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  ية اإلسكندرعةجام، كلية الزراعة،  وإدارة األعمال الزراعيةقتصاد االقسم١

  ٢٠١٧ مارس ٩، الموافقة على النشر في ٢٠١٧ فبراير ٢٣استالم البحث فى 

 الملخص العربى

 البحث دراسة المؤشـرات الرئيـسية للطلـب         ذا ه يستهدف
ـ       األقطانالعالمي علي     ة المصرية والسودانية من خـالل دراس

 قيـاس لتـصديرية للـدولتين و    تطور كل من الطاقة االنتاجية وا     
 لصادرات القطن في مصر والـسودان   سيةمؤشرات القدرة التناف  

 األسـواق مؤشر معدل اختراق صادرات القطن الهم       :  في لةممث
الميـزة  ، لقطنيـة معامل عدم االسـتقرار للـصادرات ا       ،الدولية
التوزيـع الجغرافـى    ،السعر النـسبي للقطـن    ،  الظاهرة بيةالنس

،  واألهمية النسبية لكل دولـه     األقطان من   للصادرات والواردات 
  . الخارجيةاألسواقوالنصيب السوقى لصادرات القطن في اهم 

  : الدراسة للنتائج التاليةتوصلت
ـ     إلنتاجية تطور الطاقة ا   بدراسة  صرى لمحصول القطـن الم

 معادلـة اإلتجـاه     وبتقدير ٢٠١٥-٢٠٠٠خالل الفترة من عام     
محصول القطن المـصرى تبـين      الزمنى العام للطاقة اإلنتاجية ل    

 ألـف  ١٣,٩ بلغ حوالى ير إتجاهاً تنازليا بمعدل تغ  خذتأنها قد أ  
مـن الطاقـة    % ٨,٦طن، وبمعدل تناقص سنوي بلغ حـوالي        

اإلنتاجية وبلغ المتوسط السنوي  لالنتاج خالل فتـرة الدراسـة            
 دراسـة تطـور الطاقـة       من وقد إتضح    . طن الف ١٧٧ ليحوا

ـ       اإلنتاجية لمحـصول الق     مـن   رةطـن الـسودانى خـالل الفت
 للطاقة  العام معادلة اإلتجاه الزمنى     وبتقدير ٢٠١٥-٢٠٠٠عام
 لمحصول القطن السودانى تبين أنها قد أخـذت ايـضا           نتاجيةاإل

 وبمعدل  ، ألف طن  ٤,٠٢ تغير بلغ بحوالى     عدلإتجاهاً تنازليا بم  
وبلـغ المتوسـط الـسنوي     % ٨,٨تناقص سنوي بلغ  حوالي     

  .الف طن٤٧ حوالي الدراسة فترة لالنتاج خالل
 تطور كمية الصادرات من محصول القطن المصرى     وبدراسة

حد  تراوحت بين    إنها تبين ٢٠١٥-٢٠٠٠خالل الفترة من عام   
 وحد أدنى بلغ  ٢٠٠٢ طن في عام ألف١٦٠  بلغ  حواليأقصى

 ٧٨,٣  بمتوسط بلغ حوالي٢٠٠٨ ألف طن في عام ١٩حوالي 

ة الدراسة، وبتقـدير معادلـة اإلتجـاه         طن سنوياً خالل فتر    ألف
 القطن المـصرى     الصادرات من محصول   الجماليالزمنى العام   
ـ        دراسةخالل فترة ال    بمعـدل   ا تبين أنها  قد أخذت إتجاهاً تنازلي

 وبمعدل تنـاقص سـنوي بلـغ        ، ألف طن  5.5تغير بلغ حوالى    
 تطور كمية الصادرات مـن محـصول        دراسة ند وع %.٨حوالي

 إنهـا  تبين ٢٠١٥-٢٠٠٠عام خالل الفترة من     القطن السودانى 
 ٢٠٠٣ ألف طن في عام      ٨٥ حوالي    أقصى بلغ  د بين ح  تراوحت
 ألف طـن فـي عـام        ٤ حوالي  وحد أدنى بلغ      ٢٠٠٥و عام   
، وبتقـدير  وياً طن سـن ألف ٤٠,٦  بلغ حواليوسط بمت٢٠١١

 القطن   الصادرات من محصول   لكمية الزمنى العام    تجاهمعادلة اإل 
 ازليا قد إتخذت إتجاهاً تن    هال فترة الدراسة تبين أن    السودانى خال 

 تناقص سـنوي     عدل و بم  ، ألف طن  ٤,٢ والى تغير بلغ ح   بمعدل
 %.١٢,٣بلغ حوالي 
 أن متوسط نسبة الصادرات إلـي االنتـاج        اسة الدر أوضحت

% ٤٤من القطن في مصر خالل فترة الدراسة قد بلغت حـوالي            
ج من القطن في السودان      متوسط نسبة الصادرات الي االنتا     انو

 فـي الـسودان      الصادراتويالحظ ان   % ٨٥,٧قد بلغت حوالي    
تفوق االنتاج في بعض السنوات ويعزي ذلك الستخدام جزء من          

  .المخزون في التجارة الخارجية
 والسوداني  مصري القطن ال  صادرات  معدل اختراق     بحساب

 يـزة لألسواق اتضح أن مصر والسودان كل علي حدة  لهمـا م           
وهذا يدل علي أنه قد     . تنافسية لصادرات القطن في بعض الدول     

ـ              ادةتكون  هناك فرص لألقطـان المـصرية والـسودانية  لزي
 األقطان من   األسواقالحصص التصديرية لها لسد إحتياجات تلك       

 االحتياجـات عن طريق دراسة متطلبات تلك األسواق ومعرفـة         
 لزيادة حـصص    موافاتهاها والعمل على    المرغوبهوالمواصفات  

  .األسواقالبلدين التصديرية إليها ورفع معدل إختراقهما  لتلك 
 من الدراسة أن قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرة         وإتضح

-٢٠٠٠(لصادرات كل من مصر والسودان خالل فترة الدراسـة  
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 مما يعنى ارتفـاع  الميـزة        الصحيحيزيد عن الواحد    ) ٢٠١٥
 القطن مقارنـة بجميـع الـدول         لهما في إنتاج   ظاهرةالنسبية ال 

 الـصادرات   تنميـة  العمل على    ة مما يشير إلى ضرور    سةالمناف
 البلدين للتمكن من المحافظة  على الميزة النـسبية          فيالقطنية  

  .لهما
 السعر النسبي للقطن تبين عدم تمتع كل من مـصر           وبقياس

والسودان بميزة نسبية سعرية تنافسية مقارنـة بـأهم الـدول           
  .هما في تصدير القطن فى السوق العالمىالمنافسة ل

 التوزيع الجغرافى إلجمالى صادرات القطـن مـن         وبدراسة
يتـضح أن كميـة     ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(الدولتين خـالل الفتـرة      

 العالميـة   األسواق من القطن المصرى إلى      جماليةالصادرات اال 
 دول أكبرها الهند ثم الصين ثم باكستان ثم بقيـة           ١٠تتركز فى   

ي وقد بلغ المتوسط السنوى إلجمـالى الـصادرات         الدول األخر 
 ألـف طـن     ٧٨,٣المصرية من القطن خالل تلك الفترة حوالى        

مـن متوسـط إجمـالى       % ١,٠٣ حـوالى    يةوتمثل هذه الكم  
 ألف طن مما يدل     ٧٥٥٣,٧٥ العالمية والبالغة حوالى     صادراتال

 الـسوقى لـصادرات القطـن المـصرى         بعلى إنخفاض النصي  
 الجغرافى إلجمالى   زيعوبدراسة التو . العالميةت  بالنسبة للصادرا 

) ٢٠١٥-٢٠٠٠(  خالل الفترة    ودانىالصادرات من القطن الس   
يتضح أن كمية الصادرات االجمالية من القطن الـسودانى إلـى           

 دول أهمها مصر ثم المانيا والهند       ٩ العالمية تتركز فى     األسواق
ت السودانية   وقد بلغ المتوسط السنوى إلجمالى الصادرا      الصينو

 ألف طن وتمثل هـذه      ٤٠,٦من القطن خالل تلك الفترة حوالى       
من متوسط إجمالى الصادرات العالمية      % ٠,٥٤الكمية حوالى   

 ألف طن مما يدل علـى       ٧٥٥٣,٧٥من القطن والبالغة حوالى     
إنخفاض النصيب السوقى لصادرات القطن الـسودانى بالنـسبة         

  .للصادرات العالمية
 ،والـسودانية   المـصرية  األقطـان  :مفتاحيـة ال كلمات
  . الطلب العالمي  للقطنمؤشرات

  المقدمة
 مصر والسودان من الدول النامية التي تعتمد علي         تعتبر

 في تمويـل    خامحصيلة منتجاتها الزراعية المصدرة كمواد      
و تعاني معظم   ، وارداتها من السلع الالزمة لعمليات التنمية     

رار في كميات صـادراتها     هذه الدول من ظاهرة عدم االستق     
الزراعية وانخفاض عوائد  تلك الصادرات مما يؤدي الـي          

 وما  ري والميزان التجا  فوعاتمشاكل وعجز في ميزان المد    
 Fatma Abdalla (يترتب علي ذلك مـن المـشاكل التنمويـة   

(Ahmed Shoke, 1997 .   لذلك تهتم كل من مـصر والـسودان
، افة المـستويات  بقضية التصدير وتنمية الصادرات علي ك     

نظراً لقدرة قطاع التصدير على إصالح ذلك العجز وجذب         
االستثمار الخاص المحلى واألجنبى و من ثم تحقيق معدالت         

                                         وزارة االقتـصاد والتجـارة الخارجيـة        (  نمو مـضطردة  
لـصادرات  وتأتي علـي رأس تلـك ا      .  )    ٢٠٠١        ،اغسطس  

ـ     الصادرات القطنية خاصة و       دور  رةأنها كانت تمثل منذ فت
 البلدين حيـث لعـب      د ركيزة أساسية إلقتصا   كانترئيسي و 
  . أساسيا في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية  دوراً  المحصول

  المشكلة البحثية
 من تقدم االنتاج العالمى من القطن كمـا وكيفـا           بالرغم

المزايا  و قطنعلى الرغم من أهمية ال    وبصورة مضطردة  و   
 حيـث النوعيـة   التي يتمتع بها في مصر والـسودان مـن        

مساهماته في االقتصاد إال أن      العالمية و  األسواق من   قربوال
الكميات المصدرة منه  في  العقدين األخيرين اتخذت إتجاها          

 القطنيـة   الصادراتعاما تنازليا  ترتب عليه تراجع مكانة        
 العالمية وفقدانها للعديد من     األسواقالمصرية والسودانية فى    

 فقد جزء هـام     يهمما ترتب عل  ، ليدية الخارجية التق  األسواق
 تنميـة  الـالزم لـدفع عمليـة ال       نبى حصيلة النقد االج   من

شـرات   يتطلب األمر دراسـة بعـض مؤ       لذلك. االقتصادية
العوامل المؤثرة علـي الطلـب      التجارة الخارجية القطنية و   

 نقص  ي أدت ال  التي لالقطان المصرية والسودانية و    ميالعال
ك في وضع مقترحات تساعد علي      الصادرات واالستعانة بذل  

  .اعادة مكانة المحصول محليا وعالميا
  األهداف البحثية

 هذا البحث دراسة المؤشرات الرئيسية للطلـب        يستهدف
 والسودانية من خالل دراسة     مصرية ال األقطان ليالعالمي ع 
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تطور انتاج وصادرات القطن المصري والسوداني وقيـاس        
 البلدين ويأتي   فيت القطن    التنافسية لصادرا  لقدرةمؤشرات ا 

علي رأس هذه المؤشرات معدل اختراق صادرات القطـن         
الميزة النسبية  ، معامل عدم االستقرار  ،  الدولية األسواقالهم  

التوزيـع الجغرافـى    ، الـسعر النـسبي للقطـن     ، الظاهرة
 لكـل   بية واألهمية النـس   األقطانللصادرات والواردات من    

درات القطن فـي أهـم      وأخيرا النصيب السوقى لصا   ، دوله
  . الخارجيةاألسواق
   :          البيانات ر              البحثى ومصاد      األسلوب
                                                     البحث علي استخدام كل مـن اسـلوب التحليـل                إعتمد

                                                        االقتصادي الوصفي واالحصائي والقياسي  لتقدير مختلـف        
              كمـا اعتمـد     ،                                             المؤشرات االقتصادية السابق االشارة اليهـا     

              ر المنـشورة                                                   البحث في بياناته على البيانات المنشورة وغي      
ـ          ٢٠١٥-    ٢٠٠٠             خالل الفترة            مـن    د                            الصادرة مـن العدي

                                                              الجهات وعلي رأسها بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة        
       الموقع  ،                                      العامة للتحكيم واختبارات القطن          هيئة  ال  ،        واالحصاء

                  منظمـة األغذيـة                                         صائى لبيانات التجارة الخارجيـة و        االح
                  ية عن التجـارة             ية االورب          المفوض    نات   بيا و  ،  )     الفاو (          والزراعة  
                                             نشرات االقتصاد الزراعى الصادرة من قطـاع        و  ،         الخارجية

                                    الزراعـة المـصرية و اتحـاد             وزارة                    الشؤون االقتصادية ب  
                                 الهيئـة االستـشارية الدوليـة        ،        المصرية        األقطان       مصدرى  

       هيئـة   ،                                               وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السودانية        ،      للقطن
    .          ن اوت لوك            ومجلة الكوتو  ،                          البحوث الزراعية السودانية

  ةالنتائج البحثي
 العالمي علي  األقطان  المصرية       الطلب  دراسة توصلت
  : النتائج التاليةالي والسودانية

 و   الطاقة اإلنتاجية لمحصول القطـن المـصرى       تطور –١
  :السوداني
 فـي   قطـن  تطور الطاقة اإلنتاجية لمحصول ال     بدراسة

 من جدولي   يتضح ٢٠١٥-٢٠٠٠ الفترة من عام   خاللمصر  
 ٣١٧ حوالي بلغ  بين حد اقصى   تراوحت قدانها  ) ٢( و )١(

 ألف طن   ٦٠ وحد أدنى بلغ حوالي      ٢٠٠١ألف طن في عام     
 وبتقـدير   ، ألف طن سنوياً   ١٧٧,١ بمتوسط   ٢٠١٥في عام   

معادلة اإلتجاه الزمنى العام للطاقة اإلنتاجية لمحصول القطن        
المصرى خالل فترة الدراسـة تبـين أن إجمـالى الطاقـة            

 المصرى قد أخذت إتجاهاً تنازليا      القطناجية لمحصول   اإلنت
 وبلغ معدل التناقص    ، ألف طن  ١٣,٩ تغير بلغ حوالى     معدلب

ة اإلنتاجية لمحصول القطن    من الطاق % ٨,٦السنوي حوالي   
 دراسة تطور الطاقـة اإلنتاجيـة       من وقد إتضح    .المصرى

-٢٠٠٠لمحصول القطن السودانى خالل الفترة مـن عـام        
 ٢٠٠٤ ألف طن في عام      ٨٣  حدا اقصى  لغتب إنها ٢٠١٥

 بمتوسط بلغ   ٢٠٠٩ ألف طن في عام      ١١وحد أدنى حوالي    
، وبتقـدير  الدراسة ة فترخالل طن سنوياً ألف٤٧,٤ حوالي

معادلة اإلتجاه الزمنى العام للطاقة اإلنتاجية لمحصول القطن        
السودانى خالل فترة الدراسـة تبـين أن إجمـالى الطاقـة            

 السودانى قد أخذت إتجاهاً تنازليا      القطنل  اإلنتاجية لمحصو 
، وبلـغ معـدل      ألـف طـن    ٤,٠٢عدل تغير بلغ بحوالى     بم

 اإلنتاجيـة   الطاقـة مـن    % ٨,٨التناقص السنوي حوالي    
  .لمحصول القطن السودانى

  كمية الصادرات من محصول القطن المـصرى       تطور -٢
  :والسوداني
 تطور كمية الصادرات من محـصول القطـن         وبدراسة

 مـن   تـضح ي ٢٠١٥-٢٠٠٠صرى خالل الفترة من عام    الم
 بلـغ    بين حد اقـصى    تراوحت إنها)  ٢(وجدول) ١(جدول
 وحد أدنى بلغ حوالي      ٢٠٠٢ طن في عام     ألف١٦٠ حوالي
 ألف٧٨,٣  بمتوسط بلغ حوالي٢٠٠٨ ألف طن في عام ١٩

  ،طن سنوياً خالل فترة الدراسة
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  )الف طن (٢٠١٥-٢٠٠٠ خالل الفترة من  والسودانىصريإنتاج وصادرات القطن الم. ١ جدول

 السنة )السودان (الصادرات )مصر (الصادرات اإلنتاج
 *% لإلنتاجالنسبة كمية %لإلنتاج النسبة كمية السودان مصر

٤٤ ٣٣ ٣٧,٦ ٧٩ ٧٥ ٢١٠ ٢٠٠٠ 
٨٤,٥ ٦٠ ٢٦,٥ ٨٤ ٧١ ٣١٧ ٢٠٠١ 
٩٤ ٧٨ ٥٥,٢ ١٦٠ ٨٣ ٢٩٠ ٢٠٠٢ 
١٢٣,٢ ٨٥ ٤٤,٩ ٨٩ ٦٩ ١٩٨ ٢٠٠٣ 
٧١,١ ٥٩ ٤٩,٧ ١٤٥ ٨٣ ٢٩٢ ٢٠٠٤ 
١١٨,١ ٨٥ ٤٦,٥ ٩٤ ٧٢ ٢٠٢ ٢٠٠٥ 
٨٢,٨ ٤٨ ٣٧,١ ٧٨ ٥٨ ٢١٠ ٢٠٠٦ 
٢٣٠,٤ ٥٣ ٥٤,١ ١٢٠ ٢٣ ٢٢٢ ٢٠٠٧ 
٥٨,٦ ١٧ ١٨,١ ١٩ ٢٩ ١٠٥ ٢٠٠٨ 
٣٣٦,٤ ٣٧ ٧٨,٩ ٧٥ ١١ ٩٥ ٢٠٠٩ 
٩٣,٨ ١٥ ٦٣,٩ ٨٥ ١٦ ١٣٣ ٢٠١٠ 
٩,٣ ٤ ٣٩,٥ ٧٣ ٤٣ ١٨٥ ٢٠١١ 
١٥٠ ٢٤ ٤٧,٣ ٥٢ ١٦ ١١٠ ٢٠١٢ 
٤٨,٦ ١٧ ٢٧,٧ ٢٦ ٣٥ ٩٤ ٢٠١٣ 
٣٤,٨ ١٦ ٣٥,٥ ٣٩ ٤٦ ١١٠ ٢٠١٤ 
٦٤,٣ ١٨ ٥٨,٣ ٣٥ ٢٨ ٦٠ ٢٠١٥ 
 ٨٥,٧ ٤٠,٦ ٤٤,٢ ٧٨,٣ ٤٧,٤ ١٧٧,١ المتوسط

  ٢٠١٦ - للقطنلسنوي التقريراالحصائي  ا- الهيئة االستشارية الدولية للقطن-جمعت وحسبت من : المصدر
  .الصادرات تفوق االنتاج في بعض السنوات نظرا الستخدام جزء من المخزون في التجارة الخارجية*

  )٢٠١٥-٢٠٠٠( خالل الفترة فى مصر والسودانالقطن صادرات انتاج ورلتطو االحصائي حليلنتائج الت. ٢ جدول
 % النمو معدل T R2 F المعادلة البيان
   فى مصراالنتاج

  المصريةالصادرات
Y = 295.2 - 13.9X  
Y= 124.7 – 5.5 X 

-5.7**  
-3.2** 

0.70 
0.43 

32**  
10.4* 

- 8.6  **  
8   -** 

  *Ŷ =  81.5  - 4.02 X -4.2** 0.59 17.7** -8.8  فى السوداناالنتاج
 Y= 75.8 – 4.2 X -4.1* 0.54 16.4* **-12.3  السودانيةالصادرات

  ٠,٠١ عند مستوى معنوي(**)                                     ٠,٠٥معنوي عند مستوى (*) 
  .)١(ل االحصائي لبيانات جدولحسبت من التحلي: المصدر

 الصادرات مـن    لكمية العام   وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى   
 القطن المصرى خالل فترة الدراسة تبين أنها قـد          محصول

،  ألف طن  ٥,٥بمعدل تغير بلغ حوالى     أخذت إتجاهاً تنازليا    
من كمية الصادرات   % ٨وبمعدل تناقص سنوي بلغ حوالي      

 تطور كمية الـصادرات     دراسة وعند   .من محصول القطن  
-٢٠٠٠رة من عام   خالل الفت  نىمن محصول القطن السودا   

 ٨٥ بلغ حـوالي   بين حد اقصىتراوحت إنها تبين  ٢٠١٥
 أدنى بلغ حـوالي     وحد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣  يألف طن في عام   

 طن سنوياً، ألف ٤٠,٦ بمتوسط ٢٠١١ ألف طن في عام ٤
 الصادرات مـن    لكمية العام   منىوبتقدير معادلة اإلتجاه الز   

ها قـد    القطن السودانى خالل فترة الدراسة تبين أن       محصول
،  ألف طن  ٤,٢معدل تغير بلغ بحوالى     أخذت إتجاهاً تنازليا ب   

مـن كميـة    % ١٢,٣وبلغ معدل التناقص السنوي حـوالي       
 .الصادرات من محصول القطن السودانى

 فـي   لقطـن  الي االنتاج مـن ا     دراتمتوسط نسبة الصا  -٣
  :مصر والسودان

 درات الـصا  سبةان متوسط ن  ) ١( يتضح من الجدول   كما
 من القطن في مصر خالل فترة الدراسـة قـد           الي االنتاج 

وان متوسط نسبة الصادرات الي االنتاج % ٤٤بلغت حوالي   
ويالحظ ان  % ٨٥,٧من القطن في السودان قد بلغت حوالي        
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 في السودان  تفوق االنتاج في بعض الـسنوات          الصادرات
 جزء من المخـزون فـي التجـارة         الستخدامويعزي ذلك   

  .الخارجية
 األسـواق اختراق صادرات القطن ألهـم       معدل   مؤشر -٤

  MPRI( Market Penetration Rate Index) :الدولية
 هذا المؤشر قدرة سلعة معينة على اختراق أسواق         يقيس

        :تصديرية معينة، ويقاس هذا المؤشـر بالـصيغة االتيـة         
  ) ٥   ٢٠٠        واخرون                     عبد الغفور العباسى    حسن (

Xij)]  MPRij = [Mijt /(Qij+Mij - 

  : أنحيث
MPRij: معدل اختراق الصادراتتمثل   

Mijt: تمثل واردات الدولةi  من السلعة j من دولة معينة t 
Mij: الدولةداتتمثل جملة وار i  من السلعة j  
Qij:  تمثل انتاج السلعةj في الدولة i  
XIJ :صادرات السلعة لتمث j الدولة بواسطة i  

ـ   مة ارتفعت قي  وكلما لـسوق  ( الـسوق    راق مؤشر اخت
أن هذاه هذا السوق أكثر قبوال للسلعة، أو   أن، دل على    )نمعي

  .السلعة أكثر قدرة على اختراق السوق محل االهتمام
أن معدل اختراق   ) ٣( من البيانات الواردة بجدول    يتضح

صادرات القطن المصرية لألسواق الدولية تراوح بين حـد         
في دولة أندونيـسيا وحـد أعلـى بلـغ          % ٠,٠٩أدنى بلغ   
ومن خالل مؤشر معدل اختراق     . سويسراولة  في د % ٢٠,٧

 القطن  ت يتضح أن مصر لها ميزة تنافسية لصادرا       األسواق
، المانيـا ، يـا  ثـم إيطال   فينيا تليها سـول   ا،في دولة سويسر  

، المغرب ،باكستان، الهند، الجنوبية كوريا، اليابان، البرتغال
 المتحـدة   الواليـات ، البرازيـل ، تركيا، تايالند، بنجالديش

  . وأندونيسيا على الترتيبالصين، مريكيةاأل
 يتضح أن معدل اختراق صادرات القطن الـسودانية   كما

في دولة  % ٠,٠١ تتراوح بين حد أدنى بلغ       دوليةلألسواق ال 
.في دولة ألمانيا% ١١,٢٢أندونيسيا وحد أعلى بلغ 

 الدوليـة خـالل الفتـرة       األسواقهم   في أ  السودانية لصادرات القطن المصرية و    األسواقمتوسط معدل اختراق    . ٣ جدول
 ) طنلف ا (٢٠٠١٥-٢٠٠٠

 اختراق معدل  الدوليةلسوق امعالم
%األسواق   

  الدوليةاألسواق 

 الصادرات الواردات اإلنتاج

 من الواردات
 مصر

 من الواردات
 السودان

 السودان مصر
 ٠,٠٠ ٢٠,٧٠ ٠,٠٠ ٠,٨٩ ٠,٢٥ ٤,٥٥ ٠,٠٠ سويسرا
 ٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٢٣ ٠,١٨ ٢,٤٨ ٠,٠٠ سولفينيا
 ٣,٠٧ ٨,٢٧ ٢,٢١ ٥,٩٦ ٤,٨٢ ٧٦,٩٢ ٠,٠٠ ايطاليا
 ١١,٢٢ ٢,٢١ ٤,٩٢ ٠,٩٧ ٨,٩٣ ٥٢,٧٨ ٠,٠٠ المانيا

 ٠,٠٠ ١,٦١ ٠,٠٠ ٠,٦٥ ٠,٣١ ٤٠,٧١ ٠,٠٠ البرتغال
 ٠,٧٩ ٠,٩٥ ٠,٧٦ ٠,٩١ ٠,٠٠ ٩٦,٢٤ ٠,٠٠ اليابان
 ٠,٠٠ ٠,٨٠ ٠,٠٠ ١,٦٥ ٠,٨٣ ٢٠٧,٠ ٠,٠٠  الجنوبيةكوريا
 ٠,١١ ٠,٦٣ ٣,٩٥ ٢٢,٢٨ ١٣٤٧,٣ ١٠٦,٦٩ ٤٧٨٧,٤٨ الهند

 ٠,٠٠ ٠,٦١ ٠,٠٠ ١٤,٤٨ ٩٦,٦٠ ٤٦٧,٣٢ ٢٠٢١,٥٩ باكستان
 ٠,٠٠ ٠,٥٢ ٠,٠٠ ٠,١٩ ٠,٠٠ ٣٦,٧٠ ٠,٠٥ المغرب

 ٠,٨١ ٠,٤١ ٦,٢١ ٣,١٣ ١,٨٠ ٧٥٠,٠٠ ١٤,٨٢ بنجالديش
 ٠,٢٥ ٠,٣٣ ٠,٩٦ ١,٢٥ ٠,٨٨ ٣٧٦,٣٤ ٢,٧٥ تايالند
 ٠,٠٠ ٠,٣٢ ٠,٠٠ ٤,٨٣ ٤٨,٤٣ ٧٦١,١٩ ٧٩٠,٠٥ تركيا

 ٠,٠٠ ٠,٢٠ ٠,٠٠ ١,٥٣ ٥٤٦,٦١ ٦٥,٦٧ ١٢٥٤,٨٠ البرازيل
.ا. مالواليات  ٠,٠٠ ٠,١٧ ٠,٠٠ ٠,٨١ ٢٩١٢,٢٣ ١,٩٢ ٣٣٩٥,٩٧ 
 ٠,٠٢٩ ٠,١٦ ٢,٧٠ ١٤,٦٩ ١٥,٥٥ ٢٤٥٨,٧١ ٦٨١٠,٢٩ الصين

 ٠,٠١ ٠,٠٩ ٠,٩٦ ٠,٥٨ ٠,٧٦ ٦٠٧,٠٤ ٦,٧٠ أندونيسيا
 ٨,٧٤ ٠,٠٠ ١٤,٦٣ ٠,٠٠ ٧٨,٣٠ ٦٨,٦٠ ١٧٧,١٠ مصر
   Trade Year Book               -  F . A . O  ٢٠١٥-٢٠٠٠ Rome: المصدر
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 يتضح أن السودان    األسواقومن خالل مؤشر معدل اختراق      

 دول تليهالها ميزة تنافسية لصادرات القطن في دولة ألمانيا،   
الـصين   ،الهند، تايالند، اليابان ،نجالديشب، إيطاليا ،مصر

  .ترتيبوأندونيسيا على ال
ك أن هناك فرص لألقطـان المـصرية         من ذل  ويتضح

 عـن   األقطـان  من   األسواقالسودانية لسد إحتياجات تلك     و
 المواصـفات  ومعرفة تلك األسواق    متطلباتطريق دراسة   

لزيـادة حـصص    بهـا  اإليفاء على  والعمل لديها المرغوبه
والسوادن التصديرية إليها ورفـع معـدل إختـراق         مصر  
  .األسواق لتلك انية والسود المصريةاألقطان

  : الميزة النسبية الظاهرة-٥
RCA (Revealed Comparative Advantage index)  

     حسن (: حسابها ألي سلعة من خالل المعادلة التالية       ويتم
  ) ٥   ٢٠٠        واخرون                   عبد الغفور العباسى 

a
w

j
w

a
e

j
e

j X
X

X
XRCA ÷=  

 النسبية الظاهرة لـصادرات الدولـة       الميزة = RCAj: حيث
  ما بالمقارنة بالدول المنافسةلسلعة 

ـ      =    العـالم   ىقيمة صادرات الدولة من السلعة إل
 .الخارجي

 الصادرات الزراعية للدولة إلى العـالم       قيمة =  
  .الخارجي

  . قيمة صادرات العالم من السلعة الزراعيةإجمالي  = 
   قيمة الصادرات الزراعية العالميةإجمالي  =  
 تعني زيادة   منافسة قيمة المؤشر مقارنة بأي دولة       ارتفاع

 الخارجية، وانخفـاض قيمـة      األسواققدرتها التنافسية في    
المؤشر مقارنة بأي دولة منافسة تعني انخفـاض قـدرتها           

  .جية الخاراألسواقالتنافسية في 
 أن قيمة معامـل الميـزة       )٤( من بيانات الجدول   يتضح

 مصر خـالل فتـرة الدراسـة        لصادرات الظاهرة   يةالنسب
 مما يعنى ارتفاع    صحيحيزيد عن الواحد ال   ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(

الميزة النسبية الظاهرة لمصر في إنتاج القطن مقارنة بجميع         
 ٣٥,٦١ي حيث بلغت أقصى قيمة لها حـوال       سةالدول المناف 

 بمتوسط بلـغ    ٢٠٠٨ عام   ١,٣ وأدنى قيمة لها     ٢٠٠٢عام  
 ١٠,٥حوالى 

   )٢٠١٥-٢٠٠٠( معامل الميزة النسبية الظاهرة لصادرات القطن المصرى والسوداني  خالل الفترة . ٤ جدول
  النسبية الظاهرة لصادرات القطن السودانىالميزة معامل مصريال  القطنلصادرات  الميزة النسبية الظاهرةمعامل السنه
٣,٦٩ ٢٠,٨١ ٢٠٠٠ 
٣,٢١ ٢٤,٨٦ ٢٠٠١ 
٢,٩٦ ٣٥,٦١ ٢٠٠٢ 
٣,١١ ١٢,٠٤ ٢٠٠٣ 
١,٢٦ ١٢,٥١ ٢٠٠٤ 
١,٩٨ ١٣,٤١ ٢٠٠٥ 
١,٦٨ ١٠,٥٧ ٢٠٠٦ 
١,٧٦ ١٠,٨٧ ٢٠٠٧ 
١,٥٧ ١,٣ ٢٠٠٨ 
٢,٣١ ٧,٠٨ ٢٠٠٩ 
١,٨٥ ٦,٦١ ٢٠١٠ 
١,٣٣ ٣,٦٥ ٢٠١١ 
١,٢١ ٢,٧٦ ٢٠١٢ 
١,٠٩ ٢,١٨ ٢٠١٣ 
١,٢٢ ١,٩ ٢٠١٤ 
١,١٤ ١,٦ ٢٠١٥ 
 ١,٩٦ ١٠,٥ المتوسط

  .٢٠١٦ - للقطنالسنوي اإلحصائي التقرير  -للقطن الدوليةجمعت وحسبت من الهيئة االستشارية : المصدر 
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مما يشير إلى ضرورة العمـل علـى تنميـة الـصادرات            

 النسبية المحافظة على الميزة مكنالمصرية من القطن حتى ي   
 توضح بيانات الجدول أن قيمة معامل        كما  .المصرىللقطن  

بية الظاهرة لصادرات القطن الـسوداني خـالل        الميزة النس 
 الـصحيح   يزيد عن الواحد  ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(فترة الدراسة   

 الظاهرة للسودان في إنتاج     لنسبيةمما يعنى ارتفاع  الميزة ا     
 قيمة  صى أق بلغتالقطن مقارنة بجميع الدول المنافسة حيث       

 عـام   ١,٠٩  وأدنى قيمة لهـا       ٢٠٠٠ عام٣,٦٩لها حوالى   
 إلـى   يـضا  مما يـشير ا    ١,٩٦ بلغ حوالى     بمتوسط ٢٠١٣

 طـن ضرورة العمل على تنمية الصادرات السودانية من الق       
  .حتى يمكن المحافظة على الميزة النسبية للقطن السودانى

  :ن للقطسبيالسعر الن -٦
  for Cotton)RP (Relative Price  

   فى  األساسية والهامةالمحددات السعر النسبى من يعتبر

 العالمى حيث   لسوق التنافسى للسلعة فى ا    ركزالمالتأثير على   
 ، النسبية للسلعة المصدرة منخفـضة     رأنه كلما كانت األسعا   

كلما دل ذلك على قوة المركز التنافسى للدولة فى مواجهـة           
 ويحسب السعر النسبى كما     سلعةالدول المنافسة فى سوق ال    

  :يلى
  سعر تصدير السلعة فى دولة ما                   

  ١٠٠×    -----------------    =سعر النسبى ال
  سعر تصدير السلعة فى الدولة المنافسة                 

 دل ذلك   ١٠٠ أقل من    ما كان السعر النسبى لدولة      وكلما
على قوة المركز التنافسى لصادرات السلعة من هذه الدولـة          

أمـا إذا   . رات نفس السلعة بالدولة المنافسة    فى مواجهة صاد  
 دل ذلك على ضـعف      ١٠٠دت قيمة السعر النسبى عن      ازدا

المركز التنافسى للدولة فى مواجهة الدولة األخـرى قيمـا          
 فتحـى عبـاس العوضـى       عباس(يتعلق بصادرات السلعة  

٢٠٠٢(.  
  )٢٠١٥-٢٠٠٠( الدول المنافسة خالل الفترةسعار ألالسودانى سعر الطن من القطن المصرى وسبةمتوسط ن. ٥جدول

  
 الدولة

 القطن من الطن سعر نسبة
 المنافسة الدول السعار المصري

  
 الدولة

 القطن من الطن سعر نسبة
 المنافسة الدول السعار السوداني

 ١ السودان ١ مصر
 ١,٦ المتحدة األمريكية الواليات ١,٦٩ الواليات المتحدة األمريكية

 ١,٨١ الهند ١,٩٤ الهند
 ١,٩٥ البرازيل ٢,٠٢ البرازيل

 ١,٨٨ أوزبكستان ١,٩٢ أوزبكستان
 ١,٥٣ إستراليا ١,٦٣ إستراليا
 ١,٧١ اليونان ١,٨١ اليونان
 ٢,٠٣ بوركينا ٢,١٦ بوركينا
 ١,٨٤ مالى ١,٩ مالى

 ٢,١٢ باكستان ٢,٢ باكستان
 ١,٨ بنين ١,٨٨ بنين

 ١,٩٨ كازخستان ٢,١ كازخستان
 ١,٧٣ زيمبابوى ١,٨٢ زيمبابوى

 ١,٦٩ توركمنستان ١,٧٥ توركمنستان
 ١,٩١ طاجيكستان ١,٩٧ طاجيكستان
 ١,٩٥ ديفوار كوت ٢,٠٣ كوت ديفوار
 ١,٨١ الكاميرون ١,٩ الكاميرون

 ١,٥٥ تركيا ١,٦٣ تركيا
 ١,٣٨ الصين ١,٤٥ الصين
  ٢٠١٦ - التقريراالحصائي  السنوي للقطن- الهيئة االستشارية الدولية للقطن-جمعت وحسبت من:  المصدر
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 متوسط سعر تـصدير     أن) ٥(ول من بيانات الجد   يتضح

 عن متوسط أسعار    يزيد  السودانىالقطن  القطن المصرى و  
          تصدير كل دول المنافسه للدولتين خـالل فتـرة الدراسـة           

 مـصر والـسودان     عوهذا يعنى عدم تمت   ) ٢٠١٥-٢٠٠٠( 
 مقارنة بأهم الدول المنافسة لهما      سية سعرية تناف  ةبميزة نسبي 

  .لسوق العالمى تصدير القطن فى افي
ــصرى  . ٧ ــن الم ــصادرات القط ــى ل ــع الجغراف التوزي

  :والسوداني
 (Geographical Distribution of Egyptian and 

Sudanese Cotton) 

 التوزيع الجغرافى الراهن إلجمالى الصادرات مـن        بدراسة
يتـضح أن   ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(القطن المصرى خالل الفترة     

 األسواقالمصرى إلى   كمية الصادرات االجمالية من القطن      
 الهنـد أكبـر الـدول       وتعتبـر  دول   ١٠العالمية تتركز فى    

المستورده للقطن المصرى حيث تمثل الكمية التى تستودرها        
مـن متوسـط    % ٢٤,٣٣الهند من القطن المصرى حوالى      

 من القطن المصرى إلى الـسوق       مصدرةإجمالى الكميات ال  
 فـى   نالـصي وتأتى  ) ٢٠١٥-٢٠٠٠ (لفترةالعالمى خالل ا  

وتأتى باكستان فى المرتبة    % ١٦,٠٥المرتبة الثانية بحوالى    
 المرتبة الرابعه   ى ف المانيابينما تأتى   % ١٥,٨ يالثالثه بحوال 

ثم تأتى كل من إيطاليا، تركيا، بـنجالديش،        % ٩,٤٥بنسبة  

 بلغـت حـوالى     بنـسبة  الجنوبية، البرازيل، تايالند     اكوري
١,٦٨،   %١,٨،   %٣,٤٢،  %٥,٢٨،  %٦,٥١ %،   
 إجمالى الكميات المصدرة من القطـن       سطمن متو  %١,٣٦
 بلـغ   وقـد .  إلى السوق العالمى علـى الترتيـب       ىالمصر

المتوسط السنوى إلجمالى الصادرات المصرية من القطـن        
 طن وتمثل هذه الكميـة      ألف٧٨,٣ الىخالل تلك الفترة حو   

 من  ميةلمن متوسط إجمالى الصادرات العا     % ١,٠٣حوالى  
 طن خالل تلك الفترة     ألف٧٥٥٣,٧٥بالغة حوالى   القطن وال 

مما يدل على إنخفاض النصيب السوقى لصادرات القطـن         
  . بالنسبة للصادرات العالميةرىالمص

 التوزيع الجغرافى الراهن إلجمالى الصادرات      وبدراسة
يتـضح  ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(من القطن السودانى خالل الفترة      

لـسودانى إلـى    أن كمية الصادرات االجمالية من القطـن ا       
 دول وقد بلغ المتوسط السنوى ٩ العالمية تتركز فى    األسواق

إلجمالى الصادرات السودانية من القطن خالل تلك الفتـرة         
 % ٠,٥٤ ألف طن وتمثل هذه الكمية حـوالى         ٤٠,٦حوالى  

من متوسط إجمالى الصادرات العالمية من القطن والبالغـة         
 مما يدل على      ألف طن خالل تلك الفترة      ٧٥٥٣,٧٥ حوالى

 السوقى لصادرات القطن السودانى بالنسبة      نصيبإنخفاض ال 
  .ميةللصادرات العال

  )٢٠١٥-٢٠٠٠( الفترة خاللنسبة الصادرات المصرية والسودانية من القطن إلى أهم الدول المستورده . ٦ جدول
إلجمالى صادرات السودان من %   المستوردةالدولة إلجمالى صادرات مصر من القطن للعالم%   المستوردهالدولة

 القطن للعالم
 ٣٦,٠٣ مصر ٢٤,٣٣ الهند
 ١٥,٣ بنجالديش ١٦,٠٤ الصين
 ١٢,١٢ المانيا ١٥,٨ باكستان
 ٩,٧٣ الهند ٩,٤٥ المانيا
 ٦,٦٥ الصين ٦,٥١ إيطاليا
 ٥,٤٤ ايطاليا ٥,٢٨ تركيا

 ٢,٣٦ تايالند ٣,٤٢ بنجالديش
 ٢,٣٦ أندونيسيا ١,٨  الجنوبيةكوريا

 ١,٨٧ اليابان ١,٦٨ البرازيل
   ١,٣٦ تايالند

 ٩,١٣ أخرى دول ١٤,٣٤  أخرىدول
 ١٠٠ االجمالى ١٠٠ االجمالى
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 للقطـن الـسودانى     ه مصر أكبر الدول المستورد    وتعتبر

ودرها مصر من القطن السودانى     حيث تمثل الكمية التى تست    
من متوسط إجمالى الكميات المـصدرة       % ٣٦,٠٣حوالى  

            خـالل الفتـرة    لمىمن القطن السودانى إلى الـسوق العـا       
 بنجالديش فـى المرتبـة الثانيـة        تأتىو) ٢٠١٥-٢٠٠٠(
من متوسط إجمالى الكميات المـصدرة       % ١٥,٣٠ والىبح

المى وتأتى ألمانيـا فـى      من القطن السودانى إلى السوق الع     
بينما تأتى الهند فى المرتبـة  % ١٢,١٢المرتبة الثالثه بنسبة  

 من الصين، إيطاليـا،     كل ىثم تأت  % ٩,٧٣ بحوالي   ابعهالر
، %٦,٦٥ اليابان بنسبة بلغـت حـوالى        ، أندونيسيا يالند،تا

مــن متوســط  % ١,٨٧ ، %٢,٣٦، %٢,٣٦ ،%٥,٤٤
 إلى الـسوق    دانيالسو الكميات المصدرة من القطن      إجمالي
   . على الترتيبالعالمي

  : اإلستقرار النسبى فى إنتاج القطن -٨
 بمتطلبات التصدير كميا فإن     فاء تستطيع الدولة الو   حتى

هذا يتوقف على إستقرار إنتاجهـا مـن القطـن ويـنعكس            
استقرار اإلنتاج من سنة ألخرى على القدرة علـى الوفـاء           

القـدرة التنافـسية     فـى    بمتطلبات التصدير وبالتالى يـؤثر    
، األمر الذى يحدد إلى حد كبير مـدى كفـاءة           واستمرارها

  .ية التصديرتالعمليا
 النسبة المئوية لمتوسـط     بطريقة بات معامل الث  ويحسب

االتجـاه العـام    ( االنحدار تاالنحرافات باالستعانة بمعامال  
 طـه   منيـرة (باستخدام طريقة المربعات الصغري   ) الزمني

  .)١٩٩٤الحاذق واخرون 
  ان معامل عدم الثبات النتاج القطن في مصر والسود        حسبو

  :لالتي وفقاً
 معادلة االنحدار لالتجاه العـام الزمنـى للكميـة          تقدير  -أ 

 .المنتجة من السلعة موضوع الدراسة
  

 وع القيم التقديرية للكمية المنتجة من السلعة موض       تحسب -ب 
  .)ص(الدراسة 

قيم المقـدرة    القيم المطلقة لالنحرافات السنوية لل     تحسب -ج 
ثـم تحـسب هـذه      )  ص –ص   (يقيـة  الحق القـيم عن  

)  ص –ص  ([االنحرافات كنسبة مئوية من القيم المقدرة       
  .١٠٠ × ]ص/ 

 ل الهندسى لهذه النسب المئويـة فنحـص       المتوسط يؤخذ  -د 
 . معامل عدم االستقرار فى اإلنتاجعلى
 كلما  ١٠٠ اقتربت قيمة معامل عدم االستقرار من        وكلما

 كبيرة فى إنتـاج الـسلعة بمـا         قلباتوث ت دل ذلك على حد   
ينعكس فى انخفاض المقدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير        
وبالتالى فقد بعض أسواق الـسلعة فـى الخـارج وكلمـا            

 قيمة معامل عدم االستقرار كلما دل ذلـك علـى           انخفضت
 وجود مقدرة على    وبالتالىحدوث استقرار فى إنتاج السلعة      

 على أسواق السلعة فى     ةير والمحافظ  بمتطلبات التصد  لوفاءا
   .الخارج
 التـصدير   متطلبـات  يتعلق بالقدرة على الوفـاء ب      وفيما

للقطن فى أهم الدول المصدرة للقطن فى العالم من خـالل           
التعرف على مدى إستقرار اإلنتاج المحلى لمحصول القطن        

 لإلنتـاج   رارحساب معامل عدم اإلستق   بتلك الدول فقد أمكن     
وقد تبين  ) ٧ (جدول) ٢٠١٥-٢٠٠٠( الفترة   السنوى خالل 

 هى أوزبكستان وأقلهـا     اإلنتاجأن أكثر الدول إستقرارا فى      
 االستقرار لالنتـاج    دمإستقرارا هى المكسيك وبلغ معامل ع     
 بلـغ   نمـا بي %  ٣٤,٥المحلى من القطن المصرى حوالى      

 ى من القطن الـسودان     لإلنتاج المحلى  االستقرار معامل عدم 
ويعد ذلك من أكثر األمور تـأثيرا علـى         % ٤٣,٦٥حوالى  

إضعاف المكانة التنافسية لمصر والـسودان فـى اسـواق          
ية لصادرات  ذلك على األنصبة السوق  ستصدير القطن وينعك  

  .السودان والدول المنافسه لهماالقطن فى كل من مصر و
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 فى إنتاج القطن فى مصر تقرار عدم اإلسمعامل .٧ جدول
  ) ٢٠١٥-٢٠٠٠  (رةفسه خالل الفتالسودان والدول المناو

 عدم اإلستقرار معامل الدولة
 لإلنتاج

 ٢٠,٩٩ الصين
 ١٧,٧٥  المتحدة األمريكيةالواليات

 ٤٦,٢٣ الهند
 ٤٧,٦ البرازيل

 ٨,٩٢ أوزبكستان
 ٣٩,٢٢ إستراليا
 ٢٤,٣١ اليونان
 ٣٧ بوركينا
 ٣٩,٣٧ مالى

 ١٣,٧١ باكستان
 ٣٤,٤٦ مصر

 ٢٨,٥٤ كازخستان
 ٢٧,٥٨ ركمنستانتو

 ٢١,٧٨ طاجيكستان
 ٥٢,٥١ الكاميرون

 ١١,٢٨ تركيا
 ٥١,٧١ االرجنتين
 ٥٩,٢٨ المكسيك
 ٤٣,٦٥ السودان

 -World– الدولية االستشارية للقطـن  الهيئة –جمعت وحسبت من : المصدر
Cotton- Statistics 2016  

 السوقي لصادرات القطن المصري والسودانى      النصيب. ٩
  :(MARKET SHARE) الخارجي سواقاألفي أهم 

 عبارة عن النـسبة المئويـة لـصادرات الدولـة           وهو
 لتلك  ة واردات الدولة المستورد   ليالمصدرة للسلعة من إجما   

، ). ٥   ٢٠٠          واخـرون                              عبد الغفـور العباسـى          حسن (السلعة
 الخارجية،  األسواق الدولة المصدرة في     تواجدويعكس حجم   

رنة بأي دولة منافسة كلما فكلما زادت قيمة المؤشر لدولة مقا 
 ارجيـة  الخ األسـواق  كبر حجم التواجد للدولة في       ىدل عل 

  .صحيحوالعكس 
 دراسة األنصبة السوقية لألقطـان المـصرية فـى          عند
) ٢٠١٥-٢٠٠٠(المستورده لها خالل الفترة    األسواقمختلف  
أن أسواق الواليات المتحدة األمريكية     ) ٨( من الجدول  يتضح

 وباكستان هـى    إيطاليامانيا وسولفينيا و   ال ووالهند وسويسرا 
 المستورده لألقطان المـصرية حيـث بلـغ         األسواق رأكب

 ،%١٩,٦١ ، %٢٠,٩ ،%٤٢,٣٤نصيبها السوقى حـوالى     
على الترتيب من    ، %٣,١،  %٧,٧٥،  %٩,١٤ ،%١٣,٦٥

  األقطانإجمالى واردات تلك الدول من 
 خالل الفترة  ما لهستوردة الماألسواق فى مختلف يالسودان القطن المصرى وطنمتوسط النصيب السوقى للق. ٨ جدول

)٢٠١٥-٢٠٠٠(  
النصيب السوقى للقطن %   المستوردهالدولة

 المصري
النصيب السوقى للقطن %   المستوردةالدولة

 السوداني
 ٢١,٣٣ مصر ٢٠,٩ الهند

 ٢,٨٧ ايطاليا ٠,٦ الصين
 ١٤,١٦ بنجالديش ٣,١ باكستان
 ٩,٣٢ المانيا ١٣,٦٥ المانيا
 ٠,٧٩ اليابان ٧,٧٥ إيطاليا
 ٣,٧ الهند ٠,٦٣ تركيا

 ٠,٢٦ تايالند ٠,٧١ بنجالديش
 ٠,١١ الصين ٠,٨ ية الجنوبكوريا

 ٠,١٦ أندونيسيا ٢,٣٤ البرازيل
   ٠,٣٣ تايالند
   ١,٨٤ ألمانيا

   ١٩,٦١ سويسرا
   ٤٢,٣٤ مريكيةالا المتحدة الواليات
   ١,٦ البرتغال
   ٩,١٤ سولفينيا
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 للقطـن المـصرى يقـل عـن      لمستوردهبينما باقى الدول ا   

 األقطانمن إجمالى وارداتها من     % ٣النصيب السوقى عن    
 للسودان فيتضح من    لنسبةاما با  .العالمية خالل فترة الدراسة   

 ،ن أسواق مصر، بنجالديش، ألمانيـا، الهنـد       أ) ٩(الجدول
 حيث  ودانية المستورده لألقطان الس   األسواقإيطالياهى أكبر   

ــوالى  ــسوقى ح ــصيبها ال ــغ ن  ،%١٤,١٦ ،%٢١,٣٣بل
على الترتيب مـن إجمـالى      % ٢,٨٦ ،%٣,٧٠ ،%٩,٣٢

 بينما  فـي بـاقى الـدول         األقطان من   لواردات تلك الدو  
 الـسوقي عـن     نـصيبب ال للقطن السودانى يقل     ستوردهالم
  .راسة خالل فترة الداألقطان منمن اجمالي وارداتها %١

  المـراجـع
                 تنافـسية بعـض       ، ٥   ٢٠٠  )       واخرون (                         عبد الغفور العباسى        حسن

                             المجلة المـصرية لالقتـصاد    ،          المصرية            الزراعية         للصادرات
  .     لثالث       العدد ا  )  ٥ ١ (         المجلد     اعى،    الزر

     يـة           الزراع           الـصادرات   –    ٢٠٠٢                   عباس العوضـى         فتحى      عباس
           رسـالة   –                                                  المصرية فى ظل المتغيرات االقتصادية الدوليـة        

           جامعـة   –                  كلية الزراعة    –    راعى                    قسم االقتصاد الز   –         دكتوراه  
    .        المنصورة

                         اقتـصادية تحليليـة          دراسة "  ،     ١٩٩٤                       طه الحاذق واخرون          منيرة
        مجلـة   ،  "                                                  للمالمح الرئيسية للتجارة الخارجية للقطن المصري     

    بحث -                         العلوم وبحوث التنمية      شرة ن  ،                           االسكندرية للتبادل العلمي  
  .  ٤٨      مجلد   ٧٢٧   رقم

              استراتيجية      ٢٠٠١                                            وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية، اغسطس      
    .                                   تنمية الصادرات المصرية السنه االولي

Alexandria Cotton Exporters Association (Alcotexa) Egyptian 
cotton Gazette, Different Issues. 

F.A.O.-Trade year Book Different issues 2000-2015-Rome 
Fatma Abdalla Ahmed Shoke, 1997 Factors Affecting Cotton 

Yield in The Gezira Scheme. M.Sc Thesis, University of  
Khartoum 

International Cotton Advisory Committee (Icac), Different 
Publications 
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ABSTRACT 
Economic Analysis of International Demand for Egyptian and Sudanese 

Cotton 
Abd El-Naby B. Ebeed, Mohamed M. El-Mahy, Saad Z. Soliman, Fatma A. Shoke 

This research aims to study the key indicators of 
Egypt and Sudan cotton exports, by measuring 
following indicators through 2000-2015: 

Market penetration rate index, cotton export 
instability factor, revealed comparative advantage, 
relative price of cotton, the geographical distribution of 
exports and imports of cotton and the relative 
importance of each country, the annual growth rate for 
the amount of cotton exports, and market share for the 
cotton exports of the two countries in their major 
foreign markets. 

The study revealed the following results: Market 
penetration rate index for Egypt and Sudan cotton 
exports shows that both countries have a competitive 
advantage for cotton exports in some countries 
indicating opportunities for both countries to increase 
their cotton exports for those markets, by studying the 
needs and the required cotton specifications of those 
markets. Calculations of the Revealed comparative  
advantage showed that the value of the comparative 
factor  during the study period (2000-2015) for Egypt 
and Sudan each is over one indicating higher 
comparative advantage in cotton production  compared 
to all  competing countries ,this points to the need for 
work on cotton exports issues in the two countries to 
maintain this comparative advantage. The study also 

revealed that Egypt and Sudan have no competitive 
price compared to most competitors in the export of 
cotton in the world market. The study found that there is 
a low market share for Egyptian and Sudanese cotton in 
global cotton exports. Coefficient of instability for local 
production of Egyptian cotton is around 34.5% and for 
Sudan it is about 43.65%, this high instability ratio is 
the most influential factor in weakening Egypt and 
Sudan on cotton export markets. The estimation of the 
production function indicated that the annual growth 
rate in the volume of cotton exports from Egypt and 
Sudan, each separately, is negative indicating 
deterioration in cotton exports of both during the study 
period. The study of the market shares of Egypt and 
Sudan cotton in different markets during the period 
(2000-2015) showed that the United States, India, 
Switzerland, Slovenia, Italy and Pakistan are the biggest 
importers of Egyptian cotton with a market share of 
more than 3%, while in other countries Egypt share is 
less than 3% of their total cotton imports. As for Sudan 
cotton, it was found that markets of Egypt, Bangladesh, 
Germany, India, and Italy are the largest importing 
markets for Sudanese cotton, where the market share is 
more than 2.5%. While in other importing countries 
Sudan cotton, the market share is less than 1% of their 
total cotton imports. 

  
  
  
  


