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﴿ولَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
سورة لقمان27:
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اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

إلى مهجه ذاتي ومأمنها أمي الحبيبة
إلى سندي وهويتي أبي الغالي
إلى ظلي ومسكن روحي ورياحين عمري إخوتي
إلى كل من وهبني مشاعر صادقة
إلى كل من صلى وعند الدعاء ذكر اسمي
إلى كل من أخذ بيدي وأنا أتوارى في بحيرة األيام
إلى كل الذين أحبهم بصدق ويحبوني

ث

الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين على كل النعم التي تحتويني ما علمت منها وما لم اعلم.
الشكر إلى هيئة التدريس بكلية االقتصاد والتنمية الريفية ممثلة في قسم االقتصاد.
الشكر إلى البروفيسر /معتصم أحمد عبد المولى الذي أشرف على هذا العمل ولم
علي بجزيل توجيهاته.
يبخل ّ
الشكر لكل من قدم لي يد العون وأفادني في مجريات هذا البحث.
الشكر من قبل ومن بعد هلل رب العالمين
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العوامل المؤثرة على صادرات القطن في السودان :دراسة تطبيقية
)2015-1991م)
تاج الدين صالح منا عمر
ملخص البحث
يعتبر القطن أحد أهم المحاصيل النقدية في السودان ،لذلك هدف البحث إلى إلقاء الضوء على
مشكلة القطن السوداني وتدهور صادراته ،والى بحث الوسائل الكفيلة بتحقيق المردود
االقتصادي .تناول البحث العوامل المؤثرة على صادرات القطن السوداني (2015 - 1991م)،
حيث اتبع البحث المنهج القياسي التطبيقي باستخدام نموذج االنحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية
المتباطئة ( )ARDLعلى بيانات سالسل زمنية جمعت من تقارير بنك السودان المركزي.
أظهرت نتائج النموذج المقدر للعوامل المؤثرة على أن صادرات القطن في السودان أن إشارات
معامالت المتغيرات المفسرة تتوافق مع العالقة المتوقعة ،حيث أن سعر الصرف يؤثر سلباً
وبصورة معنوية على صادرات القطن السوداني في األجل الطويل ،كما يؤثر كل من تمويل
الصادرات والناتج المحلي االجمالي الحقيقي بصورة إيجابية ومعنوية على صادرات القطن
السوداني في األجل الطويل .أوصت الدراسة بتطوير جهاز التسويق الخارجي ودعمه بالخبرات
واالهتمام بخلق روابط حقيقة في كل اتجاهات العالم ،دعم صادرات القطن من خالل تسهيالت
ائتمانية منخفضة التكاليف ،وضع برنامج خاص لترويج األقطان السودانية ،تنمية الطلب على
األقطان السودانية مع توفير التمويل الالزم لذلك ،ترقية مستوى إعداد القطن المعد للتصدير،
وانشاء محفظة تمويل دائمة لتمويل زراعة القطن بمكونات محلية ومدخالت بالنقد األجنبي.
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Factors Influencing Cotton Exports in Sudan: An Empirical
Investigation (1991-2015)
Tagalden Salah Mana Omer
Abstract
Cotton is considered the principal cash crop in the Sudan, therefore this research
aimed at shedding light on the problem of the Sudanese cotton and the deterioration
of its exports, and at searching the means necessary to achieve economic return. The
research dealt with the factors that influence the export of cotton in Sudan during
(1991-2015). The research adopted the Auto Regressive Distributed lag (ARDL)
model on time series data collected from the reports of the Central Bank of Sudan.
The estimated coefficients of the explanatory variables conform to the expected
relationships, where the exchange rate exercises a significant reverse effect on the
rate of cotton exports in the long-run. On the other hand, export finance and Gross
Domestic Product (GDP) impact positively and significantly on cotton export values
in the long-run. The study recommended the development of external marketing
organ and enforce it with experts and the concern with creating real connection with
all parts of the world; supporting cotton exports through low-cost credit concessions;
setting a special program for promoting Sudanese cotton and developing demand for
Sudanese cotton with provision of the required finance; raising the level of cotton
prepared for exportation; establishment of a permanent finance capital to finance
cotton growing with local components and also inputs in foreign currencies.
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الفصل األول
المقدمة
 1.1تمهيد:
يعتبر محصول القطن أحد الركائز الرئيسة لالقتصاد القومي ومن أهم المحاصيل التصنيعية
والتصديرية في االقتصاد القومي ويعتبر مصد اًر

رئيسياً للعملة الصعبة والتي تحتاجها الخطط

التنموية القومية نظ اًر لما يتميز به من صفات غزلية متميزة تجعله متفوقاً على األقطان العالمية.
تعتبر الصادرات من أهم القطاعات االقتصادية للدخل القومي ،وتعتمد الدولة على صادراتها
للحصول على العمالت األجنبية لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية بالبالد ،والسودان
كسائر الدول النامية يعتمد على تصدير المواد األولية وخاصة المنتجات الزراعية .يلعب القطن دو اًر
مهماً في االقتصاد السوداني ويعتبر محصول الصادر الرئيسي إلسهامه بالنصيب األكبر من عائد
البالد من النقد األجنبي حيث تجاوزت عائداته  200مليون دوالر في عام 1989م ويعتمد السودان
في تصريف أقطانه على التجارة الدولية ،إذا ال يتعدى استهالكه المحلي أكثر من  %20من حجم
اإلنتاج بالرغم من قيام صناعة متطورة للغزل والنسيج تصل إلى حوالي  18مصنعاً منتشرة في أنحاء
القطر(مهدي2015 ،م).
وفي السنوات األخيرة تغيب السودان من السوق العالمي في كثير من السلع الرئيسة التي كانت
تصدر إلى الخارج وذلك بسبب انخفاض الصادرات التي أثرت على الدخل القومي ،أصبحت الدولة
تعتمد على منتج واحد وهو خام البترول الذي تم إدخاله ضمن الصادرات في السنوات األخيرة.
السودان بلد غني بموارده التي تجعله قاعدة اقتصادية تقوم على الصادرات التي تمثل العمود الفقري
لالقتصاد السوداني وعليه تقوم معظم المناشط االقتصادية المختلفة (عبد الرسول2014 ،م).
القطن من أهم المحاصيل النقدية المعروفة منذ القدم (االستعمار) حيث كانت تتمركز زراعته في
مشروع الجزيرة ودلتا طوكر وكان في الماضي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد السودان وكان يعتمد
1

عليه اعتماداً شبه كامل في تقديرات موازنة الدولة ،وهو المحصول الرئيسي من حيث الصادرات
ولما يتميز به عالمياً حيث الجودة والكميات المزروعة بعد مصر وهو عدة أنواع أجودها طويل التيلة
وأكاال وقصير التيلة (إبراهيم2015 ،م).
 2.1مشكلة البحث:
بالرغم من تقدم اإلنتاج العالمي من القطن كماً وكيفاً ،وعلى الرغم من المزايا التي يتمتع بها القطن
السوداني من حيث النوعية ،القرب من األسواق العالمية ،ومساهمته في االقتصاد ،إال أن الكميات
المصدرة منه في العقدين األخيرين اتخذت اتجاهاً عاماً تنازلياً ترتب عليه تراجع صادرات القطن في
األسواق العالمية وفقدانها للعديد من األسواق الخارجية التقليدية .لذلك ،يتطلب األمر دراسة العوامل
المؤثرة على صادرات القطن السوداني .تجدر اإلشارة إلى أن صادرات القطن السوداني تواجه العديد
من المشاكل والمعوقات التي تعوق حركة التصدير.
يمكن صياغة مشكلة البحث في شكل أسئلة كاآلتي:
 ما هي أهم محددات صادرات القطن بالنسبة للسودان؟ ما هي الطرق المثلى لتقدير معدالت التغير في صادرات القطن الناتجة عن تغير المتغيراتالمستقلة عبر الزمن؟
 هل هنالك معوقات تعوق حركة صادرات القطن؟ 3.1أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في أهمية القطاع الزراعي باعتباره القطاع الرائد في االقتصاد السوداني وأهمية
محصول القطن في دعم موازنة الدولة من خالل العائدات ،والتعرف على العوامل المؤثرة على
مؤثر في التجارة الخارجية ،والتي تعتبر مؤش اًر من
اً
صادرات القطن في السودان باعتبارها جزءاً
مؤشرات االقتصاد الكلي.
 4.1أهداف البحث:
يهدف البحث إلى اآلتي
الهدف العام

2

تسليط الضوء على قطاع التجارة الخارجية في السودان باألخذ في االعتبار جانب الصادرات كجزء
مهم من الميزان التجاري.

الهدف الخاص
فحص أثر كل من سعر الصرف ،تمويل الصادرات ،والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،على
صادرات محصول القطن ،وكذلك معرفة أهمية اقتصاد القطن و تسليط الضوء على إنتاج القطن
ومعوقاته في السودان ،والمساهمة في وضع السياسات ورسم الخطط التخاذ الق اررات االقتصادية
السليمة للتنبؤ بالمستقبل.
 5.1فرضيات البحث:
أ /تمويل الصادرات يؤثر إيجاباً على قيمة صادرات القطن.
ب /تستجيب قيمة صادرات القطن طردياً للتغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
ج /تخفيض سعر الصرف يؤثر سلباً على قيمة صادرات القطن.
 6.1حدود البحث:
حدود مكانية
جمهورية السودان.
حدود زمانية
يغطي البحث الفترة الزمنية (2015 - 1991م).
 7.1منهجية البحث:
تم استخدام المنهج القياسي التطبيقي الذي يعتمد على المعلومات حول موضوع الدراسة ،وبيانات
السالسل الزمنية في الفترة (2015-1991م) وذلك باستخدام نموذج .ARDL
 8.1هيكل البحث:

3

يتكون البحث من خمسة فصول يشمل الفصل األول المقدمة بينما يتناول الفصل الثاني اقتصاديات
القطن .يتناول الفصل الثالث دور القطن في االقتصاد السوداني ،بينما يركز الفصل الرابع على
منهجية البحث والشواهد التطبيقية .أخي اًر ،الفصل الخامس يقدم الخاتمة والتوصيات.

4

الفصل الثاني
اقتصاديات القطن
 1.2المقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى التعريف بالقطن وأهميته االقتصادية والشروط الالزمة لزراعته ،كما يتناول
الزراعة اآللية ،التجارة الدولية ،وأماكن ازرعة القطن ،باإلضافة إلى مناطق إنتاجه في العالم وأنواعه.
يختتم الفصل ببعض الدراسات السابقة.

 2.2التعريف بالقطن:
يعد القطن أهم األلياف المستخدمة في إنتاج المنسوجات وأكثرها استهالكاً رغم المنافسة التي يتلقاها
من الخيوط الحيوانية كاألصواف أو من األلياف األخرى سواء النباتية منها كالكتان ،والقنب أو
الكيمائية كالنايلون ،والحرير الصناعي .القطن محصول قديم عرفه اإلنسان منذ زمن بعيد ويعتقد أن
الهند هي الموطن األصلي لشجرة القطن وقد زرع فيها منذ أكثر من ثالثة ألف عام ،كما عرفه
المصريون القدماء منذ القرن الخامس قبل الميالد .بدأت أوربا في استخدام ألياف القطن في صناعة
المنسوجات خالل القرن الثامن عشر ،وكان يتم استيراد القطن من الشرق ،وأمريكا الالتينية وخاصة
من جزر الهند الغربية وكانت المنسوجات القطنية مرتفعة الثمن خالل هذه الفترة الستخدام األساليب
البدائية في فصل البذور عن القطن مما رفع نفقات اإلنتاج ،لذا لم يكن اإلقبال كبي اًر على
المنسوجات القطنية الغالية وخاصة إن األوربيين كانوا يعتمدون في إنتاج المنسوجات على األصواف
والجلود والكتان وكلها خامات أقل تكلفة وارخص ثمناً في األسواق (المهدي2015 ،م).
لكن في نهاية القرن الثامن عشر(1793م) تم اختراع دواليب حلج القطن ،مما خفض تكلفة عمليات
فصل البذور عن القطن الشعر واعداده للغزل والنسيج ،وهذا أدى إلى التوسع في استخدام ألياف
القطن إلنتاج المنسوجات ،مما أدى بدوره إلى التوسع في زراعته بجهات متعددة من العالم ومن بينها
السودان (الزوكة1996 ،م).
كانت الزراعة السائدة في السودان تروى باألمطار والسواقي حتى بداية الحكم البريطاني ،وتستعمل
أدوات إنتاج بدائية .وعندما سيطر البريطانيون على السودان كانت لهم أهداف محددة بالنسبة
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للزراعة .وهدفهم األول تمثل في تطوير زراعة بعض المحاصيل النقدية ،خاصة القطن لتوسيع نشاط
الصادر والوارد وسيطروا على نظام ملكية األرض ،واستعملوا سالح الضرائب للسيطرة على النشاط
التجاري والزراعي وسيطروا على تسويق المنتجات الزراعية المتصاص الفائض االقتصادي ،وادخلوا
مجالس التسويق وكان هدفهم الثاني هو تطوير اإلنتاج بإدخال أساليب حديثة مثل الري الصناعي،
واآلالت الزراعية ،والمبيدات ،والمخصبات ،وسائل الموصالت المتطورة .إال إنه كان أيضاً من أجل
تفادى المجاعة التي تهز أركان الحكم ،فقد واجه الحكم البريطاني مجاعة عام 1900م ،ومجاعة
أخرى عام 1913م ،ولكن األمن واالستقرار الذي فرضه النظام الجديد ،قد شجع الناس على معاودة
نشاطهم الزراعي .فارتفعت مساحة األرض المزروعة من نصف مليون فدان عام 1904م إلى مليون
فدان عام 1913م (القدال1995 ،م).
 3.2األهمية االقتصادية للقطن:
تقاس أهمية أي مادة حيوية في االستعمال ،ويحدد هذه األهمية حجم الطلب على المادة نفسها
وندرتها أو حجم المعروض منها ،وتنطبق هذه الصورة على األقطان كمادة حيوية لها أهميتها
العالمية في صناعة المنسوجات التي تستعملها جميع الطبقات في كافة بالد العالم ،كما تدخل في
كثير من الصناعات األخرى ،ويزرع القطن حالياً في أكثر من ثمانين دولة ويغزل وينسج في اغلب
بالد العالم .يعتبر القطن من أكثر الخامات النسيجية استخداماً فهو يستخدم في جميع أغراض الغزل
والنسيج من الخيوط الرفيعة إلى أنواع المالبس المتعددة المتنوعة ،وكذلك يستخدم في إنتاج أقمشة
المفروشات ،والتنجيد وخيوط الحياكة والدوبارة بجانب استخدامه في األغراض التي تتطلب متانة
ومرونة ومقاومة لالستهالك والتمزق مثل صناعة إطارات السيارات ويساعد في ذلك رخص ثمنه
النسبي بجانب خواصه الطبيعية المستحبة في إنتاج المالبس الداخلية كذلك قابليته السريعة لعمليات
التبييض والصباغة والتجهيز التي تساعد في إنتاج األقمشة المتنوعة والمتطورة كذلك فان القطن
يستخدم في بعض الصناعات الكيميائية ،والدوائية مثل صناعة القطن الطبي ،وفي بعض الصناعات
الدفاعية كالذخائر والمفرقعات ،كما يستخرج من عصير بذرة القطن الزيت الذي يستخدم في الطعام
وفي صناعة الصابون باإلضافة إلى األم باز الناتج من صناعة زيت بذرة القطن ليستخدم كعلف
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للماشية .ومن ثم فان حصيلة الطلب الخارجي على صادرات القطن ألي دولة من دول العالم الثالث
ومن بينها السودان ذات أثار هامة على خطط التنمية االقتصادية القائمة فيها (المهدي2015 ،م).
يعتبر القطن من أهم المحاصيل األلياف النباتية بل وغيرها من أنواع األلياف األخرى الطبيعية أو
الصناعية والدليل على ذلك حيث أن إنتاجه يتجاوز نصف إنتاج األلياف األخرى بالعالم .وما ذال
القطن له أهمية رغم التطور في الصناعات النسيجية من األلياف األخرى وخاصة الصناعية،
واأللياف الصناعية تماثل جودة األلياف الطبيعية إال إذا خلط معها ،وباإلضافة إلى االستخدام
الرئيسي للقطن ،فتوجد استخدامات أخرى متعددة منها إنتاج الزيوت ،العلف ،وصناعة الورق
(رمضان2008 ،م).
 4.2الشروط الالزمة لزراعه القطن:
استعرض كل من (صفي الدين وآخرون  )1990عددا من الشروط الالزمة نوردها فيما يلي:
 /1القطن من النباتات المدارية التي تتطلب ح اررة مرتفعة في فترة نموها ونضوجها وتحتاج إلى جو
مشمس ،ولهذا ال ينمو بنجاح إذا انخفضت درجة ح اررة الصيف إلى اقل من  25درجة مئوية ،كما
يمكن اعتبار  12درجة مئوية بمثابة صفر النمو بالنسبة للقطن ويتوافق نموه إذا انخفضت درجة
الح اررة دون هذا القدر ،والقطن من النباتات ذات فصل نمو طويل الذي يتراوح مدته من  170إلى
 200يوم.
 /2يحتاج القطن إلى كميات متوسطة من األمطار تتميز بانتظامها ،إذ تتراوح كمية األمطار التي
يحتاجها النبات بين  20و  40بوصة أو ما يعادل هذه الكمية من مياه الري.
 /3يحتاج القطن في بداية نموه إلى مطر متوسط أو ري متوسط الن غ ازرة المياه في هذه المرحلة
تعوق امتداد جذوره في التربة ،والى ري غزير مقترن بارتفاع درجة الح اررة في وقت تكوين اللوز،
والى طقس جاف مشمس قبل وقت جمعه ،وذلك الن المطر الغزير في هذه الفترة يضر بالمحصول.
وتنطبق هذه الشروط (الح اررة والرطوبة) على إقليم السافنا واإلقليم المداري الصحراوي إذا توفر الري
الصناعي أيضاً .وفي اإلقليم االنتقالي (في فصل الصيف الحار مع توفير مياه الري) ،أما اإلقليم
فنظر لغ ازرة أمطاره طول العام فهو ال يصلح لزراعة القطن.
االستوائي
اً
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 /4أكثر أنواع التربة مالئمة لزراعة القطن هي التربة الخصبة الخفيفة والسهلة الصرف .نظ اًر الن
المناطق التي تمارس فيها زراعة القطن تسود بها أنواع رديئة على غرار تربة الالتريت ،فقد اضطر
زراع القطن إلى استخدام المخصبات ،والى إتباع دورات زراعية مالئمة ،خصوصاً وأن القطن نبات
مجهد لألرض .ولعال أفضل أنواع التربة هي التربة الفيضية التي توجد في سهول األنهار الفيضية
وداالتها .ولهذا تركزت زراعة القطن في جهات كثيرة من العالم في السهول الرسوبية لألنهار كما هو
الحال في وادي النيل ودلتاه في مصر.
 /5يحتاج القطن إلى أيدي عاملة وفيرة ورخيصة لكثرة العمليات التي ترتبط بزراعته من تنقية
األرض والحشائش ،إلى غرس البزور ،إلى جني المحصول وغير ذلك من العمليات التي يحتاج إليها
النبات وخصوصاً إذا داهمتها اآلفات والحشرات مثل دودة اللوزة وبعض األمراض الطفيلية.
ولوال اعتماد الواليات المتحدة على الرقيق المستورد من إفريقيا لما نجحت زراعة القطن فيها في أول
عهدها بزراعة هذا المحصول ،ولما أصبحت اآلن ضمن أولى دول العالم إنتاجاً له.
زرعة القطن:
 5.2أماكن ا
ينطبق في واقع األمر كل الشروط الطبيعية والبشرية الالزمة لزراعة القطن على مناطق واسعة من
العالم يدخل اغلبها في نطاق األقاليم المدارية باستثناء اإلقليم االستوائي الشديد الرطوبة .وكان
المتوسط السنوي لإلنتاج العالمي من القطن قد بلغ  10.9مليون طن متري خالل الفترة
(1965-1961م) ،ثم ارتفع هذا المتوسط العالمي إلى  12.3مليون طن في سنوات
(1972 –1970م) ،ثم ارتفع إلى نحو  13.5مليون طن (1980 -1976م) ،ثم ارتفع اإلنتاج
العالمي في عام 1984م إلى  17.7مليون طن وصار متوسط اإلنتاج العالمي لسنوات
(1984 – 1980م) نحو  14.6مليون طن ،رغم أن هنالك أكثر من  80دولة تنتج القطن في
العالم ،إال إن تسع دول فقط تعد مسئولة على نحو %85لإلنتاج العالمي (صفي الدين وآخرون،
الموارد الطبيعية 1990م).
ينتج القطن في العديد من بلدان العالم منذ فترة طويلة .في البيانات الصادرة عن السنة التسويقية
لعامي 2014م فقد تصدرت الهند والصين في زراعة القطن ،لتصبحا األكبر أنتاجاً للقطن في العالم.
أما في عام 2015م فقد تصدرت الصين لزراعة القطن كأكبر منتج للقطن في العالم .زراعة القطن
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في الهند تعتمد بشكل كبير على الرياح الموسمية مما أدى إلى تأخر إنتاجها بعد الصين (سعد
الدين.)2016 ،
جدول ()1.2
أكبر الدول إنتاجاً للقطن في العالم (2015م)
اإلنتاج

الدول

مليون طن متري
الصين

33

الهند

27

الواليات المتحدة األمريكية

18

باكستان

10.5

الب ارزيل

9.8

اوزيكستان

4.6

استراليا

4.3

تركيا

2.8

تركمانستان

1.6

اليونان

1.2

المصدر :مجلة المرسال 2016/5/19م
 6.2مناطق اإلنتاج في العالم:
ينمو القطن في المناطق ذات المناخ الدافئ ،وتتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للقطن إذ أنها
تنتج رب ع اإلنتاج العالمي ،وتتم زراعته في منطقة الوسط الشرقي من البالد غرب بكين وشنغهاي،
كذلك يزرع القطن في دول أخرى في قارة آسيا ،مثل أفغانستان ،بورما ،الهند ،إيران ،فلسطين المحتلّة
وباكستان ،سوريا ،تايالند ،تركيا وأوزبكستان .والواليات المتحدة تنتج  5/1اإلنتاج العالمي ،وتزرع
واليات تكساس ،كاليفورنيا ،الميسيسيبي أكثر من نصف إنتاج الواليات المتحدة .أما في أمريكا
الجنوبية فيزرع القطن في األرجنتين والب ارزيل وكولومبيا وباراجواي وبيرو وتشمل قائمة دول وسط
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أمريكا المنتجة للقطن السلفادور وجواتيماال ونيكاراجوا .وفي قارة أفريقيا فإن الدول الرئيسية المنتجة
للقطن هي ،تشاد ،مصر ،مالي ،جنوب أفريقيا ،السودان ،وتنزانيا ،وزمبابوي .وفي أوربا يزرع القطن
في اليونان وأسبانيا وتعتبر استراليا دولة مهمة في إنتاج القطن (صفي الدين وآخرون1990 ،م).
 7.2أنواع القطن:
هنالك أنواع كثيرة من القطن تختلف باختالف طول تيلتها فكلما ذاد طولها ذادت قيمة القطن ،وذلك
الن طول التيلة يزيد من متانة خيوط القطن المستخدمة في النسيج ،ولهذا يقسم القطن إلى أصناف
على أساس طول التيلة واألقطان الطويلة التيلة هي التي تزيد طول تيلتها على 1.5بوصة ومنها
القطن الجزري ،القطن المنوفي المصري ،والقطن السوداني (الساكل) .وبعض األنواع التي تزرع في
بيرو والواليات المتحدة ،تكاد تمكنت مصر والسودان من إنتاجه إذ تزودان العالم بحوالي %85من
هذه األقطان وبيرو  ،%11والواليات المتحدة  %4على إن األقطان الطويلة التيلة في مجموعها ال
تمثل أكثر من %5من إنتاج القطن .أما األقطان المتوسطة التيلة فيتراوح طول تيلتها بين
( )1.12 - 1.5بوصة ،ومنها نوع االبالن األمريكي الذي يزرع في الواليات المتحدة والمكسيك
والب ارزيل واالشموني المصري .أما األقطان القصيرة التيلة وهى التي يقل طول تيلتها  1.12بوصة
فتزرع في الهند والصين وتركيا وايران والتركستان الروسية  %8.5من إنتاج العالم (صفي الدين
وآخرون1990 ،م).
 8.2تجارة القطن الدولية:
ذكر كل من صفي الدين ،وآخرين (  )1990عن التجارة العالمية ما يلي:
 /1القطن من المحاصيل الزراعية التي تشترك في التجارة الدولية بنسبة كبيرة في األسواق العالمية
بنحو ثلث اإلنتاج العالمي من القطن بحوالي  4.5مليون طن عام 1984م ويرجع هذا إلى أن الدول
األوربية الصناعية تستهلك كمية كبيرة من القطن في هذا الوقت الذي تسمح فيه الظروف الطبيعية
فيها بزراعة هذا المحصول وهذا باإلضافة إلى زيادة الطلب على القطن في دول الشرق األقصى
خصوصا اليابان والصين.
 /2تتأثر سوق القطن العالمية بمركز صناعة المنسوجات القطنية في العالم ،ففي الوقت الذي
تنكمش فيه صناعة المنسوجات القطنية وتعرض الكساد تقل بصوره واضحة كمية األقطان المطروحة
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في السوق العالمية ،كما ال ينتظر أن يزيد االستهالك العالمي للقطن نتيجة المنافسة المتزايدة
لأللياف الصناعية التركيبية ،ليس في األقطار المتقدمة فحسب وانما في كل األقطار.
 /3تتوقف حالة السوق العالمية للقطن على كمية األقطان األمريكية المطروحة في السوق ،وعلى
كمية العالم من القطن .وهذه أيضاً تتأثر بكمية األقطان األمريكية المصدرة بأسعارها.
 9.2الدراسات السابقة:
 كمبال (2006م) :تناول البحث إستراتيجيات تسويق القطن في السوق العالمي دراسة حالة
السودان (2000- 1970م) .تمثلت مشكلة البحث في العقبات التي تواجه إستراتيجيات تسويق
محصول القطن السوداني في السوق العالمي منها السياسات االقتصادية الحكومية غير الثابتة اتجاه
محصول القطن ،تحدد في األسئلة التالية.
إلى أي مدى تؤثر السياسات االقتصادية الحكومية في إستراتيجيات تسويق القطن السوداني في
السوق العالمي؟
هل التكلفة العالية لإلنتاج تؤثر في إستراتيجيات تسويق القطن السوداني في السوق العالمي؟
افترضت الدراسة عدم استقرار سياسات إنتاج القطن في السودان تؤدى إلى فقدان أقطان السودان
لألسواق العالمية ،ارتفاع تكاليف إنتاج القطن في السودان يحد من قدرة محصول القطن السوداني
على المنافسة في األسواق العالمية ،عدم استقرار السياسات التسويقية للقطن في السودان يؤدى إلى
فقدان األقطان في األسواق العالمية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي ،توصلت الدراسة لسياسة التمويل لها دور
سلبي اتجاه زراعة القطن خصوصاً مع تزايد تكلفة التمويل نتيجة لتطبيق سياسات التحرير
االقتصادي والتي قلصت دور البنوك في تمويل محصول القطن وهذه سياسات إنتاج غير مستقرة
أدت لفقدان أقطان السودان لألسواق العالمية .توصلت الدراسة إلى عدم استقرار السياسات التسويقية
للقطن في السودان يؤدى إلى فقدان األقطان السودانية لألسواق العالمية أوصت بتأهيل البنيات
األساسية لمشاريع القطن خاصة بالنسبة لقنوات الري والمحالج ،وتطوير خبرات السودان التي
اكتسبها في إنتاج القطن ،التوسع في إنتاج القطن بإنشاء مشاريع جديدة المتصاص البطالة وتشغيل
عماله اكبر واالستفادة من األرضي الخصبة والغنية التي يتمتع بها السودان .دعم القطاع الزراعي
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ورفع عبء جميع أنواع الجبايات من الضرائب والجمارك وذلك ابتداء من مدخالت اإلنتاج وانتهاء
بالصادر حتى يكون القطاع الزراعي بما فيه قطاع القطن جاذباً للمزارعين.
 السماني (1999م) :تناول البحث األثر أالقتصادي السياسي بالتحديد على إنتاج القطن بمشروع
الجزيرة حيث تمثلت مشكلة البحث في االختالف في وجهات النظر حول تطبيق سياسة التحرير في
كثير من القطاعات ،البعض يرى إنها أسهمت إسهاماً فاعالً في تطور القطاع الزراعي ،والبعض
األخر يرى إنها أقعدت القطاع الزراعي من التقدم والتطور من خالل هذا سعت الدراسة إلى أن تضع
األرقام الحقيقية والتحليل ووضع المقارنات قبل وبعد سياسة التحرير .افترضت الدراسة إن سياسة
التحرير لها أثر اقتصادي إيجابي على زراعة وانتاج محصول القطن بمشروع الجزيرة وان سياسة
التحرير لها أثر إيجابي على دخل مزارع القطن وتحفيزه وتطويره اجتماعياً من خالل ارتفاع معدالت
العائد ومن ثم تطور الخدمات االجتماعية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى أن محصول القطن يحتل
موقعاً متمي اًز بين األلياف األخرى والطلب العالمي عليه يتوقع أن يزيد بمعدل  1ـ  %1.5سنوياً وان
الجهد المبذول في الجامعات والمعاهد والمراكز المتخصصة لتقوية مركز القطن التنافسي اتجاه
األلياف األخرى .وان هنالك ذبذبة واضحة في السياسات المرسومة لزارعة القطن بالمشروع ،وظهر
عدم الثبات والذبذبة الواضحة على المساحات المزروعة سنوياً مما انعكس ذلك سلباً على اإلنتاج
واإلنتاجية التي تأثرت بصورة واضحة بارتفاع تكاليف اإلنتاج عقب التحرير .وان سياسة التحرير لم
يكن لها اثر ايجابي على إنتاج القطن بمشروع الجزيرة كما إنها ليس لها اثر ايجابي على مزارع
القطن بالمشروع من خالل تحفيزه وتطويره اجتماعيا كما أوصت بوضع برمجة ثابتة وواضحة لزراعة
القطن بالجزيرة ،واالهتمام بتمويل القطن وتحقيق هامش ربح التمويل ،تخفيض الضرائب المفروضة
على صادر القطن ومنتجاته ومدخال ته ،إنشاء مجلس تنسيقي واستشاري لتولى عملية تنسيق المجال
لكافة األجهزة العملية في قطاع القطن وذلك تفادياً لتداخل االختصاصات ومنها ألي تضارب في
السياسات وذلك بالتحكم في الرؤية المستقبلية.
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 ريحان (1976م) :تناولت هذه الدراسة العوامل المؤثرة على الطلب العالمي على االقطان
الممتازة التيلة في السوق العالمي ،تبين أن السوق العالمي للقطن يتصف بالحساسية واالتساع وان
المستويات السعرية لالقطان الطويلة الممتازة في سوق القطن العالمي تتحدد نتيجة لتفاعل قوى
اقتصادية عالمية تتعلق بتحديد كل من دالتي العرض والطلب لتلك االقطان ،وتبين من الدراسة ان
المعروض العالمي لالقطان الطويلة الممتازة هو العامل االساسي المسئول عن تقلبات أسعاره ،كما
أظهرت الدراسة ان المرونات السعرية تزيد عن الواحد الصحيح االمر الذي يعني ان الطلب عليها
مرن على اعتبار أن االقطان الممتازة التيلة لها استخدامات خاصة تختلف عن مثيلتها المتوسطة أو
قصيرة التيلة.
أحمد (2011م) :هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلة القطن السوداني خالل السنوات
الماضية وتدهور إنتاجيته وصادراته والى الوسائل الكفيلة بتحقيق مردود واثر إيجابيين على ميزان
المدفوعات .اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام بيانات شركة السودان لألقطان
المحدودة ،وبيانات بنك السودان ،وبيان الهيئة االستشارية الدولية كمصادر هامة للبحث .وأهم النتائج
التى توصلت إليها الدراسة هي تفوق صادرات القطن فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي
على بقية صادرات السودان من حيث الكمية والعائد ،تدهورت صاد ارت القطن السوداني خالل الفترة
من (2008 -1999م) وبشكل مريع مما اثر سلباً في ميزان المدفوعات ،يعتبر القطن المحصول
النقدي األول في البالد والبد أن تتضافر الجهود لترقية إنتاجيته من حيث النوع والكم ،تطوير ودعم
جهاز التسويق حتى يستطيع المنافسة في السوق العالمي للقطن.
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الفصل الثالث
دور القطن في االقتصاد السوداني
 1.3مقدمة:
يعتمد هذا الفصل على عدد من المحاور وهي نشأة وتطور القطن في السودان ،عناصر المناخ
لزراعة القطن ،التركيبة التصنيفية لالقطان السودانية ،مناطق زراعة القطن وانتاج القطن في
السودان ،أهم مناطق زراعة القطن في السودان ،الميزة النسبية إلنتاج القطن ،معوقات اإلنتاج،
سياسات الصادر في ظل التحرير االقتصادي ،تطور إنتاج وصادرات القطن السوداني ،تطور
صادرات القطن خالل فترة البحث ،المشاكل التي تواجه صادرات القطن ،تسويق القطن ،المردود
االقتصادي للقطن ،مؤشر معدل اختراق صادرات القطن ألهم األسواق الدولية.
 2.3نشأة وتطور القطن في السودان:
القطن السوداني يتمتع عالمياً بسمعة جيدة ويعتبر من أهم المحاصيل الرئيسة في السودان إذ يشكل
نسبة مقدرة من حصيلة الصادرات السودانية وترتكز عليه صناعة الغزل والنسيج في السودان .ويمكن
تقييم أهمية قطاع القطن بالنسبة لالقتصاد السوداني إذا علمنا أن القطن يعتبر من أهم الحاصالت
الزراعية حيث يتراوح العائد بالعملة الصعبة من عائداته بين  %40و%60من جملة عائدات
الصادر حتى 1989م ،حيث بدأ عائده في التدني بعد أن توسعت سياسة الدولة في زراعة القمح
على حساب محصول القطن .أول من أدخل زراعة القطن في السودان هو ممتاز باشا التركي
األصل في دلتا طوكر سنة 1867م ،وانتقلت زراعة القطن في عام 1906م إلى منطقة الزيداب
على ضفاف النيل بالمديرية الشمالية ،ثم انتقلت بعد ذلك إلى مشروع الجزيرة في عام 1910م
بزراعة ( )600فدان في مشروع استطالعي بقرية طيبة ،ثم ود النو والحاج عبد اهلل وقد بلغت جملة
المساحات المزروعة عن طريق ري الطلمبات ( )22ألف فدان قبل افتتاح خزان سنار في
عام1925م ( التوم وعبد الرحمن2010 ،م).
إعتمد إنشاء مشروع الجزيرة على البحث العلمي ،فقد سبق إنشاء المشروع عدد من التجارب لزراعة
القطن في مناطق مختلفة ،لمعرفة أنسب المناطق لزراعته ومعرفة أفضل األصناف وأكثرها مالئمة
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لظروف السودان .تأسست أول محطة للتجارب في شندي في مطلع القرن التاسع عشر ،وفي عام
1904م أنشئ مركز شمبات للتجارب .ثم انتقل االهتمام إلى الجزيرة فانتقلت محطة األبحاث إلى ود
مدني عام 1909م .وفي عام 1931م انتقلت كل رئاسة األبحاث الزراعية إليها .ولقد تبلورت
وتطورت األبحاث لزراعة القطن ،فلم تعد زراعته بعد ذلك قائمة على التجريب العشوائي ،ثم انتقل
النشاط إلى إجراء تجارب زراعية موسعة على بعض المناطق .ففي عام 1904م منحت الشركة
الزراعية التي يترأسها األمريكي لي هنت امتيا از في الزيداب لزراعة عشرة أالف فدان بالقطن .وفي
عام 1907م أجريت تجارب لزراعة القطن المصري طويل التيلة عام 1909م ،وجاءت النتائج مبش ار
بدأت زراعة القطن من أجل التصدير ،لكن بكميات محدودة ،في عام 1910م فأنتجت دلتا خور
بركة  165ألف قنطار وارتفع الطلب العالمى على القطن طويل التيلة بين األعوام (- 1910
1914م) ،خاصة بعد تلف محصول القطن األمريكي والمصري باآلفات عام 1909مُ ،شجع ذلك
فزرعت  3600فداناً ثم جاءت الحرب العالمية األولى
حكومة السودان للمضي قدماً في جهدهاُ ،
لتؤدي إلى ركود في زراعة القطن وتجارته (القدال1992 ،م ).

نتيجة لتلك التجارب والرتفاع الطلب العالمي على القطن ،تضاعف االهتمام بزراعته في السودان.
ووقع االختيار على منطقة الجزيرة إلقامة مشروع لزراعة القطن طويل التيلة .و أوكل للشركة
الزراعية السودانية تشييد المشروع و برزت مشكلة التمويل .وكان البرلمان البريطاني قد وافق في عام
1913م على قرض بضمان الحكومة البريطانية بمبلغ ثالثة ماليين جنيه لتمويل مشروع الجزيرة،
خصص منها مليونان لمنشآت المشروع ،ومليون لسكة الحديد داخل المشروع ولمشروعات الري،
وجاء ضمان الحكومة لذلك القرض نتيجة لتشابك عدة مصالح و مصادفات ،فقد كانت اإلدارة
البريطانية في السودان تسعى لتحقيق تطور اقتصادي يمكنها من االستقالل المالي عن مصر .وكان
كتشنر آنذاك قنصالً لبريطانيا في مصر ،تلقى بريداً يساعد في تحقيق هذا الهدف ألغراض سياسية،
كما كانت هنالك ضغوط من رجال صناعة النسيج البريطانيين الباحثين عن مصادر رخيصة للقطن،
فاهتمت الحكومة بتوفير تلك المصادر ،وهنالك الشركة الزراعية الباحثة عن الربح ،وأخي اًر هنالك
المزارع السوداني الذي بدأ يحس بوادر االنتعاش االقتصادي .وعندما استأنف عمل المشروع بعد
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الحرب العالمية األولى ارتفعت األسعار ،فأرتفع القرض إلى خمسة ماليين من الجنيهات .و أكتمل
العمل في المشروع وأفتتح عام 1925م ( المصدر السابق).
وعلى كل حال فلما وطدت إنجلت ار مكانها في السودان وكان واضح أمامها إن مواردها من القطن من
المناطق الجديدة التابعة لها في الهند ومصر والب ارزيل و أوغندا غير كافية فعزمت على جعله مورداً
أساسياً للقطن الرخيص .وأنشأت حكومة السودان البريطانية مكتباً للتجارة الزراعية في مدينة شندي
امتدت أعماله وادارته إلى شمبات ،ود مدني ،الزيداب وأصبح بمرور الوقت مصلحة كاملة تشرف
على زراعة القطن ومقاومة آفاته واتضح من التجارب إمكانية زراعة القطن بطريقة اقتصادية في
السودان ونظ اًر ألن إنتاج القطن يخضع إلمكانية الري ومناسبة المناخ والتعرض لآلفات الزراعية
وعوامل أخرى فان إنتاجه ليس ثابت ،واذا أضفنا إلى ذلك إن القطن كمحصول مصدر مرتبط
بالسوق العالمية فهمنا أن هنالك عدم استقرار في مقادير الطلب عليه وانعكاس كل ذلك على اقتصاد
يعتمد في المقام األول على القطن دون سواه ومن احتمالية تعرض هذا االقتصاد لالهتزاز ،واذا
أضفنا إلى كل ذلك إن السودان حتى عام 1950م على األقل كان يصدر ما ال يقل عن  %80من
أقطانه إلى سوق واحد متحكم في أسعاره وهو السوق االنجليزي ومن تباطؤا به كالهند بعد الحرب
العالمية الثانية .ومما يؤكد قولنا أن السودان قد عانى فترات عسيرة خالل األزمة العالمية
(1933-1929م) وخالل الحرب العالمية الثانية (1945-1939م) وخالل فترة قبيل االستقالل
وحتى بعد  1957م وذلك بسبب انخفاض الطلب على القطن السوداني أو انخفاض كميات إنتاجه أو
رخاء عظيماً نتيجة الرتفاع
انخفاض أسعاره ،هذا في حين أن هنالك فترات شاهد السودان فيها
ً

أسعار القطن في الفترة(1952-1950م) لزيادة الطلب العالمي عليه وزاد عائد القطن بعد تأميم
مشروع الجزيرة كما زاد إنتاجه ،ففي عام 1951م كان اإليراد اإلجمالي55مليون من الجنيهات وزعت
على أساس نسب التوزيع المعدلة وهي  %44للمزارعين %42 ،للحكومة %10 ،لمجلس إدارة
الجزيرة %2 ،للخدمات االجتماعية %2 ،لإلدارة المحلية .ولقد كان إيراد المشروع في سنتي
(1951-1950م) ضخماً بسبب ارتفاع أسعار القطن أيام الحرب الكورية ،وانخفض عائد المشروع
إلى  15.9مليون بعد انتهاء الحرب عام 1954م ،ثم ارتفع إلى حدما عام1955م فبلغ 18.4مليون،
ثم ارتفع عام  1956م بسبب زيادة الطلب على قطن السودان طويل التيلة نتيجة لقيام حرب السويس
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بين مصر وبريطانيا ،وعلى الرغم من أن بريطانيا حاولت أن تقلل من قيمة القطن السوداني بل
خفضت كميات شرائها منه في فترة ما قبل وبعد االستقالل ،فإن هذا القطن كان يباع إلى  44دولة
جديدة أكدت من جودته ( البحيري1987 ،م ).
وبالرغم من أهمية محصول القطن االقتصادية إال أن المساحة المزروعة ال تتجاوز  %4من جملة
المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة والتي تقدر بحوالي  %19خالل العشرة سنوات
األخيرة انخفضت المساحة من أعلى مستوى لها  988فدان وفي عام 1984م إلى  380فدان و في
عام 1993م إلى  %62وتبع ذلك تدني مماثل في اإلنتاجية واإلنتاج .هدفت السياسة الزراعية في
عام 1991م إلى تقليص مساحة القطن المروى في مساحة كلية ال تتجاوز( )350ألف فدان
وحصرها في المناطق المنتجة في الجزيرة ،الرهد ،وحلفا بهدف تحقيق زيادة راسية محسوسة في
اإلنتاجية لتعويض الفاقد من انخفاض المساحة وبالرغم من تقليص المساحة ألكثر من  %50إال أن
نسبة النقصان في اإلنتاج الكلى كانت كبيرة وتراوحت بين  %64في حلفا وحوالي  %70في كل من
الجزيرة والرهد نتيجة لتدنى اإلنتاجية بنسبة (18ـ %)40وبالرغم من تذبذب اإلنتاج خالل العشرة
سنوات األخيرة إال أن إنتاجية الفدان في الموسم 1992م تعتبر نقطة انطالقة نحو تحقيق الزيادة
الراسية ومقارنة بالموسم 1991م وصلت الزيادة  %51في الجزيرة و %5في الرهد و  %18في حلفا
وكان من الممكن المحافظة علي هذه اإلنتاجية أو االرتفاع بها إلى معدالت أكبر في الموسم
1993م إال إن االنخفاض في اإلنتاجية بلغ  %29في الجزيرة %31 ،في الرهد %38 ،في حلفا
نتيجة لحجم الخصومات التي أثرت سلبا على العائد(المهدي2015 ،م).
 3.3التركيبة التصنيفية لالقطان السودانية:
توجد أربعة أصناف (المهدي2010 ،م)
 /1بركات  :90تعتبر من أميز األصناف الطويلة الممتازة من ناحية النعومة والمتانة كما أنها
مقاومة لمرض الساق األسود وهذا الصنف تتم زراعته بصورة رئيسية في مشروع الجزيرة وبعض
مشاريع النيلين األزرق واألبيض.
 /2اكاال :67تصنف في خانة األقطان المتوسطة التيلة ويتراوح طول فتلتها بين 11ـ 16وما بين
13ـ 16ملم كما إنها تمتاز بمقاومتها لمرض الساق األسود وبعض اإلمراض األخرى.
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 /3البار( )57و )12( /4االكرين  :تصنف ضمن األقطان القصيرة وتعرف بأقطان (نوبة) ونسبة
لمناطق زراعتها بمنطقة جبال النوبة وبجنوب كردفان وهى أقطان مطرية.
 4.3عناصر المناخ لزراعة القطن في السودان:
تلعب عناصر المناخ دو اًر مهماً لزراعة القطن في السودان تتمثل في:
درجة الحرارة:
القطن من المحاصيل المدارية وشبه المدارية ،لذلك يتطلب نموه بنجاح درجة ح اررة مرتفعة ال يقل
متوسطها اليومي عن  77درجة فهرنهايت خالل أشهر الصيف التي تمثل فصل نموه مما يساعد
على إعطاء إنتاج مرتفع ،ويتقلص إنتاج القطن إذا انخفضت درجة الح اررة إلى أقل من  60درجة
فهرنهايت لذا تكاد تنحصر زراعة القطن في النطاق الممتد بين دائرتي عرض  32درجة جنوب
الدائرة االستوائية .كذلك تتاثر كمية اإلنتاج ونوعيته بكمية ضوء الشمس التي يحتاج إليها النبات
خالل مراحل النمو األخيرة بصفة خاصة ،وقد لوحظ إن محصول القطن الجديد يحتاج إلى مابين
 2400إلى  2500ساعة خاصة في نطاق السهول الصلصالية الوسطى لذا تنتج به أجود أنواع
القطن في العالم (الزوكة1996 ،م).
التربة:
يحتاج القطن إلى تربة خصبة جيدة الصرف ،وتعد التربة الطينية المتوسطة التي تحتفظ طبقاتها
السطحية بالرطوبة أنسب أنواع التربة وأكثرها مالئمة للزراعة (سعودي1983 ،م).
الري:
يحتاج القطن إلى أمطار متوسطة الكمية منتظمة التساقط ،تتراوح كميتها السنوية بين ()40-25
بوصة أو ما يعادلها من زيادة ،مياه الري على أن تكون موزعة على طول فصل النمو ،وأن يتسم
الجزء األخير من مرحلة النمو بجفاف المياه التي تصل إلى الحقول المزروعة التي تضر بالقطن ،لذا
ال تجوز زراعته في المناطق االستوائية المطرية ،كما أنه ال يستطيع تحمل الجفاف لعدم تعمق
جذوره في باطن األرض إلى أعماق بعيدة تمكنه من االستفادة بالرطوبة األرضية ،لذا تجود زراعة
القطن بالسودان في قطاع الزراعة المطرية بشقيها التقليدي واآللي .وايضاً كذلك القطن من
المحاصيل التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من األيدي العاملة الرخيصة ،وذلك لتعدد مراحل إنتاجه من
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عمليات إعداد األرض للزراعة والى الحشائش والنباتات الضارة (الكد يب) ،وتنقية النبات من اآلفات
المختلفة ،وجني المحصول الذي يتم على عدة مرات .كل هذه العمليات تحتاج إلى أيدي عاملة كثيفة
خاصة أنها تتم باليد في معظم مناطق اإلنتاج بالسودان (إبراهيم2015 ،م).
 5.3مناطق زراعة القطن وانتاج القطن في السودان:
يزرع القطن في السودان بالري واألمطار ،طويل التيلة ومتوسطها بالري وقصير التيلة باألمطار كما
يزرع في األراضي الطينية المتشققة في المناطق التي يزيد معدل األمطار فيها عن 500ملم ،خاصة
في مناطق جبال النوبة جنوب كردفان وجنوب النيل األزرق ،بمساحات محدودة في جنوب
القضارف ،كما يزرع بالري الفيضي في مساحات صغيرة بدلتا طوكر ودلتا القاش .وبلغت المساحة
المزروعة بالقطن أقصى حد لها في جبال النوبة في موسم (1970-1960م) ،حيث تمت زراعة
 230ألف فدان تقلصت إلى  63ألف فدان ،وفي موسم (1981-1980م) تقلصت إلى  9ألف
فدان ،وفي موسم(1991-1990م) تقلصت إلى  5ألف فدان .وقد بلغت أقصى مساحة في منطقة
القضارف حوالي  52ألف فدان في موسم( 1970-1969م) وظلت تتناقص إلى أن بلغت ألف
فدان فقط في موسم (1991-1990م) (خضر1996 ،م).
ويعزى هذا التناقص في مساحة القطن إلى ما يلي:
 /1ارتفاع تكلفة مدخالت اإلنتاج خاصة األسمدة والمبيدات.
ـ /2رتفاع أجور العمال.
 /3التوسع في زراعة القمح والذرة الرفيعة في المشاريع المروية.
 /4صعوبات التسويق.
 /5كثرة الضرائب (المرجع السابق).
 6.3أهم مناطق زراعة القطن في السودان حالياً:
أ /أرض الجزيرة حيث تعتمد زراعة القطن على المياه المخزونة أمام سد سنار ،كما تقوم على عدد
كبير من األيدي العاملة المهاجرة إلى إقليم الزراعة من السودان الغربي (عناصر الفالتة).
ب /منطقة طوكر في الدلتا لخور بركة.
ج /دلتا خور القاش في األراضي الفيضية الخصيبة التي تقع عند كسال.
19

وتقوم زراعة القطن في السودان على الري ،ويكاد ال يستهلك شئ من المحصول في داخل البالد بل
يصدر معظمه إلى بريطانيا والهند عن طريق ميناء بورتسودان الواقع على البحر األحمر(صفي
الدين وآخرون1990 ،م).
 7.3الميزة النسبية إلنتاج القطن السوداني:
تأتي الميزة النسبية إلنتاج القطن في السودان:
تتمثل في المناخ المناسب إلنتاج القطن ،األراضي الوافرة ،الجودة العالية لالقطان.
 1.7.3مشاكل الميزة النسبية للقطن السوداني:
 /1انتشار األمراض واآلفات خاصة العسلة التي تسبب اللزوجة لشعرات القطن مما يؤدي إلى تدني
النوعية.
 /2عدم الميكنة الكاملة لكل العمليات الزراعية من تحضير األرض إلى الحصاد.
 /3مشاكل الترحيل والتخزين.
 /4المنافسة الحادة في السوق العالمي.
 2.7.3الميزة التنافسية إلنتاج القطن في السودان:
أ /الجودة العالية لالقطان السودانية.
ب /إمكانية اإلنتاج أوقات الندرة في السنه(.و ازرة التجارة ،نقطة التجارة السودانية)
 8.3معوقات إنتاج القطن:
يواجه محصول القطن من المشكالت التي تؤثر على عطائه كمحصول نقدي رئيسي وتهدد بقائه في
التركيبة المحصولية كما إن المعوقات التي تواجه هذا المحصول كثيرة تتصل بجهات وأطراف متعددة
ومختلفة ويمكن حصر أهم المعوقات التي تواجه إنتاج القطن التى تناولها(الجاك1994 ،م) في
العوامل التالية:
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أوالً :ارتفاع التكاليف المتزايدة في تكلفة اإلنتاج:
إن االرتفاع المطرد في تكلفة اإلنتاج وتدني متوسط إنتاجية الفدان يترتب عليها ضعف عائد المزارع
وبالتالي انخفاض الربحية وينتج عن ذلك إحجام المزارع وعدم إقباله نحو هذا المحصول وبتالي
تضعف المنافسة مع المحاصيل األخرى البديلة.
ثانياً :تدني إنتاجية الفدان:
إن أثر اإلنتاجية على اإلنتاج أقل ضعفاً من أثر المساحة على اإلنتاج واإللمام بالعوامل التي تؤثر
على ا إلنتاجية تساعد في توضيح التذبذب الموسمي الذي يميز إنتاج القطن ويمكن حصر أهم
العوامل في األتي:
 /1العوامل الطبيعية.
وأهمها كمية توزيع األمطار ،وقد أنشأت تحاليل اإلنتاجية إلى العالقة السلبية بين اإلنتاجية وكمية
األمطار.
 /2الدورات الزراعية المتبعة.
وهي تتراوح بين الرباعية والثالثية والخماسية في المؤسسات المختلفة .وأصبحت الدورة الرباعية
األكثر تطبيقاً ،وذلك لتفوقها على الدورة الثالثية في زيادة إنتاجية القطن بحوالي  %34ونسبة
المتغيرات المتكررة في اقتصاديات إنتاج المحاصيل فقد أصبح االبتعاد عن الدورة األصلية ظاهره
تميزت بها العديد من المؤسسات نتيجة للزيادة الغير مبرمجة في إنتاج المحاصيل الغذائية خاصة
الذرة الرفيعة.
 /3التسميد.
 /4وقاية المحاصيل
 9.3سياسات الصادر في ظل التحرير االقتصادي:
تم اإلعالن عن سياسة التحرير االقتصادي عام 1992م ،وذلك بهدف تحقيق أهداف برنامج اإلنقاذ
والتي هدفت إلى تحريك جمود االقتصاد الوطني ،بدفع عجلة اإلنتاج في السلع والخدمات من خالل
خلق البيئة المناسبة لحرية حركة عوامل اإلنتاج واطالق قوى السوق ،لتصبح األسعار محكومة
بدرجة كبيرة للعرض والطلب ،ولقد تبنت هذه السياسة العديد من اإلجراءات اإلصالحية التي هدفت
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إلى زيادة العرض الكلي ،وخلق مواد إنتاجية لالستهالك المحلي والتصدير ،ولقد حملت سياسة
التحرير كل الشروط التي تطلبها برامج اإلصالح الهيكلي لالقتصاد التابعة لصندوق النقد الدولي
والبنك الدولي ،ولقد ركزت السياسة على تخفيض اإلنفاق الحكومي على الخدمات األساسية ،تحرير
التجارة الداخلية ،ورفع الدعم وتقويم العملة الوطنية ،مما أدى إلى تخفيض قيمتها ،وزيادة الضرائب
وبيع المؤسسات الحكومية الخدمية للقطاع الخاص ،كما طورت سياسة التحرير مفهوم التمويل
االنتمائي الزراعي فتم التمويل حسب الصيغة اإلسالمية .ومن أهداف سياسة التحرير كسر القيود
التي تكبل التجارة الخارجية ،تخفيض اإلنفاق الحكومي وزيادة الضرائب ،حرية حركة اإلنتاج مما
يؤدي إلى االستهالك األمثل للمواد اإلنتاجية ،االعتماد على آليات السوق لتحرير التجارة الخارجية.
وفي الفترة من (1996 -1992م) ،اهتمت سياسات التمويل بالقطاع الزراعي وذلك بالتوسع أفقياً و
راسياً ومد هذا القطاع بمقومات النمو المستدام والتركيز على القمح ولكن هذه السياسة نتج عنها
تضخم نتيجة للظروف المتمثلة في االنخفاض الحاد في تدفق الموارد الخارجية والتي تشكل نسبة من
التمويل الزراعي ،تنامي الصرف على العمليات الدفاعية ،نتيجة للظروف العسكرية التي الزمها
ضعف القدرة على توجيه الموارد على عمليتي اإلنتاج والتصدير (محمد2005 ،م).

 10.3تطور إنتاج و صادرات القطن السوداني:
يمثل محصول القطن احد أهم ركائز االقتصاد السوداني بمساهمته الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً
إضافة إلى اعتماد بعض القطاعات االقتصادية األخرى عليه تراجعت أهمية هذا المحصول تدريجياً
منذ سنوات بسبب تراجع المساحة المزروعة وعدم التحضير الجيد والمبكر للموسم ،عدم توفر التمويل
الالزم في الوقت المناسب .نالحظ أن الصادرات قد سجلت انخفاض في فترة التسعينات عدا في عام
1996م فقد ارتفعت صادرات القطن بنسبة  8.6مقارنة بالعام 1995م ،احتل القطن المركز األول
في عام 2003م في الصادرات غير البترولية ،فقد ارتفعت قيمة صادر القطن بنسبة  %73ويعزى
ذلك االرتفاع للكميات المصدرة واالرتفاع في متوسط األسعار العالمية  ،وفي عام 2004م تراجع
إنتاج القطن بالرغم من زيادة المساحة المزروعة وذلك لتدني متوسط اإلنتاجية وبسبب مصاعب
التاهيل وعدم توفير التمويل الالزم في الوقت المناسب ومصاعب الري .وفي عام 2004م احتل
العائد األكبر الثالث بين الصادرات غير البترولية .وفي عام 2005م ارتفع إنتاج القطن من 364
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ألف بالة في موسم (2004م) إلي  451ألف بالة في موسم (2005-2004م) بنسبه  %36.3و
ذلك لزيادة المساحة المزروعة من  408الف فدان إلي  516الف فدان بنسبه  ،%26.5مع ارتفاع
متوسط اإلنتاجية من  203إلي  306قنطار للفدان كما ارتفعت حصيلة الصادر من الصمغ العربي
 93.75مليون دوالر في العام 2004م إلي  107.29مليون دوالر في العام 2005م ويعزى ذالك
إلى فتح أسواق جديدة ،تحسن األسعار العالمية إضافة إلى زيادة التعامل مع مصر عبر الكوميسا.
كما انخفض اإلنتاج من  451ألف باله 2005م إلي  393.9ألف باله عام 2006م بنسبه
 %12.7وذلك النخفاض المساحة المزروعة  516ألف فدان إلي  406.4ألف فدان بمعدل
 %21.8وذلك رغم ارتفاع متوسط اإلنتاجية من  3.6إلي  3.9قنطار للفدان بالرغم من ارتفاع
الكميات المصدرة من القطن ،إال أن حصيلة صادرته انخفضت من  107.3مليون دوالر في عام
2005م إلي  82.3مليون دوالر في عام 2006م وذلك النخفاض األسعار العالمية .وانخفض إنتاج
القطن في 2007م بنسبه  %18وذلك النخفاض المساحة المزروعة بمعدل  %6.3كما انخفض
متوسط اإلنتاجية من  3.9إلى  3.8قنطار للفدان .انخفاض إنتاج المحاصيل الرئيسية خالل المواسم
التالية عما كان عليه في المواسم السابقة نسبه النخفاض المساحات المزروعة والتحول من زراعة
القطن إلي زراعة محاصيل أخرى ،كما انخفضت حصيلة صادرات القطن ،وذلك النخفاض الكميات
المصدرة .وأرتفع إنتاج القطن من 162ألف طن في عام 2014م إلي  76ألف طن في موسم
2015م بمعدل  %8.6نسبه الرتفاع اإلنتاجية بالرغم من انخفاض المساحة المزروعة (تقارير بنك
السودان).
 11.3تطور صادرات القطن خالل فترة الدراسة:
الجدول أدناه يبين تطور كميات وقيم صادرات القطن خالل فترة الدراسة ونسبة مساهمته في جملة
عائدات الصادرات السودانية:
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جدول رقم ()1-3
نسبة مساهمة قيمة صادرات القطن السوداني(القيمة بماليين الدوالرات) (الكمية ألف بالة)
األعوام

الكمية

القيمة

جملة العائدات الكلية

نسبة المساهمة

1991

460854

129.96

305.0

42.60

1992

402293

65.22

319.3

20.42

1993

306083

57.12

417.3

13.68

1994

416985

96.63

535.6

18.04

1995

441485

122.95

587.5

20.92

1996

480941

128.21

620.2

20.67

1997

433292

105.66

594.2

17.78

1998

395564

95.12

595.7

15.96

1999

210330

44.26

780.1

5.67

2000

232841

52.86

1806.8

2.92

2001

233924

44.39

1698.7

2.61

2002

367349

62.15

1949.1

3.18

2003

507109

107.76

2542.2

44.2

2004

354617

93.75

3777.8

2.48

2005

456614

107.29

4824.2

2.22

2006

482492

82.26

6257.9

1.31

2007

268521

68.5

8879.3

0.77

2008

139426

61.82

11422

0.54

2009

86856

43.01

7833.7

50.5

2010

32525

34

11404.3

0.29

2011

33490

27.03

9655.7

80.2

2012

13383

11.77

4066.5

90.2

2013

47820

102.74

4789.7

2.14

2014

99374

34.03

4350.2

0.78

2015

29644

39.30

3169.0

1.24

المصدر :بنك السودان المركزي.
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بالنظر إلى الجدول أعاله نالحظ إن صادرات القطن قد ارتفعت في عام 1996م بنسبة %8.6
مقارنة بعام 1995م وأكثر خالل األعوام من (1999-1997م) ،نالحظ أن الصادرات قد سجلت
انخفاض  .أما في عام 2003م جاء القطن على رأس قائمة الصادرات الزراعية وبالتالي أعاد مكانته
األولى ويرجع ذلك لعدة أسباب:
 .1ارتفاع الكميات المصدرة من 397349إلى  507109بالة بنسبة زيادة %27وذلك للزيادة في
كمية اإلنتاج.
 .2ارتفاع قيمة الصادر من  62154ألف دوالر عام 2002م إلى  107761ألف دوالر عام
2003م بنسبة زيادة بلغت  %73ويرجع ذلك للتحسن في األسعار العالمية وخاصة األقطان طويلة
التيلة.
 .3التحرك الداخلي والخارجي لشركة السودان لالقطان في مجال الترويج وذلك بدعوة المتعاملين
والزبائن أو بإرسال وفود لألسواق التقليدية.
من المالحظ إن نسبة المساهمة انخفضت خالل (2004-1999م) بسبب الصادرات البترولية واذا
استبعدنا الصادرات البترولية فان نسبة المساهمة في المائة خالل هذه الفترة تصبح 11.6 ،8.9
 13.8 ،14.8 ،13.8،على التوالي .أما في عام 2005م فقد ارتفعت الكميات المصدرة من القطن
من  354.6ألف بالة عام 2004م إلى  456.6ألف بالة عام 2005م مما انعكس على عائد
الصادرات حيث ارتفع عائده بنسبة  14.2ويعزى ذلك إلى فتح أسواق جديدة وتحسن األسعار
العالمية إضافة إلى زيادة التعامل مع مصر عبر الكوميسا ،وبلغت نسبة مساهمة صادر القطن من
إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية حوالي  %16.8وتعتبر مصر أكبر مستورد للقطن من السوق
السوداني بنسبة بلغت حوالي  %29.5من إجمالي صادر السودان للقطن تليها بنغالدش والتي تبلغ
نسبة وارداتها من السودان حوالي  %18.4ثم الهند بنسبة  11.5تليها الصين وباكستان والمانيا
وتايالند بنسب وارد من سوق األقطان السوداني  %5.4 ،%7 ،%10.3 ،%11.1على التوالي
(التقرير العشرون ،نقطة التجارة السودانية).
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 12.3المشاكل التي تواجه صادرات القطن في السودان:
 -1التذبذب في أسعار المحصول في السوق العالمي والتفاوت في المساحات المزروعة.
 -2كما تعرض محصول القطن لحالة من عدم االستقرار في األسعار متأث اًر بأسعار المحاصيل
النقدية األخرى مثل( الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني).
 -3انخفاض اإلنتاجية في بعض السنوات نسبة لتأثر المحصول بالظروف الطبيعية.
 -4التأثر بالتغيرات التي حدثت في التركيبة السلعية ويرجع ذلك إلى عدة عوامل بعضها هيكلية مثل
دخول بعض السلع (البترول  ،الذهب) ذات األهمية العالمية في السوق العالمي ،أما العوامل األخرى
فإنها تحتاج إلى جهد في إنتاجها بما يتوافق مع مواصفات السوق العالمي لذلك شهد التراجع في
الصادر.
 -5العزوف عن زراعة القطن بسبب يعود إلى إنتاج القطن يستهلك وقتاً طويالً قياسياً بمحاصيل
أخرى أكثر عائد للمزارع.
 -6الحصار االقتصادي األمريكي الغي بظالله على السودان ككل (وضع شركة األقطان في القائمة
السوداء) وأثرها من خالل دور الشركة في جلب العمالت الصعبة ( .الطاهر بدون تاريخ).
 13.3تسويق القطن:
في إطار االرتقاء بالعمل التسويقي ومواكبة لسوق القطن العالمي تحولت المؤسسة العامة للقطن إلى
شركة مساهمة عامة تحت قانون الشركات لعام 1925م تحت أسم شركة السودان للقطان المحدودة
مع اإلبقاء على شركات التصدير كما هي .إن األغراض الرئيسية للشركة حسب الئحة التأسيس هي
أن تقوم بشراء القطن الزهرة من المنتجين المحليين في السوق واعداده وتسويقه وتصديره كما تتعامل
وتتاجر في مشتقاته .تهدف إستراتيجية الشركة إلى زيادة عائدات المزارع والدولة وذلك بالحصول
على أفضل األسعار والتصريف األمثل وفتح أسواق جديدة لالقطان السودانية (مهدي2015 ،م).
بالرغم من إن سياسات التحرير قد هيأت لتسويق القطن مناخاً مواتياً وايجابياً لفتح أفاق أوسع في
األسواق العالمية ،إال أن تسويق القطن لم يطرى عليه إي تحسن يذكر وذلك ألسباب عدة أهمها
تقليص المساحات المخصصة لزراعة القطن لصالح المحاصيل الغذائية مثل الذرة الرفيعة والقمح.
هذا وأن تدني اإلنتاجية أدى إلى تراجع مركز قطن السودان في األسواق العالمية .كما أن األسلوب
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المتبع في تسويق القطن واالرتباط بأسواق محددة وعدم االنفتاح ألسواق جديدة ومتنوعة واتباع سياسة
بيع األجل والمرتبط بتوفير التمويل للعمليات الزراعية  ،وتدنى مستوى إعداد القطن المعد للتصدير
كل ذلك ا فقد قطن السودان مكانته وقوته في األسواق العالمية وبالتالي افقده الحصول على عائد
مجزئي للمزارعين مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعته كمحصول ذي عائد مجزئي (موسى
2001م).
 1.13.3النفاذ لألسواق:
إن تحديد األسواق الخارجية هي الخطوة األولى عند إعداد الخطط التصديرية وهي المرحلة التي
تسبق مرحلة اإلنتاج ،ففي السنوات األخيرة حدثت بعض التغيرات ترتب عليها ،تحول الدول الكبرى
إلى الصناعات الثقيلة والسلع ذات التكنولوجيا العالية تاركة السلع االستهالكية والصناعات الصغيرة
إلى دول العالم الثالث .فالتسوق الخارجي له عدداً من األسس إذا لم يستطع إتباعها أصبح سوقاً
داخلياً ،فالعالم يعيش اليوم موجة من التغيرات في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وقد أفرزت هذه التغيرات نظرة جديدة في االقتصاد قائمة على الحرية االقتصادية والتجارية والتوجه
نحو قوى السوق والمنافسة العالمية على رؤوس األموال واألسواق فالسودان واحد من الدول النامية
وان  %80من صادراتنا تعتبر من السلع األولية واالستهالكية .فيمكننا أن نزيد من صادراتنا في هذه
الدول خاصة وان كثير من سلعنا لها ميزه تنافسية كبيرة كالقطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية
والخضر والفاكهة واإلعشاب الطبية والجلود ،وان األسواق الرئيسية لهذه السلع السوق األوربي
واألمريكي واضافة إلى األسواق األسيوية ،العربية ،اإلفريقية .يمكن لهذه األسواق أن تستوعب
أضعاف ما ينتج .فبعد أن يتم تحديد أسواقنا التصديرية ال بد من دراستها في نواحي :ـ
أوال :معلومات عامة عن السوق المنتج تتلخص في األتي:
 .1المنافسة ومدى تأثيرها على السوق.
 . 2دراسة الظروف الطبيعية للدول المنافسة للسودان بهذه األسواق ومدى تأثيرها بأي ظروف أدت
إلى الحد من إنتاجها.
 .3توقيت تواجد المنتج بالسوق التصديري بمعرفة أسعار بيعه وأنواع العبوات وما يكتب عليها من
الخارج واألوزان.
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 . 4توقيت تواجد المنتج المراد تصديره بالسوق وذلك لتحديد الوقت األمثل للتصدير بالتالي الوقت
األنسب إلنتاجه سواء كان سلعة صناعية أو سلعة زراعية.
 .5معرفة أنسب األسواق للمنتجات السودانية.
ثانياً :السياسات المتبعة في السوق محل الدراسة:
 .1فيبدا بالتحليل الشامل لشروط النفاذ إلى السوق سواء كان اتفاق تجارة حرة أو اتفاقيات ثنائية مع
معرفة القطاعات التي تحظى بأعلى مستوى من الحماية الجمركية (الزراعية وغير الزراعية) وأي من
هذه القطاعات ذو أهمية للدولة.
 .2وجود رسوم أو ضرائب ذات أثر مماثل للتطبيق على الواردات.
 .3رخص االستيراد والسلع التي تتطلب استخراج الرخص واستيرادها.
 .4الواردات المحظور دخولها وأسباب الحظر والصادرات التي تتأثر بمثل هذا الحظر.
 .5المواصفات والجودة المطلوبة في السلع المستوردة (التقرير العشرون نقطة التجارة السودانية).
 2.13.3أسواق القطن العالمية:
جدول رقم ()2-3
أهم أسواق القطن في العالم
أهم الدول المستوردة

الصين ،هونج كونج ،أمريكا،إيطاليا ،المكسيك ،تركيا ،المانيا،
كوريا ،اليابان ،اندونيسيا.

أهم الدول المصدرة

إيطاليا ،أمريكا ،الصين ،الهند ،المانيا.

المصدر :التقرير العشرون ،نقطة التجارة السودانية 2008م
 3.13.3الدول المستوردة:
1ـ السوق االاسيوي :تايالند ،الصين ،الهند ،بنغالدش ،اليابان ،هونج كونج.
2ـ السوق األوربي :المانيا ،إيطاليا ،البرتغال ،تركيا ،اليونان.
3ـ السوق العربي :مصر ،األردن ،اإلمارات (التقرير العشرين ـ نقطة ألتجاره السودانية).
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 14.3المردود االقتصادي للقطن:
يعتبر القطن من المحاصيل الرئيسة في العالم فهو يزرع في  76قط اًر وتعتمد عليه ماليين األسر في
أنحاء المعمورة ،كما يحرك العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة .أما بالنسبة لدوره في
االقتصاد السوداني فمنذ الثالثينيات والى قبيل استخراج النفط كان القطن بمثابة شريان الحياة من
حيث مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وقدرت عائداته في المتوسط بأكثر من %40من جملة
صادرات السودان قبل استخراج البترول .وهذا إلى جانب أثره على القطاعات االقتصادية األخرى
كالقطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع الخدمات (محمد2012 ،م).
 15.3مؤشر معدل اختراق صادرات القطن ألهم األسواق الدولية:
يقيس هذا المؤشر قدرة سلعة معينة على اختراق أسواق تصديرية معينة ،ويقاس هذا المؤشر
بالصيغة اآلتية:
MPRij=Mijt/ Qij+Mij-Xij
حيث أن:
 = MPRijتمثل معدل اختراق األسواق.
 = Mijtتمثل واردات الدولة iمن دولة معينه  jمن السلعةt
= Qijتمثل إنتاج السلعة  jفي السلعة.i
= Mijتمثل جملة واردات الدولة  iمن السلعة.j
 = Xijتمثل صادرات السلعة  jبواسطة الدولة .i
وكلما ارتفعت قيمة مؤشر اختراق السوق (السوق المعين) دل على أن هذا السوق أكثر قبوالً للسلعة
أو أن هذه السلعة أكثر قدرة على اختراق السوق محل االهتمام.
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جدول رقم ()3-3
متوسط معدل اختراق األسواق لصادرات القطن السودانية في أهم األسواق الدولية للفترة من
2015-2000م
الواردات من

معدل

معالم السوق الدولية

األسواق
الدولية

اإلنتاج

الواردات

الصادرات

السودان

االختراق%

إيطاليا

0.00

76,92

4,82

2,2

3.07

ألمانيا

0.00

52,78

8,93

4,92

11,22

اليابان

0.00

96,24

0.00

0,76

0,79

الهند

4787,48

106,69

1347,3

3,95

0,11

بنغالديش

14,82

750,000

1,80

6,21

0,81

تايالند

2,75

376,34

0,88

0,96

0,25

الصين

6810,29

2458,71

15,55

2,70

0,29

اندونيسيا

6,70

607,04

0,76

0,96

0,01

مصر

177,10

68,60

78,30

14,63

8,47

المصدر  :جمعت وحسبت من الهيئة االستشارية الدولية للقطن
كما يتضح أن معدل اختراق صادرات القطن السودانية لألسواق الدولية تتراوح بين حد أدنى بلغ
 %0.01في دولة اندونيسيا ،وحد أعلى بلغ  %11,22في دولة المانيا .ومن خالل مؤشر معدل
االختراق األسواق يتضح أن السودان له ميزه تنافسية لصادرات القطن في دولة المانيا تليها دول
مصر ،إيطاليا ،بنغالديش ،اليابان ،تايالند ،الهند ،الصين ،واندونيسيا على الترتيب .ويتضح من ذلك
أن هنالك فرصة للقطن السوداني لسد احتياجات تلك األسواق من القطن عن طريق دراسة متطلبات
تلك األسواق ومعرفة المواصفات المرغوبة لديها والعمل على اإلبقاء بها لزيادة الحصص التصديرية
إليها ورفع معدل االختراق القطن السوداني لتلك األسواق (عبيد2016 ،م).
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الفصل الرابع
منهجية البحث والشواهد التطبيقية
 1.4مقدمة:
يهدف هذا الفصل إلى استعراض المنهجية التي تستخدم للبحث باإلضافة إلى توضيح المصادر التي
جمعت منها البيانات .كما يهدف هذا الفصل إلى توضيح وعرض النتائج التي توصل إليها البحث
لقياس العوامل المؤثرة على صادر القطن السوداني في الفترة (2015-1991م) وذلك باستخدام
بيانات السالسل الزمنية التي جمعت من بنك السودان المركزي ،تم استخدام المنهج القياسي التطبيقي
باستخدام اختبار االنحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية المتباطئة (.)ARDL
الصيغة العامة لهذه الدراسة هي:
)CO=F(EX, GDP, FX
 :COقيمة صادرات القطن بالعملة المحلية (المتغير التابع).
 :EXسعر الصرف.
 :GDPالناتج المحلي االجمالي الحقيقي.
 :FXتمويل الصادرات الزراعية.
سعر الصرف :يتم تعريف سعر اصرف في هذا البحث على اساس انه عدد الوحدات من العملة
المحلية مقابل وحدة واحدة من العملة األجنبية .وعلى هذا التعريف فان تخفيض سعر الصرف يعني
زيادة عدد الوحدات من العملة المحلية مقابل الوحدة الواحدة من العملة األجنبية ،تشير النظرية
االقتصادية إلى ان تخفيض سعر الصرف يجعل صادرات الدولة رخيصة الثمن مما يؤدي إلى زيادة
الطلب عليها ،بتالي تزيد صادرات الدولة ،مما يعني إن معامل سعر الصرف موجبة .إال إنه في
واقع االقتصاد السوداني تعتمد زراعة القطن على مدخالت إنتاج مستوردة ،التخفيض يجعل
المدخالت غالية الثمن مما يزيد من تكلفة اإلنتاج ،لذلك نتوقع ان تكون اشارة معامل سعر الصرف
سالبة.
الناتج المحلي االجمالي الحقيقي :يعتبر من اهم المؤشرات االقتصادية الكلية ،تسعى كل دولة إلى
زيادة الناتج المحلي االجمالي الحقيقي من اجل زيادة العرض وبعد خصم االستهالك المحلي فإن ما
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تبقى يكون للصادر .اي بمعنى زيادة الناتج المحلي االجمالي تؤدي إلى زيادة صادرات الدولة ،مما
يعني تستجيب الصادرات طردياً لتغير في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي.
تمويل الصادرات الزراعية :عملية الصادرات القطن السوداني تحتاج إلى تسهيالت إئتمانيه .وذلك
من خالل عمليات التسويق والشحن والتفريغ وفتح حساب للمصدرين .توفير التمويل للصادرات يعمل
على تشجيع الصادرات ،لذلك نتوقع أن يكون معامل التمويل موجباً.
 2.4المنهجية:
هذه الدراسة تستخدم منهجية ) )ARDLوالتي تتطلب إجراءات اختبارات التكامل المشترك مثل
1987( Engle and Granderم) وتم تطويره من قبل 1988( Johansenم) و Johansen
 and Juseliusعلى أن تكون المتغيرات متكاملة من نفس الدرجة .في هذه الحالة ال يمكن إجراؤها
بوجود متغيرات متكاملة بدرجات مختلفة إي ( 1)0و( .1)1لذلك ظهر نموذج االنحدار الذاتي
لإلبطاء الموزع )Autoreg Regressive Distributed Lag Model (ARDLعلى أن تكون
المتغيرات المقدرة لها نفس رتبة التكامل .يتم اختبار التكامل المشترك باستخدام  ARDLمن خالل
أسلوب اختبار الحدود  Bound Testالمطور من قبل 2001( pesaranم) حيث تم دمج نماذج
االنحدار الذاتي ،ونماذج فترات اإلبطاء الموزعة Distributed Lag model
وفي هذه المنهجية تكون السلسلة الزمنية دالة في إبطاء قيمها وقيم المتغيرات التفسيرية الحالية
وابطائها بفترة واحدة أو أكثر .وتتميز طريقة  ARDLعن الطرق التقليدية المستخدمة الختبار
التكامل المشترك بمزايا عديدة:ـ
 /1يمكن تطبيقها بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات محل الدراسة متكاملة من الرتبة واحد
صحيح ( 1)1أو متكاملة من درجات مختلفة ،أي يمكن تطبيقها عندما تكون رتبة التكامل غير
معروفة أو ليست موحدة لكل المتغيرات محل الدراسة.
 /2إن نتائج تطبيقها تكون جيدة في حالة ما إذا كان حجم العينة (عدد المشاهدات ) صغي اًر وهذا
عكس معظم اختبارات التكامل المشترك التقليدية التي تتطلب أن يكون حجم العينة كبي اًر حتى تكون
النتائج أكثر كفاءة.
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 /3إن استخدامه يساعد على تقدير مكونات (عالقات) األجلين الطويل والقصير معاً في الوقت
نفسه في معادلة واحدة بدالً من معادلتين منفصلتين .وفقاً لمنهجية الدراسة ،سيتم استخدام طريقة
ARDLعلى ثالث مراحل:ـ
المرحلة األولى :يتم اختبار التكامل المشترك وذلك في إطار  UECMالذي يأخذ الصيغة التالية
بفرض العالقة بين المتغير التابع  Yومتجه المتغيرات المستقلة .X
𝑝

𝑚
∆𝑐𝑜 =∝° + ∑𝑡=1
𝐵𝑖 ∆𝑐𝑜𝑡−1 + ∑𝑛𝑡=0 ∅𝑖 ∆𝐸𝑋𝑡−1 + ∑𝑡=0 ∅𝑖 ∆𝐺𝐷𝑃𝑡−1 +

∑𝑏𝑡=0 ∅𝑖 ∆𝐹𝑋𝑡−1 + λ1 𝑐𝑜𝑡−1 + λ2 𝐸𝑋𝑡−1 + λ3 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + λ4 𝐹𝑋𝑡−1 +Ut

حيث تعتبر المقدرات  λ3 λ4 λ2 λ1عن معامالت العالقة طويلة األجل أما∅ βفتعتبر عن معلومات
العالقة قصيرة األجل.
ويشير الرمز  Δإلى الفروق األولى للمتغيرات بينما يمثل كل من  n ،mفترات اإلبطاء الزمني
 Lagsللمتغيرات (علماً أنه ليس من الضرورة أن تكون عدد فترات التخلف الزمني للمتغيرات في
المستوى نفسه أو العدد (.)n ≠ m
صفر وتبايناً ثابت ،وليس له ارتباطات ذاتية
 μtحد الخطأ العشوائي الذي له وسط حسابي يساوي
اً
متسلسلة فيما بينها.
المرحلة الثانية :يتم التحقق من وجود عالقة المدى الطويل بين المتغيرات باستخدام اختبار الحدود
حسب إجراء 2001( Pesaran.et.alم) الذي يستند على اختبار( Fاختبار )Waldالذي يختبر
فرضية عدم التكامل المشترك للكشف عن العالقة التوازنية بين المتغيرات في المعادلة ( )1من خالل
الفروض اآلتية:
فرضية العدم  :عدم وجود تكامل مشترك
فرضية البديلة :وجود تكامل مشترك

𝐻0 = λ1 = λ2 = λ3 = λ4 =0
𝐻1 ≠ λ1 ≠ λ2 ≠ λ3 ≠ λ4 ≠0

توزيع اختبار Fيعتمد على:ـ
 /1المتغيرات المدرجة في نموذج  ARDLوهل هي متكاملة من الدرجة (.1)1(، 1)0
 /2عدد المتغيرات المستقلة.
 /3وجود القاطع واالتجاه الزمني.
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 /4حجم العينة.
فإن رفض فرضية العدم يعتمد على مقارنة قيمة  Fالمحسوبة بالقيم الجدولية ضمن الحدود الحرجة
 Critical Boundsالمقترحة من 2001( Pesaranم) حيث يتكون الجدول من حدين:
قيمة الحد األدنى ) (Lower critical Bound)(LCBالتي تفترض أن المتغيرات متكاملة من
الدرجة (.1)0وقيمة الحد األعلى ) (Upper Critical Bound) (UCBالتي تفترض إن المتغيرات
متكاملة من الدرجة( 1)1فإذا كانت قيمة  Fالمحسوبة أكبر من  UCBففي هذه الحالة يتم رفض
فرضية العدم وقبول فرضية البديل (وجود تكامل مشترك ) والعكس صحيح إذا كانت  Fالمحسوبة
اقل من  LCBفي هذه الحالة يتم قبول فرضية العدم (عدم تكامل مشترك) .أما إذا وقعت قيمة F
المحسوبة بين  UCBو  LCBففي هذه الحالة تكون النتيجة غير محسومة.
ويتم اختبار رتبة اإلبطاء في نموذج  ARDLحسب معيار ( Akaike )AICأو معيار()SBC
 Schwarz Bayesian Criterionقبل أن يتم تقدير النموذج المحدد بطريقة  OLSبهدف إلغاء
الترابط التسلسلي أو الذاتي في األخطأ العشوائية .وأوصى  Pesaran and Shinباختبار فترتي
إبطاء كحد أقصى للبيانات السنوية.
أما في المرحلة الثالثة يمكن استخدام مواصفات  ARDLلحر كيات المدى القصير عن طريق بناء
نموذج تصحيح الخطأ ) Error Correction Model (ECMحيث أن حد تصحيح الخطأ وجميع
معامالت معادلة المدى القصير هي من معامالت تتعلق بحركات المدى القصير لتقارب النموذج
لحالة التوازن.
وان معامل تصحيح الخطأ الذي يقيس سرعة التكيف التي يتم بها تعديل االختالل في التوازن في
األجل القصير باتجاه التوازن في األجل الطويل.
 3.4النتائج والشواهد التطبيقية:
قبل اختبار التكامل المشترك وتقدير نموذج  ARDLوعرض نتائجه ،من المهم اإلشارة إلى إجراء
اختبارات استق اررية السالسل الزمنية لمعرفة درجة استقرار المتغيرات ،وبالرغم من انه ليس شرطاً
ضرورياً للبدء بتطبيق نموذج  ،ARDLإال أن النموذج ال يعمل بدقة إذا كانت هنالك بعض
المتغيرات مستقرة في حالة االختالف الثاني أي ( ))2(1والذي تم التأكد من خلوه بالفعل.
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 4.4انحدار التكامل المشترك وفقاً لنموذج :ARDL
يعتبر أسلوب ARDLالمبني على نموذج  UECMواختبار الحدود  Bound Testالمقترحة من قبل
2001( Pesaran et .alم) األنسب للكشف عن وجود التكامل المشترك بين متغيرات النموذج
حيث يتم اختبار التكامل المشترك بتقدير نموذج .UECM
تشير نتائج االختبارات اإلحصائية لمعادلة االنحدار الموضحة في الجدول ( )1.4إلى الجودة النسبية
للنموذج المقدر من خالل معامل التحديد )  ( 𝑅 2المرتفعة نسبياً وتوضح أن النموذج يفسر %99
من التغير في المتغير التابع الناتج من تغير المتغيرات المستقلة وبالتالي  %1تمثل المتغير
العشوائي.
وتبين النتائج أن النموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل للبواقي باستخدام إحصائية
.Durbin Watson
الجدول رقم ))1-4
)F-stasitc(prob

DurbinR-squared Watson stat

0.002

2.40

0.99

المصدر :إعداد الباحث باستخدام برنامجE-Views.9.

لل تحقق من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات في النموذج يتم االستعانة بمنهجية اختبار الحدود
للتكامل المشترك الموضحة في الجدول (4ـ ،)2حيث تظهر قيمة  Fالمحسوبة التي تساوى 425.6
أكبر من القيمة الجدولية األعلى  5.61عند مستوى داللة  %1مما يعني رفض فرضية العدم وقبول
الفرض البديل ووجود تكامل مشترك.
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جدول ()2-4
نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك
Value

K

425.6

3

10 Bound

I1 Bound

%10

2.72

3.77

%5

3.23

4.35

%2

3.69

4.86

%1

4.29

5.61

Significance

المصدر :إعداد الباحث باستخدام برنامجE-Views.9.

ونظ اًر لوجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج فإن هذا التكامل ينطوي على عالقة طويلة األجل
بين تلك المتغيرات التي تأخذ الصيغة التالية
 Cointeq = DCO (-1) - (-1.1704*EX + 0.1825*DGDP + 0.9084*FX)1.0297
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)3-4( جدول
نتائج تقدير العالقة قصيرة األجل بين المتغير التابع والمتغيرات المفسرة
Variable

coefficient

Std.error

Statistic.t

Prob

D(DCO(-2))

1.033554

0.052663

19.625978

0.0026

D(DCO(-2))

0.219617

0.042377

5.182516

0.0353

D(EX)

-2.602348

0.171164

-15.203873

0.0043

D(EX(-1))

-2.221271

0.169897

-13.074217

0.0058

D(EX(-2))

1.855492

0.239540

7.746064

0.0163

D(EX(-3))

2.568061

0.234796

10.937414

0.0083

D(DGDP)

0.629353

0.026069

24.142081

0.0017

D(DGDP(-1))

-0.251771

0.069279

-3.634159

0.0681

D(DGDP(-2))

-0.319598

0.080720

-3.959340

0.0583

D(FX)

1.297710

0.036340

35.710651

0.0008

D(FX(-1))

-0.023106

0.048327

-0.478111

0.6797

D(FX(-2))

-0.313475

0.024964

-12.557304

0.0063

D(FX(-3))

-0.200796

0.052837

-3.800283

0.0628

CointEq(-1)

-2.840008

0.098071

-28.958568

0.0012

E-Views.9. إعداد الباحث باستخدام برنامج:المصدر
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جدول ()5-4
نتائج تقدير العالقة طويلة األجل
Std.error

Coefficient

Variable

Prob

Statistic.t

0.019848 -58.965791 0.0003

-1.170371

EX

0.0139

8.377945

0.021781

0.182480

DGDP

0.0004

52.436725

0.017324

0.908423

FX

0.044046 -23.378043 0.0018

-1.029702

C

المصدر :إعداد الباحث باستخدام برنامجE-Views.9.

يتضح من نتائج الجدول لمعامالت األجل الطويل في إطار منهجية  ARDLأن FX ،GDP ، EX
تؤثر تأثي اًر معنوياً في المدى الطويل على صادرات القطن .تشير نتائج التحليل القياسي إلى أن سعر
تأثير عكسياً ومعنوياً عند مستوى داللة  %1على معدل صادرات القطن
الصرف  EXيمارس
اً
السوداني في األجل الطويل حيث أن زيادة  EXبوحدة واحدة تؤدي إلى نقصان الصادر بمقدار
 -1.17في األجل الطويل.
كما يؤثر الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  GDPتأثي اًر إيجابياً ومعنوياً عند مستوى داللة  %1على
معدل صادرات القطن السوداني في األجل الطويل حيث أن زيادة  GDPبوحدة واحدة تؤدي إلى
زيادة صادرات القطن بمقدار  0.18في األجل الطويل.
تأثير إيجابياً ومعنوياً عند مستوى داللة  %1على معدل صادرات
كما يؤثر تمويل الصادرات FX
اً
القطن السوداني في األجل الطويل حيث أن زيادة  FXبوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة صادر القطن
بمقدار  0.9في األجل الطويل.
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الفصل الخامس
الخاتمة والتوصيات
 1.5الخاتمة:
تناول البحث العوامل المؤثرة على صادرات القطن في السودان الفترة (2015-1991م) ،حيث اتبع
البحث المنهج القياسي التطبيقي وطبقت منهجية ( )ARDLمن برنامج ( )E-Viewsعلى بيانات
سالسل زمنية جمعت من تقارير بنك السودان المركزي .أظهرت نتائج النموذج المقدر للعوامل
المؤثرة على صادرات القطن في السودان أن إشارات معامالت المتغيرات المفسرة تتوافق مع العالقات
المتوقعة ولها داللة إحصائية ،حيث إن هنالك عالقة عكسية بين قيمة صادر القطن وسعر الصرف،
بينما تمويل الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي يؤثران إيجاباً على قيمة صادرات القطن.
توصل البحث أيضاً إلى أن صادرات القطن السوداني في الفترة من (1999-1991م) كانت
مساهمتها مستقرة بقدر وافر في ميزان المدفوعات ،إال أنها تدهورت بعد هذه الفترة من 1999م
وحتى 2008م وبشكل مريع ،مما أثر سلباً في ميزان المدفوعات ،وذلك بسبب ظهور البترول الذي
أدى إلى إهمال القطاع الزراعي.
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 2.5التوصيات:
 -1القطن محصول البالد النقدي األول ويجب االهتمام به وتوفير كل احتياجاته واالرتقاء بإنتاجه
نوعاً وكماً.
 -2العمل على وضع خطط وبرامج مفصلة تعني برفع إنتاجية القطن.
3ـ تطوير جهاز التسويق ودعمه بالخبرات واالهتمام بخلق صالت وروابط حقيقية في كل اتجاهات
العالم.
 -4عدم االرتباط بأسواق محددة وأن يكون هنالك انفتاح ألسواق جديدة ومتنوعة واتباع سياسة بيع
األجل والمرتبط بتوفير التمويل للعمليات الزراعية.
5ـ ضرورة وجود الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منظومة تمويل القطن ،وذلك نظ اًر
لالحتياجات التمويلية الضخمة.
 -6إنشاء محفظة تمويل دائمة لتمويل زراعة القطن بمكونات محلية وكذلك المدخالت بالنقد
األجنبي.
 -7وضع برنامج خاص للترويج لألقطان السودانية وتنمية الطلب على األقطان السودانية مع توفير
التمويل الالزم لذلك.
 -8دعم وتطوير البحث العلمي في مجال بحوث القطن وتوفير التمويل الالزم للمناشط البحثية.
 -9االهتمام بانسياب إجراءات الصادر بصورة سلسة وازالة كافة العقبات اإلدارية أمام صادر القطن
عند الميناء.
 -10ترقية مستوى إعداد القطن المعد للتصدير.
 -11دعم صادرات القطن من خالل تسهيالت ائتمانية منخفضة التكاليف.
 -12ضرورة االهتمام بمصانع الغزل والنسيج لتصدير القطن كأقمشة أو خيوط بدالً من تصديره
مادة خام.
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قائمة المالحق
)1(ملحق رقم

Dependent Variable: DCO(-1)
Method: ARDL
Date: 12/07/17 Time: 07:15
Sample (adjusted): 1996 2015
Included observations: 20 after adjustments
Maximum dependent lags: 3 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)
Dynamic regressors (4 lags, automatic): EX DGDP FX
Fixed regressors: C
Number of models evalulated: 375
Selected Model: ARDL(3, 4, 3, 4)
Prob.*
0.0034
0.0004
0.0353
0.0043
0.0132
0.0058
0.0163
0.0083
0.0017
0.0052
0.0681
0.0583
0.0008
0.0105
0.6797
0.0063
0.0628
0.0033
-0.219500
1.289971
-3.209884
-2.313725
-3.034944
2.407906

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

-17.03390
-49.70200
-5.182516
-15.20387
8.603808
13.07422
-7.746064
-10.93741
24.14208
-13.80012
3.634159
3.959340
35.71065
9.705131
0.478111
12.55730
3.800283
-17.31453

0.047344
0.016376
0.042377
0.171164
0.172106
0.169897
0.239540
0.234796
0.026069
0.049454
0.069279
0.080720
0.036340
0.076747
0.048327
0.024964
0.052837
0.168896

-0.806454
-0.813936
-0.219617
-2.602348
1.480766
2.221271
-1.855492
-2.568061
0.629353
-0.682477
0.251771
0.319598
1.297710
0.744843
0.023106
0.313475
0.200796
-2.924362

DCO(-2)
DCO(-3)
DCO(-4)
EX
EX(-1)
EX(-2)
EX(-3)
EX(-4)
DGDP
DGDP(-1)
DGDP(-2)
DGDP(-3)
FX
FX(-1)
FX(-2)
FX(-3)
FX(-4)
C

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

0.999753 R-squared
0.997653 Adjusted R-squared
0.062500 S.E. of regression
0.007813 Sum squared resid
50.09884 Log likelihood
475.9889 F-statistic
0.002098 Prob(F-statistic)

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model
selection.
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)3( ملحق رقم
ARDL Bounds Test
Date: 12/07/17 Time: 07:17
Sample: 1996 2015
Included observations: 20
Null Hypothesis: No long-run relationships exist
K

Value

3

425.6356

Test Statistic
F-statistic

Critical Value Bounds
I1 Bound

I0 Bound

3.77
4.35
4.89
5.61

2.72
3.23
3.69
4.29

Significance
10%
5%
2.5%
1%

Test Equation
Dependent Variable: D(DCO(-1))
Method: Least Squares
Date: 12/07/17 Time: 07:17
Sample: 1996 2015
Included observations: 20
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0026
0.0353
0.0043
0.0013
0.0012
0.0083
0.0017
0.0085
0.0583
0.0008
0.0019
0.0102
0.0628
0.0033
0.0008
0.0134
0.0012
0.0012

19.62598
5.182516
-15.20387
27.32780
28.30979
10.93741
24.14208
-10.78319
-3.959340
35.71065
-22.92629
-9.822503
-3.800283
-17.31453
-36.16257
8.542414
28.44797
-28.95857

0.052663
0.042377
0.171164
0.080588
0.156255
0.234796
0.026069
0.052987
0.080720
0.036340
0.023439
0.052356
0.052837
0.168896
0.091914
0.060667
0.090689
0.098071

1.033554
0.219617
-2.602348
2.202282
4.423553
2.568061
0.629353
-0.571369
-0.319598
1.297710
-0.537376
-0.514270
-0.200796
-2.924362
-3.323864
0.518245
2.579929
-2.840008

D(DCO(-2))
D(DCO(-3))
D(EX)
D(EX(-1))
D(EX(-2))
D(EX(-3))
D(DGDP)
D(DGDP(-1))
D(DGDP(-2))
D(FX)
D(FX(-1))
D(FX(-2))
D(FX(-3))
C
EX(-1)
DGDP(-1)
FX(-1)
DCO(-2)

-0.144000
1.856418
-3.209884
-2.313725
-3.034944
2.407906

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.999881 R-squared
0.998867 Adjusted R-squared
0.062500 S.E. of regression
0.007813 Sum squared resid
50.09884 Log likelihood
985.9248 F-statistic
0.001014 Prob(F-statistic)

)4( ملحق رقم
ARDL Cointegrating And Long Run Form
Dependent Variable: DCO(-1)
Selected Model: ARDL(3, 4, 3, 4)
Date: 12/07/17 Time: 07:16
Sample: 1991 2015
Included obsاervations: 20
Cointegrating Form
Prob.
0.0026
0.0353
0.0043
0.0058
0.0163
0.0083
0.0017
0.0681
0.0583
0.0008
0.6797
0.0063
0.0628
0.0012

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

19.625978
5.182516
-15.203873
-13.074217
7.746064
10.937414
24.142081
-3.634159
-3.959340
35.710651
-0.478111
-12.557304
-3.800283
-28.958568

0.052663
0.042377
0.171164
0.169897
0.239540
0.234796
0.026069
0.069279
0.080720
0.036340
0.048327
0.024964
0.052837
0.098071

1.033554
0.219617
-2.602348
-2.221271
1.855492
2.568061
0.629353
-0.251771
-0.319598
1.297710
-0.023106
-0.313475
-0.200796
-2.840008

D(DCO(-2))
D(DCO(-3))
D(EX)
D(EX(-1))
D(EX(-2))
D(EX(-3))
D(DGDP)
D(DGDP(-1))
D(DGDP(-2))
D(FX)
D(FX(-1))
D(FX(-2))
D(FX(-3))
CointEq(-1)

Cointeq = DCO(-1) - (-1.1704*EX + 0.1825*DGDP + 0.9084*FX -1.0297 )

Long Run Coefficients
Prob.
0.0003
0.0139
0.0004
0.0018

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

-58.965791
8.377945
52.436725
-23.378043

0.019848
0.021781
0.017324
0.044046

-1.170371
0.182480
0.908423
-1.029702

EX
DGDP
FX
C
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جدول البيانات
القيمة الحقيقية لصادرات القطن بالعملة المحلية( ،)COسعر الصرف

EX

(الدوالر مقابل الجنيه)،

التمويل الحقيقي للصادرات بالعملة المحلية  ،FXوالناتج المحلي االجمالي الحقيقي GDPبالعملة
المحلية للسودان ()2015 – 1991
CO
5.04
6.42
3.37
4.84
7.85
6.78
4.41
4.64
1.98
2.18
1.79
2.38
3.81
2.99
2.98
1.9
1.38
1.13
0.78
0.56
0.43
0.23
1.86
0.45
0.47

EX
0.02
0.13
0.22
0.4
0.84
1.46
1.71
2.37
2.58
2.57
2.62
2.66
2.61
2.58
2.44
2.17
2.02
2.09
2.32
2.37
2.67
4.41
5.69
5.73
6.04

FX
4.98
4.32
3.09
2.8
3
2.41
2.05
1.67
1.45
0.27
3.16
4.94
4.61
5.65
3.86
3.73
2.65
4.21
2.91
3.34
5.1
4.63
7.2
4.12
4.44

GDP
6.69
7.45
8.37
9
9.97
10.44
11.07
11.37
12.43
13.46
16.3
17.2
18.3
19.3
20.3
22.4
24.8
26.4
28
29.4
27
27.1
28.3
29
30.5

العام
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

المصدر :بنك السودان المركزي التقارير السنوية (إصدارات مختلفة).
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