون العالقة سالبة وذلك الن زيادة ادلعدالت التضخمية
تؤدى اىل اطلفاض اسعار الفائدة شلا يؤثر عكسيا على االدخار اخلاص  ،وقد تكون عالقتو باالدخار
موجبة وقوية اذا كان تضخما متوقعا حيث يؤدى اىل اطلفاض ىف الثروات واالستهالك شلا يقود اىل زيادة
ادلدخرات .
 ويتوقع ان تكون اشارة ادلعامل (  ) a 6موجبة وذلك الن معدل النمو ىف الناتج احمللى االمجاىلواالدخار احمللى من ادلتوقع ان تكون العالقة بينهما طردية وذلك استنادا اىل نظريات النمو.
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 ويتوقع ان تكون اشارة معامل عمق النظام ادلاىل وتطور ادلؤسات ادلالية (  ) a 7موجبة  ،ويتم قياسىذا ادلتغري من خالل استخدام مؤشر درجة التعمق النقدى وىو يعكس العالقة بني كمية النقود بادلعٌت
الواسع اىل الناتج احمللى االمجاىل (كمية النقود بادلعٌت الواسع  /الناتج احمللى االمجاىل) لطردية العالقة بني
التطور ىف النظام ادلاىل وبني االدخار احمللى .
 ويتوقع ان تكون اشارة ادلعامل (  ) a 8موجبة لطردية العالقة بني االدخار ىف الفًتة السابقة واالدخاراحلاىل .
ثالثا  :نتائج التقدير-:جدول رقم (  )1نتائج التقدير االحصائى للنموزج
Statistic
5.06
-1.527
-0.849
0.654
4.01
-1.44
-1.08

Prob.
0.0015
0.1706
0.423
0.534
0.005
0.331
0.315

Variables
C
)Log(dis
)Log (MD/GDP
)Log(GR
)Log(TI/GDP
)Log (Inf

Coefficient
14.75
-0.34
-0.196
-0.142
1.959
 0.133-0.255

ادلصدر :اعداد الباحث من نتائج التقدير االحصائى
 0.99

2

R

 0.98

2

R

 157.45

F

Pr ob .  0.000

DW
.  3.25

يتضح من اجلدول مايلى:
 ان مجيع اشارات معامل النموذج ختالف النظرية والواقع االقتصادى عدا اشارات كل من كفاءةاالستثمار والتضخم حيث جاءت موجبة كما ىو متوقع وىذه داللة على وجود عالقة طردية
بني كفاءة االستثماروالسلوك االدخارى .
 كما جاءت اشارة معامل التضخم اشارة سالبة وىذه داللة على وجود عالقة عكسية بنيالتضخم وحجم ادلدخرات الطلفاض القوة الشرائية للنقود .
كما يتضح من خالل نتائج التقدير وفقا للمعايري االحصائية ما يلى -:
 مجيع معامل النموذج ادلقدر مل تثبت معنويتها ما عدا الثابت ومعامل كفاءة االستثمار حيث صلدان القيمة االحتمالية جاءت اقل من (. )0.05
 كذلك ثبوت معنوية الدالة ككل من خالل قيمة  Fومستوى الداللة ادلعنوية اذ صلدىا اقلمن(.)0.05
 والختبار جودة توفيق ادلعادلة من خالل قيمة معامل التحديد  Rصلد ان ادلتغريات التفسرييةتساىم بنسبة  %99من التغريات ىف االدخار بينما  %1فقط من ىذه التغريات ميكن ارجاعها
اىل عوامل اخرى غري شلثلة ىف الدالة موضع القياس .
2
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كما يتضح ايضا من خالل الفحص القياسى ما يلى :
 الدالة موضع التقدير تعاىن من مشكلة االرتباط اخلطى ادلتعدد وذلك من خالل مصفوفةاالرتباطات حيث ىناك ارتباط قوى بني متغري كفاءة االستثمار والناتج احمللى االمجاىل  ،وبني
كفاءة االستثمار وعرض النقود .
 كما تعاىن الدالة من مشكلة االرتباط الذاتى للبواىف حيث يتضح ان قيمة  D.W=3.25وىذهداللة على وجود ارتباط ذاتى سالب .
وباعادة توصيف النموذج باستبعاد بعض ادلتغريات وتعديل الشكل الرياضى للنموذج مت التوصل اىل
انسب النماذج القياسية لتفسري السلوك االدخارى وذلك وفقا للدالة التالية -:
)

Dis , log inf , log Md

 F (log

log SAV

وباعادة تقدير النموذج مت التوصل اىل نتائج التقدير ادلوضحة ىف اجلدول التاىل -:
جدول رقم ( ) 2
نتائج التقدير للنموذج ىف صورتو النهائية
Prob.
0.087
0.0029
0.0032
0.047
Prob F=0.000
2

R

T.Statistic
-1.796
3.39
-2.29
2.115
DW=2.08

Cofficient
-1.52
0.61
-0.02
0.34
=0.96 F=209.08

Variables
C
)Log(dis
)Log(Inf
)Log(Md
2
R 0.97

وباجراء الفحص االقتصادى للمعامل ادلقدرة يتضح ان مجيع اشارات معامل النموذج تطابق النظرية والواقع
االقتصادى وذلك على النحو التاىل -:
 اشارة الثابت سالبة وىى دتثل االدخار السالب ). (Dis saving اشارة معامل الدخل اشارة موجبة وميثل ادليل احلدى لالدخار . اشارة معامل التضخم اشارة سالبة وىذة االشارة السالبة تؤكد على مدى تآكل ادلدخرات ىفظل ارتفاع االسعار .
 اشارة معامل عرض النقود اشارة موجبة ويتطابق ذلك مع فروض النظرية االقتصادية بني التعمقالنقدى وحجم ادلدخرات .
وبتقييم النتائج وفقا للنعايري االحصائية والقياسية يتضح ما يلى :
 ثبوت معنوية الدالة ككل من خالل قيمة  Fعند مستوى معنوية  %5حيث بلغت القيمةSig=0.000
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 كذلك ثبوت معنوية مجيع ادلتغريات التفسريية ىف الدالة حيث جاءت القيمة االحتمالية جلميعادلعامالت اقل من (. )0.05
 يبني معامل التحديد  Rان  %97من التغريات ىف السلوك االدخارى يعزى اىل ادلتغرياتالتفسريية ىف الدالة ادلمثلة ىف كل من الدخل ادلتاح للتصرف ومعدل التضخم وعرض النقود
بينما  %3فقط من ىذه التغريات ترجع اىل عوامل غري مقيسة ىف الدالة وىذه داللة على جودة
توفيق الدالة .
2

وبتحليل مرونات االدخار يتضح لنا ما يلى:
 بلغت مرونة الدخل ) (0.6وبالتاىل فأن تغريا قدره  % 10ىف الدخل ادلتاح لتصرف يؤدى اىلتغريا قدره  % 61ىف نفس االجتاه مع ثبات العوامل االخرى وتعترب قيمة ادلرونة عالية نسبيا
وىذا يدل على ان السلوك االدخارى يعتمد بشكل اساسى على الدخل ادلتاح للتصرف .
 مرونة التضخم قدرت ىف الدالة مبقدار ) (-0.02وعليو فأن تغريا قدره  % 10ىف معدلالتضخم يؤدى اىل تغريا قدره  % 2ىف حجم االدخار ىف االجتاه ادلعاكس  ،وىذه ادلرونة تؤكد
على ضعف تأثري التضخم كعامل زلدد لالدخار .
 مرونة التعمق النقدى قدرت ىف الدالة ) (0.34وعليو فأن تغريا قدره  % 10ىف عرض النقوديؤدى اىل تغريا قدره ) (%3,4ىف حجم االدخار.
( ملحوظة  :ادلرونات ىف الدالة اللوغاريثمية ىى نفسها ادلعامل ادلقدرة )
 وباجراء الفحص القياسى على النموذج يتضح من خالل اختبار مصفوفة االرتباطات بنيمتغريات النموذج عدم وجود مشكلة ارتباط خطى بني ادلتغريات  ،كما تبني قيمة  D.Wعدم
وجود مشكلة ارتباط الذاتى للبواقى حيث بلغت قيمتها ). (2.01
وبناءا على ما ثبت من نتائج من خالل الفحوصات االقتصادية حيث جاءت مجيع ادلعامل مطابقة
لفروض النظرية واجتياز الفحوصات االحصائية والقياسية ميكن احلكم على جودة النموذج والقول بأعلية
دراسة كل الدخل ادلتاح للتصرف ومعدالت التضخم والتعمق النقدى على السلوك االدخارى ىف
السودان .
رابعا  :نموذج تصحيح الخطأ
يقوم مفهوم ظلوذج تصحيح اخلطأ على فرضية اساسية وىى أن ىناك عالقة توازنية طويلة ادلدى تتحدد
ىف ظلها القيمة التوازنية لالدخار ىف اطار زلدداتو  ،وبالرغم من وجود ىذه العالقة التوازنية على ادلدى
الطويل اال انو من النادر ان تتحقق ومن مث فقد يأخذ االدخار قيما سلتلفة عن قيمتها التوازنية وميثل
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الفرق بني القيمتني عند كل فًتة زمنية خطأ التوازن ويتم تعديل او تصحيح ىذا اخلطأ او جزء منو على
االقل ىف ادلدى الطويل ولذلك جاءت تسمية ىذا النموذج بنموذج تصحيح اخلطأ  ،ويوجد نوعني من
العالقات بني االدخار كمتغري تابع وزلدداتو كمتغريات تفسريية وىى -:
) (1عالقة طويلة ادلدى  ،اى عالقة توازنية على ادلدى البعيد بني االدخار كمتغري تابع وزلدداتو
وىى الدخل ادلتاح للتصرف ومعدل التضخم والتعمق النقدى كمتغريات تفسريية  ،وتقاس العالقة
مبقياس مستوى متغريات النموذج .
) (2عالقة قصرية ادلدى وىى العالقة اآلنية او ادلباشرة الىت تظهر بني االدخار وزلدداتو ىف كل فًتة
زمنية وتقاس من خالل التغريات بينها ىف كل فًتة .
ولتحديد ظلوذج تصحيح اخلطأ للنموذج موضع الدراسة يتطلب ما يلى -:
 التحقق من مدى استقرار السلسلة الزمنية . التأكد من وجود عالقة توازنية بني متغريات النموذج من خالل اختبار التكامل ادلشًتك.{ }1اختبار جذر الوحدة ): ( Unit Root Tests
يهدف ىذا االختبار اىل فحص خواص السالسل الزمنية لكل من االدخار ) (Savوالدخل ادلتاح
للتصرف ) ( Disومعدالت التضخم )(Infوالعرض النقدى) (Mdخالل فًتة الدراسة .
وفيما يلى نتائج اختبار جذر الوحدة بأعتماد على اختبار ديكى-فوللر ادلركب ).(ADF
جدول رقم ( ) 3

نتائج اختبار ديكى-فوللر لجذر الوحدة
Variables

Critical Value 5%
-2.955

ADF Test
-7.9



-2.949

-4.17



-2.949

-7.3



-2.955

-3.56



Sav
Inf
Dis
Md

ادلصدر :اعداد الباحث من نتائج التقدير االحصائى
استقرار ادلتغري عند الفرق االول  استقرار ادلتغري عند الفرق الثاىن 
يتضح من اجلدول ان كل من االدخار ) (Savوالتضخم ) (Infوالدخل ادلتاح للتصرف )Dis
( غريمستقرة ىف مستواىا ولكنها مستقرة عند الفرق االول ما نستنتج اهنا متكاملة من الدرجة االوىل بينما
عرض النقود مستقر ىف الفرق الثاىن وبالتاىل متكامل من الدرجة الثانية .
وىذه النتائج تنسجم مع النظرية القياسية الىت تفًتض ان اغلب ادلتغريات االقتصادية الكلية تكون غري
ساكنة ىف ادلستوى ولكنها تصبح ساكنة ىف الفرق .
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{ }2اختبارالتكامل المشترك:
حينما تكون السالسل الزمنية ساكنو ودرجة التكامل بينها واحدة ميكن استخدام اختبار التكامل
ادلسًتك الختبار وجود توازن طويل االجل بني السالسل الزمنية غري ادلستقرة ىف مستوياهتا  ،ومن اجل
حتديد ما اذا كانت ادلتغريات ىف النموذج ذلا تكامل مشًتك مث استخدام اختبار جوىانسون وذلك
المكانية وجود اكثر من متجو للتكامل ادلشًتك .
جدول رقم ( ) 4

نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك
Critical Value 5%
47.2

Like Hood ratio
110.77

29.68

30.71

15.41

6.05

H

R 1
R 2
R 3

ادلصدر :اعداد الباحث من نتائج التقدير االحصائى
ويتضح من اجلدول عند اختبار الفرض العدمى ابتداءا من ) (R=0اى بعدم وجود تكامل مشًتك صلد
ان احصائية االختبار ) (Likehood ratioمعنوية عند مستوى معنوية ) (5%لكل من ) (r=1و)(r=2
شلا يعٌت وجود اجتاىني للتكامل ادلشًتك بني االدخار ومعدل التضخم والدخل ادلتاح وعرض النقود شلا
يعٌت وجود عالقة توازنية طويلة االجل بني متغريات النموذج  ،وبالتاىل ينبغى ان حتظى بتمثيل ظلوذج
تصحيح اخلطأ لتحديد االثار قصرية وطويلة ادلدى بني االدخار وزلدداتو .
{ }3تقدير نموذج تصحيح الخطأ ): (ECM
بعد التأكد من السالسل الزمنية دلتغريات ظلوذج الدراسة اهنا غري ساكنة ىف ادلستوى وساكنة ىف الفرق
ومن مث التحقق من اهنا مجيعها متكاملة تكامال مشًتكا يتضح ان ىناك عالقة توازنية طويلة االجل بني
االدخار وزلدداتو وعليو ػلظى بتمثيل ظلوذج تصحيح اخلطأ ) (ECMوالذى يهدف الختبار وتقدير
العالقة ىف ادلدى القصري والطويل بني متغريات النموذج  ،اضافة اىل انو يتفادى ادلشكالت القياسية
النامجة عن االرتباط الزئف  ،ولتحديد ظلوذج تصحيح اخلطأ اعتمدنا على منهج اصلل-جراصلر والذى
يقوم على تقدير النموذج قصري ادلدى بادخال البواقى ادلقدرة ىف اضلدار ادلدى الطويل كمتغري مستقل
مبطأ لفًتة واحدة جبانب فروقات ادلتغريات االخرى غري الساكنة كما يلى :
t 1

InSav  B 0  B 1Indis  B 2In inf  B 3ECT

ويأخذ ىذا النموذج التفاعل احلركى ىف ادلدى القصري والطويل بني االدخار وزلدداتو.
وقد مت تقدير ظلوذج العالقة التوازنية وادراج البواقى ادلقدرة مبطأ لفًتة واحدة ىف ظلوذج ادلدى القصري
وتوصلنا اىل النتائج ادلوضحة ىف اجلدول التاىل:
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جدول رقم ( ) 5
نتائج تقدير ظلوذج تصحيح اخلطأ حملددات االدخار
 P. Valueاحصائية )(t
0.698
0.25
0.033
0.006
0.047

0.396
-4.20
-2.406
3.28
-2.209

B

Variables

0.36
0.078
-0.70
3.059
-0.71

Constant

)In (dis
) In (inf
In (Md) 
 ECMt-1

ادلصدر :اعداد الباحث من نتائج التقدير االحصائى
يتضح من اجلدول من ثبوت معنوية مجيع معامل النموذج ادلقدرة ما عدا معامل الدخل حيث مل تثبت
معنويتو عند مستوى معنوية  5%وللتأكد من خلو ظلوذج تصحيح اخلطأ من ادلشاكل القياسية فقد مت
استخدام عدة اختبارات منها اختبار ) (Jargue Beraللتحقق من شرط التوزيع الطبيعى للبواقى
واختبار ) (LMالختبار االرتباط التسلسلى واختبار ) (ARCHالختبار اختالف التباين وجاءت نتائج
االختبارات كما ىو موضح ىف اجلدول التاىل:

جدول رقم ()6
نتائج اختبارات فحص البواقى للنموذج
Probability

Estimated Value

Statistics

0.622
0.877

0.946
0.025

)Normality ( Jargue Bera
ARCH Test

0.82

0.199

LM Test

ادلصدر :اعداد الباحثان من نتائج التقدير االحصائى
ويتضح من اجلدول من ان النموذج ادلقدر قد جتاوز كافة احصائيات فحص البواقى وبالتاىل حتقق شرط
التوزيع الطبيعى للبواقى من خالل قيمة احصائية ) (Jargue-Beraوخلوه من االرتباط التسلسلى من
خالل قيمة احصائية  LMوعدم وجود اختالف التباين من خالل قيمة احصائية اختبار  ARCHوىف
ضوء نتائج ظلوذج تصحيح اخلطأ يالحظ معنوية حد تصحيح اخلطأ ) (ECTt-1عند مستوى معنوية
) -0.71اىل ان
 5%وىذا تاكيد على وجود عالقة توازنية طويلة ادلدى وتشري قيمة معامل اخلطأ
)(t-1
االدخار يتعدى ضلو قيمتو التوازنية ىف كل فًتة زمنية بنسبة من اختالل التوازن ادلتبقى من الفًتة
تعادل  71%وبعبارة اخرى ان االدخار يصحح من خالل اختالل قيمتو التوازنية ادلتبقية من كل فًتة
ماضية بنحو  71%اى انو عندما ينحرف حجم االدخار خالل ادلدى القصري ىف الفًتة ) (t-1عن
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قيمتو التوازنية ىف ادلدى الطويل فأنو يتم تصحيح ما يعادل  71%من ىذا االضلراف او االختالل ىف
الفًتة ) . (tوبأستخدام نتائج تقدير ظلوذج االجل الطويل وظلوذج االجل القصري ضلصل على مرونات
االدخار بالنسبة حملدداتو على ادلدى القصري والطويل كما ىو موضح ىف اجلدول التاىل:
جدول رقم ()7
مرونات االدخار قصرية وطويلة األجل ادلقدرة باستخدام طريقة ادلرحلتني ألصلل-جراصلر (Engel-
)Granger two step method
المتغيرات

المرونة قصيرة االجل

المرونة طويلة االجل

الدخل )(dis

-0.07
-0.70
3.059

0.61
-0.01
0.3

التضخم ))Inf
التعمق النقدى

ادلصدر :اعداد الباحثان من نتائج التقدير االحصائى
ويتضح من اجلدول انو عند مقارنة مرونات االجل القصري باالجل الطويل بأن ىناك اختالف ىف قيم
ادلرونات حيث صلد أن مرونات االدخار بالنسبة حملدداتو ختتلف عنها ىف االجل القصري عن االجل
الطويل وىذه النتيجة تفسر اختالف السلوك االدخارى ىف اجملتمع السوداىن واعتماده على الدخل ىف
االجل الطويل  ،وعلى عرض النقود بشكل كبري ىف االجل القصري  ،فاالدخار غري مرن حملدداتو ىف
ادلدى القصري وادلدى الطويل اال ىف حالة عرض النقود فيظهر مرن بالنسبة للتعمق النقدى ىف االجل
القصريوىذا يرجع اىل اعلية الزيادة احلقيقة (عرض النقود كنسبة من الناتج احمللى االمجاىل) ،وبالنسبة
للتضخم فانو سالب ادلرونة ىف االجلني القصري والطويل وىذا يقودنا اىل اعلية زلاربة التضخم الثره
السلىب على االدخار  ،اما بالنسبة للدخل فأنو سالب ادلرونة ىف االجل القصري وقد يعزى ذلك اىل ان
الزيادة ىف الدخل قد تكون امسية وليست حقيقية (خداع النقود) بسبب اثر التضخم.
المحور الخامس النتائج والتوصيات :

) (1النتائج :
 -1يؤثر التضخم ىف ظل التآكل ادلستمر لقيمة النقود سلبيا" على السلوك االدخارى ىف السودان وذلك
يتفق مع فرضيات الدراسة .
 -2مت التوصل اىل عدم معنوية تأثري ادلدخرات السابقة على االدخار احلاىل وىذا يتفق مع فرضيات
الدراسة ىف ضعف الوعى االدخارى ىف اجملتمع السوداىن.
 -3كفاءة وتطورادلؤسسات ادلالية مل يكن لو اى دور ىف التأثري على السلوك االدخارى وىذا عكس ما
ذىبت اليو فرضيات الدراسة .
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 -4يتضح من ادلرونة العالية لدرجة التعمق النقدى حقيقة ىامة جتمع بني االدخار والنمو االقتصادى
مفاداىا ان االدخار ادلرتفع يقود اىل ظلو اعلى غري ان ذلك يتحقق على ادلدى القصري فقط فزيادة
معدالت االدخار تزيد من النمو حىت يبلغ االقتصاد وضعو الراسخ فيستقر عليو فاذا احتفظ االقتصاد
بذلك ادلعدل ادلرتفع لالدخار ميكنو ان ػلافظ على ما حتقق من رصيد مرتفع من راس ادلال ومستوى
مرتفع من الناتج ولكنو الميكنو ان ػلقق معدل مرتفع للنمو لالبد.
 -4مت التوصل اىل وجود تكامل مشًتك بني االدخار والدخل ادلتاح للتصرف ومعدالت التضخم شلا
يعٌت وجود عالقة توازنية طويلة االجل بينهما وعدم ابتعادعلا عن بعضهما البعض ىف االجل الطويل
وىذا يتفق مع فرضيات الدراسة.
 -5مت التوصل من خالل ظلوذج تصحيح اخلطأ اىل ان قيمة معامل اخلطأ ) (-0.71وىذه النسبة تعكس
سرعة تعديل عالية وكبرية ضلو التوازن مبعٌت ان حجم االدخار يستغرق ما يقارب ) (1.4سنة واربعة اشهر
) (0.71/1بأجتاه قيمتو التوازنية بعد اى تغري ىف النموذج نتيجة للتغري ىف زلدداتو وىى الدخل ادلتاح
ومعدالت التضخم والتعمق النقدى.
) (2التوصيات:
 - 1يعمل التضخم على اضعاف الثقة لدى االفراد ىف العملة الوطنية كحافز على االدخار حيث يزيد
التفضيل السلعى على التفضيل النقدى ىف حالة اطلفاض النقود ،لذا غلب العمل على تنفيذ اجراءات يف
السياستني ادلالية والنقدية،ومبوجبها حتدد مصادر االيرادات واستخدامها والفائض يف ادلوازنة والعمل على
التقليل من حجم السيولة ادلتاحة ورفع نسبة الضرائب على السلع الكمالية وغريىا من اجراءات
التقشف ،فيما تتوىل ادلصارف ادلركزية وضع سياسة نقدية باعتماد رلموعة من االدوات الكمية والنوعية
يكون ىدفها االساسى ىو التحكم بالكتلة النقدية .
 .2التاكيد على اعلية رفع ونشر الوعى االدخارى وخاصة وأن مشكلة االدخار احمللى ىف السودان كغرية
من الدول النامية ليست مالية اقتصادية فقط واظلا ذلا جوانب اجتماعية وسياسية وثقافية.
 .3رفع كفاءة االستثمار من خالل االستغالل االمثل للطاقات االنتاجية والقضاء على الطاقات العاطلة
ىف كل قطاعات االنتاج.
 .4ازالة العجز الكلى ىف ادليزانية العامة وعدم اللجو اىل التمويل ادلصرىف الفى احلدود الىت يسمح هبا
البنك ادلركزى.
 .5اصالح القطاع ادلاىل وتطوير ادلؤسسات ادلالية واالوعية االدخارية.
 .6ترشيد االنفاق احلكومى ورفع كفاءة ادارة مؤسسات القطاع العام.
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