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 :الممخص
 عمي اإلنفاق ومستوي لالدخ توزيع نمط عمي لمتعرف ىاما   مؤشرا   الدخل لتغيرات االستيالكي اإلنفاق ستجابةإ تعتبر

 متغير وىو المستيمك دخل في يتمثل المستقل المتغير فإن ام لسمعة اإلنفاقية المرونة حساب وعند المختمفة، السمع
 اإلنفاق في التابع المتغير يتمثل حين في النموذج، خارج من بعوامل قيمتو تتحدد أي Exogenous Variable خارجي
 المتغير لقيم احتمالي توزيع يقابميا المستقل المتغير قيم من قيمة كل فإن وبالتالي ،الدراسة موضع السمعة تمك عمي

 اإلنفاقية المرونة قياسو  اإلنفاق عمي الدخل تأثير لدراسة المتغيرين بين نحداريةاإل  العالقة ستخدامإ يمكن ثم ومن التابع،
. المستقل المتغير ولوغاريتم التابع المتغير لوغاريتم نبي البسيطة الخطية اإلنحدارية العالقة تقدير خالل من ما لسمعة

التي تيدف إلي قياس المرونات عتماد عدد من الدراسات إ فيعالجيا  يسية التي يحاول البحثوتتمثل المشكمة الرئ
ي أخطاء ، وىو ما ينطوي عمالدخل عن بديال   مستقل كمتغير العائمي أو اإلستيالكي سواء اإلنفاق إجمالي عمياإلنفاقية 

ية الغذائية المختمفة، حيث يمكن جموعات السمعنفاق عمي المىو المجموع الجبري لل  أىميا أن اإلنفاق اإلستيالكيمن 
يدف البحث إلي تقدير الدوال ي. و متغيرات مستقمةة تعريفية ليس بيا متغير تابع وال التعبير عن تمك العالقة بمعادل

ة طريقة إنفاق والتي سبق انتقادىا، والثاني –، األولي ىي طريقة اإلنفاق ية بطريقتيناإلنفاقية لممجموعات السمعية الغذائ
 ستخداميا. وأوصي البحث بعدد من التوصيات من أىميا:إنفاق وىي الطريقة المقترح إ –الدخل 

ق توضيحيا إنفاق )لألسباب التي سب-إنفاق وليس من عالقة اإلنفاق-يجب حساب المرونة اإلنفاقية من عالقة الدخل -
 (.البحثي بداية ف

 جموعات سمعية.يجب حساب المرونة اإلنفاقية لسمع محددة وليس لم -
مفردات كل شريحة من شرائح الدخل وليس باستخدام متوسطات  ستخدامإبيجب حساب المرونة اإلنفاقية لسمعة ما  -

 . الدخل واإلنفاق لمشرائح المختمفة

 حضر وريف مصر -المجموعات السمعية الغذائية  –المرونة اإلنفاقية   –الكي دوال اإلنفاق االستي الكممات المفتاحية:
 .إنفاق -طريقة الدخل  –إنفاق  –طريقة اإلنفاق  –

 

 المقدمة:
 لألسر الغذائي اإلستيالكي نفاقاإل  دراسةتساعد 

 ىذا نمط عمي التعرف في مصر وحضر بريف المصرية
  ليا احمتال لمدخل األسر تمك توزيع وكيفية اإلنفاق

 السمعية المجموعات من تحتاجيا التي الكميات لشراء
 تمك طبيعة فيم في يساعد الذي األمر، الرئيسية ائيةالغذ

 من بيا الخاصة التأثيرات عمل وميكانيكية المتغيرات
 السياسات اقتراح في  المساعدة إلي باإلضافة ناحية،
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 يذائالغ اإلنفاق وتنظيم ترشيد في تساعد التي المناسبة
 تعتبرو  .أخري ناحية من األسر تمك احتياجات واشباع

 ىاما   مؤشرا   الدخل لتغيرات ستيالكياإل نفاقإل ا ستجابةإ
 عمي اإلنفاق ومستوي الدخل توزيع نمط عمي لمتعرف
 ما لسمعة اإلنفاقية المرونة حساب وعند المختمفة، السمع
 وىو المستيمك دخل في يتمثل المستقل المتغير فإن
 تتحدد أي Exogenous Variable خارجي رمتغي
 المتغير يتمثل حين في ذج،النمو  خارج من بعوامل قيمتو
 الدراسة، موضع السمعة تمك عمي اإلنفاق في التابع

 يقابميا المستقل المتغير قيم من قيمة كل فإن وبالتالي
 يمكن ثم ومن التابع، المتغير لقيم احتمالي توزيع

 تأثير لدراسة المتغيرين بين ريةنحدااإل  العالقة ستخدامإ
 ما لسمعة اإلنفاقية المرونة قياسو  اإلنفاق عمي الدخل
 بين البسيطة الخطية اإلنحدارية العالقة تقدير خالل من

    . المستقل المتغير ولوغاريتم التابع المتغير لوغاريتم
 

 مشكمة البحث: 
 التي يحاول البحث عالجياتتمثل المشكمة الرئيسية 

 سواء اإلنفاق إجمالي عميمن الدراسات  عددماد تعإ في
 الدخل عن بديال   مستقل كمتغير العائمي أو اإلستيالكي

وتنطوي تمك المعالجة عمي )في حالة عدم توفر بياناتو( 
 أخطاء يمكن تمخيصيا عمي النحو التالي:

إجمالي اإلنفاق ىو أصال  عبارة عن المجموع الجبري  -
اإلستيالكية وغير  لسمععمي اللنفاق اإلستيالكي 

تج من جمع اإلستيالكية ومن ثم فيو مقدار ثابت نا
ي يمكن التعبير عن أٍي عدد من الحدود الجبرية والت

منيا بداللة اآلخر، ومن ثم فميس ىناك في تمك 
 ، حيث أن المعادلةالحالة متغير مستقل وآخر تابع

 .المستخدمة معادلة تعريفية وليست سموكية
إلجمالي( إذا تم ع الجبري )اإلنفاق الجمر ااصعنكافة  -

دخاليا كميا  كمتغيرات مستقمة في دالة مع حصرىا وا 
معامل  ( فإنعمي سمعة مالتابع )اإلنفاق المتغير ا

منيا البد أن  اإلنحدار الخاص بكل متغير مستقل
الواحد الصحيح، في حين أن ثابت معادلة  يساوي

 لحالةتمك ااإلنحدار الخطية المتحصل عميو في 

مجموع تمك العناصر  لتالي فإنوبايساوي الصفر، 
 امضاف   معامالت االنحدار الخاصة بياي ف مضروبة

إلييا ثابت التقدير ستعطي المجموع الجبري )مجموع 
اإلنفاق( مرة أخري وبالتالي ال يكون ىناك أي تغيرات 

 في الطرفين يمكن حساب المرونة منيا.
الجبري  مجموعصر الالتغير في أحد أو بعض عنا -

السمعي( سيترتب عميو حدوث تغير في اق )اإلنف
أجل قية الباقية من عناصر ذلك المجموع من الب

اإلبقاء عميو ثابتا  وىو ما يتنافي وطبيعة المتغير 
 التابع.

وفقا  لتعريف المرونة بأنيا التغير النسبي في المتغير  -
التابع مقسوما  عمي التغير النسبي في المتغير 

ية تحسب بقسمة التغير ن المرونة اإلنفاققل فإالمست
المستيمك عمي سمعة ما عمي  النسبي في إنفاق

سبي في دخمو، في حين ال يصح حساب التغير الن
المرونة اإلنفاقية بقسمة نفس البسط عمي التغير 
النسبي في إجمالي اإلنفاق حيث ال يعد األخير متغيرا  

   مستقال  في تمك العالقة.
 

 حث:البف ىد
 أقرب تحميمية عالقات استخدام إلي الدراسة يدفت

 التقميدية العالقات تمك من والمصداقية الواقعية يلإ
التي تتناول تقدير  الدراسات من البعض في والمتبناه

 فيما البحث أىداف أىم تمخيص يمكنو  ،الدوال اإلنفاقية
 :يمي

 يةالسمع المجموعات لمختمف اإلنفاقية المرونات تقدير -
 المصرية األسرة إنفاق ىيكل في الرئيسية ائيةغذال

 لألسر التفصيمية البيانات واقع من مصر، وحضر بريف
 الخام البيانات نفسيا وىي الدراسة، بعينة المصرية
 باحثي بواسطة جمعيا تم التي الرئيسية لمعينة األولية
 نشرة عدادإ في الجياز عمييا واعتمد المركزي الجياز
 مع ،2017/2018 لمعام واالستيالك نفاقواإل  الدخل
 األسر لمختمف الدخل لفئات تمفةالمخ الشرائح مراعاة

 المصرية المحافظات مختمف وحضر بريف المصرية
 .الحدود ومحافظات القبميالوجو و  البحري بالوجو
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 السمعية المجموعات لمختمف اإلنفاقية المرونات تقدير -
 يقتطب لخال  من مصر وحضر بريف المصرية لألسر

 الرسائل معظم في غالب ا المتبع التقميدي اإلسموب
-اإلنفاق طريقة) الموضوع بيذا المعنية والدراسات

 التقدير المنطقية طريقة تطبيق عمي عالوة ،(إنفاق
 المتحصل النتائج مقارنة مع ،(إنفاق-الدخل طريقة)

 .طريقة كل من عمييا
 

 الطريقة البحثية:
نفاقية عمي اإل  روناتتقدير الم البحث في اعتمد

 :التاليتين طريقتينال
  بطريقة اإلنفاق  نفاقيةرونات اإل تقدير الم– 

 إنفاق )الطريقة التقميدية(
إنفاق بعيوب تم شرحها في  –اتسمت طريقة اإلنفاق 

 مشكمة البحث
 إنفاق –بطريقة الدخل  تقدير المرونات اإلنفاقية 

 إنفاق ىي الطريقة األفضل –وتعد طريقة الدخل 
 في كال التقدير تم وقد. وب الطريقة التقميديةب عيلتجن
 SPSS اإلحصائي التحميل برنامج باستخدام يقتينالطر 

Ver.26. 
 

 مصادر البيانات: 
تقدير المرونة اإلنفاقية لمختمف  في البحث عتمدإ

إنفاق  –المجموعات السمعية الغذائية بطريقة اإلنفاق 
 واإلحصاء، مةالعا لمتعبئة المركزي الجيازعمي بيانات 

في  .2017/2018 كواإلستيال  واإلنفاق الدخل نشرة
)غير  األولية الخام البيانات عميحين تم االعتماد 

 األسر من والمختارة المركزي الجياز لعينة المنشورة(
 الجميورية، محافظات مختمف وحضر بريف المصرية

 المركزي الجياز عدادي بواسطة بياناتيا جمع تم والتي
 اإلنفاقية المرونة ، من أجل تقدير2017/2018 معالم
 – الدخل بطريقة الغذائية السمعية المجموعات ختمفمل

 .إنفاق
 

 عينة الدراسة: 
 (الخام) األولية البيانات عمي أساس ا البحث عتمدإ

 العامة لمتعبئة المركزي الجياز لعينة غير المنشورة

 ديرلجوا الجياز، قيادات مع التواصل عبر واإلحصاء
 عمييا يعتمد  خاملا البيانات تمك أن الصدد ىذا في بالذكر
عرضيا في نشرات  ويصعب نشراتو إعداد في الجياز

المركزي  عينة الجياز أن كما. لكميا اليائلالجياز نظر ا 
ىي عينة طبقية عنقودية، وقد  لمتعبئة العامة واإلحصاء

 الجميورية مستوي عمي ليا اإلجمالي الحجمبمغ 
 تمثل حضرية أسرة 5662 منيا مصرية، رةأس 12485

 تمثل ريفية أسرة 6823و الدراسة عينة من% 45
 الحضرية األسر عينة واشتممت. الدراسة عينة من% 55
 المحافظات من بياناتيا جمعت أسرة 3969 عمي

 من% 70 تمثل) البحري الوجو ومحافظات الحضرية
 متتماش نيح في ،(الدراسة بعينة الحضرية األسر إجمالي
 حضرية أسرة 3498 عمي الحضرية األسر عينة

 عدد إجمالي من% 25 تمثل) القبمي الوجو بمحافظات
 األسر عينة اشتممت كما ،(بالعينة الحضرية األسر

 بمحافظات تعيش حضرية أسرة 256 عمي الحضرية
 بعينة الحضرية األسر إجمالي من% 5 تمثل) الحدود
 فتضمنت الريفية األسر لعينة بالنسبة أما(. الدراسة
 البحري الوجة محافظات قري من ريفية أسرة 3498

 ،(الدراسة بعينة الريفية األسر إجمالي من% 51 تمثل)
 القبمي الوجو محافظات قري من ريفية أسرة 3189و
 ،(الدراسة بعينة الريفية األسر إجمالي من% 47 تمثل)
 %2 تمثل) الحدود محافظات قري من ريفية أسرة 136و

 (.الدراسة بعينة الريفية األسر مةمج من
 

 :والتوصيات ائجالنت
تقدير المرونات اإلنفاقية لممجموعات السمعية  :أوال  

 2017/2018الغذائية في حضر وريف مصر لمعام 
 إنفاق-بطريقة اإلنفاق

تقدير المرونات اإلنفاقية لممجموعات السمعية  -أ 
 الغذائية في حضر مصر

 نات اإلنفاقيةلمرو دير انتائج تق (1جدول )يوضح 
المختمفة بحضر مصر لمعام غذائية لممجموعات السمعية ال

حيث  إنفاق.-بطريقة اإلنفاق 2017/2018
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^تشير

iY  إلي القيمة التقديرية لالنفاق العائمي

حضر مصر عمي مختمف  السنوي بالجنيو في
المجموعات الغذائية، كما تشير

iX
 إلي إجمالي 

  في حضر مصر.نيو بالجاالنفاق العائمي السنوي 

( إلي عدم منطقية النتائج 1وتشير نتائج جدول )
ضرورة في  المجموعات األكثرأن حصل عمييا، حيث المت

النمط الغذائي المصري كمجموعة الحبوب كان ليا 
مرونات انفاقية أكبر مقارنة  بالمجموعات األقل ضرورة 

قد مشروبات الكحولية والمكيفات، و لاوعة كمجممنيا 
إلي العيوب منطقية النتائج بالدرجة األولي عدم عزي ت

 .أسموب التقدير المتبع في السابق ذكرىا
 

 2017/2018نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية لممجموعات السمعية الغذائية المختمفة بحضر مصر لمعام  :(1جدول )
 إنفاق.-بطريقة اإلنفاق

 اإلنفاقية المرو نة F 2 المعادلة المجموعة الغذائية لةداالمعرقم 

ii الحبوب والخبز 1 LnXY 45.015.2 


Ln 
           10.97**      22.09**       

0.97 487.82** 0.45** 

ii المحوم 2 LnXY 67.082.0 


Ln 
         3.72**      29.57**      

0.98 874.56** 0.67** 

ii األسماك 3 LnXY 47.040.1 


Ln 
        (1.34)      4.29**      

0.52 18.44** 0.47** 

ii األلبان والجبن والبيض 4 LnXY 49.090.1 


Ln 
         3.31**      8.33**      

0.80 69.45** 0.49** 

ii الزيوت والدىون 5 LnXY 11.099.4 


Ln 
           9.01**   (1.89)     

0.17   (3.58)    
   

(0.11) 

ii الفاكية 6 LnXY 68.087.0 


Ln 
         -4.22 **    31.84**      

0.98 1013.51*

* 0.68** 

ii الخضر 7 LnXY 03.030.0 


Ln 
          21.03**   (1.06)     

0.06   (1.12)    
   

(0.03) 

8 
السكر واألغذية 

 السكرية
ii LnXY 23.030.3 



Ln 
         6.74**      4.56**      

0.55 20.78** 0.23** 

منتجات األغذية الغير  9
 اخرمصنفة تحت بند 

ii LnXY 14.035.3 


Ln 
        5.87**      2.37*      

0.25 5.64* 0.14** 

10 
المشروبات غير 

 الكحولية
ii LnXY 63.060.0 



Ln 
        (-0.76)      7.82**      

0.78 61.22** 0.63** 

11 
المشروبات الكحولية 
 والدخان والمكيفات

ii LnXY 58.082.0 


Ln 
         (0.65)      4.45**      

0.54 19.79** 0.58** 

ii الطعام والشراب 12 LnXY 46.014.4 
Ln 

          13.38**      14.36**      
0.92 206.35** 0.46** 

 Tقيمة  **    .2017/2018نشرة الدخل واإلنفاق واإلستيالك  ،ي لمتعبئة العامة واإلحصاءركز جمعت وحسبت من بيانات الجياز الم :رالمصد
   .   %5 مستوي عندمعنوية المحسوبة  Tقيمة  *   . %1 عند مستوي جدا   ةمعنويالمحسوبة 

 .ةغير معنوي المحسوبة Tقيمة (  )
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نفاقية لممجموعات إل انات تقدير المرو  -ب 
 مصر فريالسمعية الغذائية في 

( نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية 2يوضح جدول )
مصر لمعام  بريفلممجموعات السمعية الغذائية المختمفة 

 إنفاق.-بطريقة اإلنفاق 2017/2018

 نتائج منطقية عدم إلي أيضا  ( 2) جدول نتائج وتشير
 المختمفة الغذائية تعاجمو لمم اإلنفاقية المرونات تقدير

 في إلييا اإلشارة السالف األسباب لذات المصري بالريف
    .الحضر حالة

 

 2017/2018المختمفة بريف مصر لمعام نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية لممجموعات السمعية الغذائية  :(2جدول )
 نفاق.إ-بطريقة اإلنفاق

 2 المعادلة المجموعة الغذائية رقم المعادلة
 

F المرو نة اإلنفاقية 

ii الحبوب والخبز 1 LnXY 16.093.4 


Ln 
     25.47**      7.62**       

0.77 58.21** 0.16** 

ii المحوم 2 LnXY 39.054.3 


Ln 
    5.53**      5.76**      

0.66 33.17** 0.39** 

ii األسماك 3 LnXY 27.007.3 


Ln 
     6.01**      5.09**      

0.60 25.92** 0.27** 

ii األلبان والجبن والبيض 4 LnXY 18.053.4 


Ln 
     8.70**      3.29**      

0.39 10.80** 0.18** 

ii الزيوت والدىون 5 LnXY 10.012.5 


Ln 
     9.41**    (1.81)    

0.16 
  (3.29)    

   (0.10) 

ii الفاكية 6 LnXY 37.007.2 
Ln 

     4.11 **    7.03**          
0.74 49.44** 0.37** 

ii الخضر 7 LnXY 006.056.6 


Ln 
    19.13**    (-0.17)  

0.002   (0.03)    
   

(-0.006) 

ii السكر واألغذية السكرية 8 LnXY 12.054.4 


Ln 
    7.81**        (1.91)       

0.18   (3.65)    
   

(0.12) 

منتجات األغذية الغير  9
 مصنفة تحت بند اخر

ii LnXY 02.037.4 


Ln 
   10.48**     (0.41)           

0.01   (0.17)    
   (0.02) 

ii المشروبات غير الكحولية 10 LnXY 26.067.2 


Ln 
     4.04 **      3.77**      

0.45 14.25** 0.26** 

ولية المشروبات الكح 11
 المكيفاتان و والدخ

ii LnXY 80.033.1 
Ln 

      (-0.66)         3.74**      
0.45 13.96** 0.80** 

ii الطعام والشراب 12 LnXY 22.042.6 
Ln 

     14.75**       4.71**      
0.56 22.17** 0.22** 

 ** .2017/2018اإلستيالك نشرة الدخل واإلنفاق و  -حصاءواإل ات الجياز المركزي لمتعبئة العامةوحسبت من بيانالمصدر: جمعت 
 .     %5مستوي  معنوية عندالمحسوبة  Tقيمة  *.    %1عند مستوي  جدا   معنويةالمحسوبة  Tقيمة 
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 غير معنوية. المحسوبة T) ( قيمة 
 

المرونات اإلنفاقية لممجموعات السمعية ثانيا : تقدير 
معام الغذائية في حضر وريف مصر ل

 إنفاق-بطريقة الدخل 2017/2018
وعات السمعية اإلنفاقية لممجمتقدير المرونات  -أ 

 الغذائية في حضر مصر
( نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية 3يوضح جدول )

لمعام لممجموعات السمعية الغذائية المختمفة بحضر مصر 
وتشير نتائج  إنفاق.-بطريقة الدخل 2017/2018

نفاقية ت اإل مروناية ال( إلي عدم منطق3جدول )
لممجموعات الغذائية المختمفة بحضر مصر، فالمرونات 

ألىمية اإلنفاقية المقدرة لممجموعات الغذائية ذات ا
النسبية األعمي في اليرم الغذائي لألسرة المصرية كانت 

المجموعات الغذائية ذات األىمية النسبية أكبر من تمك 
عدم عزي وقد ترية، ئي لألسرة المصاألقل في النمط الغذا

منطقية النتائج ألسباب من أىميا، التعامل مع مجموعات 
تضم سمع غير متجانسة من حيث الطمب والعرض ومن 
ثم األسعار واإلنفاق عمييا، باإلضافة إلي اختالف 

اخل المجموعة الواحدة، ومن األىمية النسبية لمسمع د
لمصرية وكأنيا تقع ناحية أخري فإن التعامل مع األسر ا

لفئة الدخمية واإلنفاقية دون تصنيف األسر داخل نفس ا
إلي فئات مختمفة وفقا  لمدخل واإلنفاق يؤدي في الغالب 
إلي عدم مصداقية ومنطقية نتائج تقدير المرونات 

 اإلنفاقية المتحصل عمييا.
 

 2017/2018لمعام  رالمختمفة بحضر مص ئيةسمعية الغذانتائج تقدير المرونات اإلنفاقية لممجموعات ال :(3جدول )
 إنفاق.-بطريقة الدخل

 2 المعادلة المجموعة الغذائية رقم المعادلة
 

F المرو نة اإلنفاقية 

ii الحبوب والخبز 1 LnXY 56.065.3 
Ln 

         93.98**      73.62**       
0.49 5420.26** 0.56** 

ii المحوم 2 LnXY 73.047.0 


Ln 
         3.10**      52.37**      

0.33 2742.62** 0.73** 

ii األسماك 3 LnXY 68.008.0 


Ln 
        (-0.37)      33.69**      

0.21 1134.82** 0.68** 

ii األلبان والجبن والبيض 4 LnXY 62.099.0 
Ln 

         6.77**      46.13**      
0.27 2127.91** 0.62** 

ii الزيوت والدىون 5 LnXY 27.019.4 
Ln 

         33.59**   24.03** 
0.09 577.35** 0.27** 

ii الفاكية 6 LnXY 74.042.1 


Ln 
        -6.38 **      36.26**      

0.20 1314.76** 0.74** 

ii الخضر 7 LnXY 27.082.4 
Ln 
       42.71**   25.87** 

0.10 669.22** 0.27** 

ii السكر واألغذية السكرية 8 LnXY 33.096.2 


Ln 
        18.58**      22.96**     0.08 527.30** 0.33** 

منتجات األغذية الغير  9
 مصنفة تحت بند اخر

ii LnXY 33.019.2 


Ln 
         15.46**      25.61**  0.10 655.71** 0.33** 

ii ير الكحوليةت غالمشروبا 10 LnXY 60.015.0 
Ln 

        (-0.58)      37.84**      
0.20 1431.97** 0.60** 

11 
المشروبات الكحولية 
 والدخان والمكيفات

ii LnXY 39.014.4 


Ln 
         12.24**      12.57**      0.06 157.99** 0.39** 

ii الطعام والشراب 12 LnXY 56.065.3 


Ln 
          43.98**      73.62**      0.49 5420.26** 0.56** 
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الجياز الدراسة المختارة بواسطة عينة  –المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الخام )غير المنشورة( لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 
 .  %1عند مستوي  جدا   معنويةوبة المحس T قيمة **       .2017/2018لمعام المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 

 غير معنوية. المحسوبة T) ( قيمة .     %5مستوي  معنوية عندالمحسوبة  Tقيمة  *
 

ممجموعات السمعية تقدير المرونات اإلنفاقية ل -ب 
    مصر ريفالغذائية في 

( نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية 4يوضح جدول ) 
ة بريف مصر لمعام المختمفلممجموعات السمعية الغذائية 

وتشير كذلك نتائج  إنفاق.-الدخلبطريقة  2017/2018

( إلي عدم منطقية المرونات اإلنفاقية 4جدول )
لممجموعات الغذائية المختمفة بريف مصر عمي نفس 
النحو ولذات األسباب السابق توضيحيا عند تقدير 
المرونات اإلنفاقية لممجموعات الغذائية المختمفة بحضر 

  مصر.
 

 2017/2018لمعام  معية الغذائية المختمفة بريف مصرالمرونات اإلنفاقية لممجموعات السنتائج تقدير  :(4) جدول
 إنفاق.-بطريقة الدخل

 2 المعادلة المجموعة الغذائية رقم المعادلة
 

F المرو نة اإلنفاقية 

ii الحبوب والخبز 1 LnXY 58.056.3 
Ln 

       47.89**     83.78**       
0.51 7019.43** 0.58** 

ii المحوم 2 LnXY 66.026.1 


Ln 
        8.85**      50.08**      

0.27 2507.82** 0.66** 

ii األسماك 3 LnXY 63.037.0 
Ln 

       (1.59)      28.95**      
0.14 838.18** 0.63** 

ii األلبان والجبن والبيض 4 LnXY 60.006.1 


Ln 
         6.75**      40.71**      

0.20 1657.30** 0.60** 

ii الزيوت والدىون 5 LnXY 46.041.2 


Ln 
        19.97**   41.38**   

0.20 1712.53** 0.46** 

ii الفاكية 6 LnXY 47.027.1 


Ln 
         -6.72 **      42.42**      

0.21 1799.80** 0.74** 

ii الخضر 7 LnXY 40.060.3 


Ln 
       36.54**   43.62**   

0.22 1902.85** 0.40** 

ii السكر واألغذية السكرية 8 LnXY 46.093.1 


Ln 
       13.95**      36.05**      

0.16 1299.65** 0.46** 

9 
منتجات األغذية الغير 
 مصنفة تحت بند اخر

ii LnXY 40.054.1 


Ln 
      11.70**     32.87**      

0.14 1080.57** 0.40** 

ii المشروبات غير الكحولية 10 LnXY 53.056.0 


Ln 
      4.33**      37.68**      

0.17 1419.49** 0.53** 

المشروبات الكحولية  11
 والدخان والمكيفات

ii LnXY 56.017.2 
Ln 

      5.99**      16.53**      
0.08 273.42** 0.56** 

 الطعام والشراب 12
ii LnXY 58.056.3 



Ln 0.51 7019.43** 0.58** 
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       47.89**    83.78**      
عينة الدراسة المختارة بواسطة  –المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الخام )غير المنشورة( لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 

 .    %1عند مستوي  جدا   معنويةالمحسوبة  Tقيمة  **   .2017/2018متعبئة العامة واإلحصاء لمعام لمركزي لاالجياز 
 غير معنوية. المحسوبة T) ( قيمة   .     %5مستوي  معنوية عندالمحسوبة  Tقيمة  *

 

ثالثا : تقدير المرونات اإلنفاقية لمجموعة الحبوب في 
نفاق وفقا  إ-الدخلحضر وريف مصر بطريقة 

 2017/2018لمعام  ات الدخل المختمفةلفئ
لمجموعة الحبوب في حضر تقدير المرونات اإلنفاقية  -أ 

 وفقا  لفئات الدخل العائمي مصر
( نتائج تقدير المرونات اإلنفاقية 5يوضح جدول )

وفقا   إنفاق-بحضر مصر بطريقة الدخل لمجموعة الحبوب
راسة تمفة بعينة الدالمخلألسر السنوي العائمي لفئات الدخل 

ثالثة عشر فئة من فئات  وتشمل، 2017/2018لمعام 
الدخل، وتم تقدير المرونات اإلنفاقية باستخدام مفردات كل 

فئة وليس باالعتماد عمي متوسطيا، إال أن النتائج ال يمكن 
عة الحبوب التي االعتماد عمي منطقيتيا ألنيا قدرت لمجمو 

غير ي سمع رة والشوفان وىتضم القمح والشعير واألرز والذ
متجانسة فبعضيا تعاني األسرة المصرية من وجود عجز في 
إنتاجيا كالقمح والذرة، في حين أن بعضيا سمع تصدير 
كاألرز، فضال   عن اختالف النمط االستيالكي والتفضيمي 

لمجموعة، لألسر المصرية لمسمع التي تضميا ىذه ا
ر ي تجعل من تقديباإلضافة إلي غير ذلك من العوامل الت

مرونة إنفاقية موحدة لسمع المجموعة عممية تفتقر إلي حٍد 
 بعيد إلي المصداقية والدقة والصواب.

 

فئات بطريقة  2017/2018بحضر مصر لمعام  الحبوب لمجموعةنات اإلنفاقية نتائج تقدير المرو  :(5جدول )
 إنفاق.-الدخل

السنوي العائمي فئات الدخل  رقم المعادلة
 جنيو( )ألف

 2 المعادلة
 

F  المرو نة
 اإلنفاقية

1  <20 ii LnXY 72.097.1 
Ln 

       (1.71)     6.09**       0.19 37.12** 0.72** 

2 20-30 ii LnXY 66.061.2 
Ln 

       2.26*     5.76**      
0.06 33.13** 0.66** 

3 30-40 ii LnXY 67.050.2 


Ln 
      (1.93)      5.41**      

0.03 29.24** 0.67** 

4 40-50 ii LnXY 92.013.0 
Ln 

       (-0.08)      6.07**      
0.04 36.81** 0.92** 

5 50-60 ii LnXY 54.091.3 
Ln 

      (1.75)    2.65**   0.008 7.02** 0.54** 

6 60-70 ii LnXY 63.095.2 
Ln 

       (1.00)     2.35*      0.008 5.51* 0.63* 

7 70-80 ii LnXY 51.024.4 


Ln 
       (0.93)   (1.25)         0.003 (1.57) (0.51) 

8 80-90 Ln 
(0.49)   (1.10)     

0.004 (1.22) (0.61) 

9 90-100 Ln 
    (0.85)   (0.22)      

0.0002 (0.05) (0.18) 

10 100-120 ii LnXY 11.084.8 


Ln 
      2.20*      (0.33)            0.0004 (0.11) (0.11) 

11 120-150 ii LnXY 75.047.1 
Ln 
     (0.31)   (1.87)      0.02 (3.50) (0.75) 

12 150-200 ii LnXY 08.161.2 


Ln 
    (-0.46)   2.31*      0.04 (5.32) (1.08) 
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13  >200 ii LnXY 17.033.8 


Ln 
       8.83**      2.31*  0.05 5.34* 0.17* 

عينة الدراسة المختارة بواسطة الجياز  –خام )غير المنشورة( لمجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء المصدر: جمعت وحسبت من البيانات ال
 .    %1عند مستوي  جدا   معنويةالمحسوبة  Tقيمة  **    .2017/2018المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء لمعام 

 غير معنوية. المحسوبة T) ( قيمة     .     %5مستوي  معنوية عندالمحسوبة  Tقيمة  *
 

لمجموعة الحبوب في تقدير المرونات اإلنفاقية  -ب 
 ريف مصر وفقا  لفئات الدخل العائمي

قية المرونات اإلنفا( نتائج تقدير 5يوضح جدول )
وفقا  إنفاق -لمجموعة الحبوب بريف مصر بطريقة الدخل

لفئات الدخل العائمي السنوي المختمفة بعينة الدراسة لمعام 

. ولذات األسباب سالفة الذكر لنتائج 2017/2018
( فإنو اليمكن اإلعتماد عمي نتائج التقدير 5جدول )

ق ( في تفسير استجابة تغيرات اإلنفا6بجدول )
 عائمي لتغيرات الدخل.اإلستيالكي ال

 

-الدخل فئات بطريقة 2017/2018مصر لمعام  بريفالمرونات اإلنفاقية لمجموعات الحبوب  نتائج تقدير :(6جدول )
 إنفاق.

رقم 
 المعادلة

 السنوي العائمي فئات الدخل 
 )ألف جنيو(

 2 المعادلة
 

F  المرو نة
 اإلنفاقية

1  <20 ii LnXY 85.081.0 


Ln 
         (0.95)     9.61**       

0.25 92.42** 0.81** 

2 20-30 ii LnXY 69.034.2 


Ln 
         2.69**     8.12**      

0.07 66.02** 0.69** 

3 30-40 ii LnXY 63.007.3 


Ln 
       3.61**     7.73**      

0.04 59.80** 0.63** 

4 40-50 ii LnXY 51.037.4 


Ln 
         4.05**     5.02**      

0.02 25.25** 0.51** 

5 50-60 ii LnXY 58.056.3 
Ln 

       2.17*     3.88**  
0.01 15.07** 0.58** 

6 60-70 ii LnXY 75.072.1 


Ln 
        (0.72)      3.45**      

0.02 11.93** 0.75** 

7 70-80 ii LnXY 39.071.5 


Ln 
      (1.48)   (1.13)  

0.003 (1.27) (0.39) 

8 80-90 ii LnXY 18.002.8 


Ln 
(1.31)  (0.34)   

0.0004 (0.12) (0.18) 

9 90-100 ii LnXY 16.003.12 


Ln 
       (1.41)   (-0.22)      

0.0003 (0.09) (-0.16) 

10 100-120 ii LnXY 03.056.10 


Ln 
        (1.76)      (-0.05)            

1.98 E-05 (0.003) (-0.03) 

11 120-150 ii LnXY 74.059.1 


Ln 
     (0.24)   (1.33)      

0.02 (1.77) (0.74) 

12 150-200 ii LnXY 28.084.13 


Ln 
      (1.72)   (-0.43)      

0.004 (0.18) (-0.28) 
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13  >200 ii LnXY 03.089.9 
Ln 

         2.87**     (0.13)      
0.0008 (0.02) (0.03) 

عينة الدراسة المختارة بواسطة  –لمتعبئة العامة واإلحصاء المصدر: جمعت وحسبت من البيانات الخام )غير المنشورة( لمجياز المركزي 
  .  %1عند مستوي  دا  ج معنويةالمحسوبة  Tقيمة  **    .2017/2018الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء لمعام 

                                                 غير معنوية. المحسوبة T) ( قيمة .     %5مستوي  معنوية عندالمحسوبة  Tقيمة  *
 

 تتعمق بتقدير المروناتعمي ما تقدم من نتائج  بناءا  
السمعية في ريف وحضر مصر فإنو  لممجموعاتاإلنفاقية 

 عمي ما يمي: يجب التأكيد

-حساب المرونة اإلنفاقية من عالقة الدخليجب  -
التي  إنفاق )لألسباب-اإلنفاقإنفاق وليس من عالقة 

 (.البحثسبق توضيحيا في بداية 
يجب حساب المرونة اإلنفاقية لسمع محددة وليس  -

 لمجموعات سمعية.
يجب حساب المرونة اإلنفاقية لسمعة ما لكل شريحة  -

 وجو عام.لمدخل واإلنفاق ب من شرائح الدخل وليس
ستخدام إاب المرونة اإلنفاقية لسمعة ما بيجب حس -

ستخدام إوليس بمفردات كل شريحة من شرائح الدخل 
متوسطات الدخل واإلنفاق لمشرائح المختمفة، وىو ما 
يحتاج إلي توفير كم ضخم من البيانات الخام 
التوفرىا اإلصدارات المنشورة لمجياز المركزي لمتعبئة 

من المشكالت وىي بالفعل واحدة العامة واإلحصاء، 
 التغمب عمييا.   البحث التي استطاع
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COMPARATIVE  ECONOMETRIC  ESTIMATE  OF  CONSUMER 
SPENDING  FUNCTIONS  FOR  MAJOR  FOOD  COMMODITY 

GROUPS  IN  URBAN  AND  RURAL  AREAS  IN  EGYPT 
 
A. M. Taryal(1), Kh. S. T. Mahmoud(1), Alia A. ELGendy(2) and Amira S. S. Amin 
(1) Department of Agricultural Economics and Agribusiness faculty of Agriculture - 

Menoufia University 

(2) Head Researcher, Food technology Research Institute, Agricultural Research Center  

 

ABSTRACT: The response of consumer spending to income changes is an important 

indicator to identify the pattern of income distribution and the level of spending on 

various commodities. when calculating the spending elasticity of a given commodity, the 

independent variable is the consumer's income, which is an exogenous variable, while 

the dependent variable is the spending on that commodity. The spending elasticity could 

be obtainrd through estimating the simple linear regression relationship between the 

logarithm of the dependent variable and the logarithm of the independent variable. 

Number of studies that aim to measure spending elasticity rely on total spending of 

consumer as an independent variable instead of income. It is unlogic relationship, 

because it is a defining equation not a behavioral one. The aim of the research is to 

estimate the spending functions of food commodity groups in two ways, the first is the 

method of spending - spending, which was previously criticized and the second is the 

method of income - spending, which is the proposed method to be used.The research 

recommended a number of recommendations, the most important of which are: 

- The spending elasticity should be calculated from the income-spending relationship 

and not from the spending-spending relationship (for the reasons that were 

previously explained at the beginning of the research). 

- Spending elasticity should be calculated for specific commodities and not commodity 

groups. 

- The spending elasticity of a commodity must be calculated using the items of each 

income categories and not using the income and spending averages of the different 

categories. 

Key words: Consumption spending functions - Spending elasticity - Food commodity 

groups - Urban and rural Egypt - Method of spending - Spending - Method 

of Income - Spending. 
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