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امللخص 1

تعتبـــر قضيــة تخفيــف وطــأة الفقــر عــن الفقــراء ومحــدودي الدخــل مــن أهــم القضايــا فــي أجنــدة صانــع القــرار، وذلــك ملــا 
لتلــك القضيــة مــن أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف اتبــاع مزيــج مــن سياســات النمــو والتوزيــع 
الخاصــة بــكل دولــة. ولــذا تهــدف الدراســة إلــى تحليــل التغيـــرات فــي نمــط اإلنفــاق االســتهاكي فــي الريــف والحضــر فــي مصــر خــال 
الفتـــرة )2011/2010-2013/2012-2016/2015(. وتقديـــر مؤشــرات الفقــر، باإلضافــة إلــى تحليــل محــددات التفــاوت فــي 
توزيــع الدخــل والكشــف عــن وجــود تكامــل مشتـــرك باســتخدام منهــج الحــدود بيـــن معامــل جينــي و أهــم املتغيـــرات االقتصاديــة 

الكليــة باســتخدام منهجيــة االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة.

الكلمات املفتاحية: الفقر، التفاوت في توزيع الدخل، معامل جيني، نموذج االنحدار الذاتـي للفجوات الزمنية املوزعة 
املتباطئة - نموذج تصـحيح الخطأ غيـر املقيد.

املقدمة

ُيعتبـــر الفقــر إحــدى املشــكات الرئيســة فــي مصــر والعديــد مــن دول العالــم، باعتبــاره أحــد أهــم معوقــات التنميــة، لــذا 
يحتــل القضــاء علــى الفقــر أولوليــة أساســية فــي اهتمامــات متخــذي القــرارات وصانعــي السياســات فــي مصــر. وتســعى الحكومــة 
املصرية خال هذه املرحلة إلى اتخاذ مجموعة من التدابيـر الجادة نحو تنمية الريف املصري ومواجهة الفقر. ويعتبـر الفقر 
مفهوم متعدد األبعاد )Alkire, S., Roche, J. and Vaz, A., 2017( )Pasha, A., 2017( )Baker, J. L. & Gadgil, G., 2017( وقد 
تعددت تعاريف الفقر وطرق قياسه، فهناك من يأخذ بمستوى املعيشة، وبالحاجات األساسية كمعاييـر أساسية في تعريف 
الفقــر وقياســه، وعرفــه البنــك الدولــي بأنــه »عــدم القــدرة علــى تحقيــق الحــد األدنــى مــن مســتوى املعيشــة«، ولذلــك اعتمــدت 
املحــاوالت األولــى لقيــاس الفقــر علــى مؤشــرات مســتوى املعيشــة وكان فــي مقدمتهــا دخــل األســرة، ولتافــى مــا بــه مــن قصــور تــم 
اســتخدام مؤشــرات أخـــرى بديلــة )منهــا: إجمالــي اإلنفــاق االســتهاكي، نســبة اإلنفــاق علــى املــواد الغذائيــة، مؤشــرات التغذيــة 

لقيــاس مســتوى املعيشــة والــى تتمثــل فــي حصــة الفــرد مــن الســعرات الحـــرارية(.

كمــا عرفــه بأنــه »حالــة الحـــرمان املــادي الــذي تتجلــى أهــم مظاهــره فــي انخفــاض اســتهاك الغــذاء،  وتدنــي الحالــة الصـــحية 
واملســتوى التعليمــي والوضــع الســكني والحـــرمان مــن تملــك الســلع املعمــرة واألصــول املاديــة األخـــرى، وفقــدان االحتياطــي أو 
الضمــان ملواجهــة الحــاالت الصعبــة كاملــرض واإلعاقــة والبطالــة والكــوارث واألزمــات« )World Bank, 2000(، )أســامة، 2014(، 
أنظمتهــا االقتصاديــة  اختــاف  لــكل املجتمعــات علــى  الهــدف األسا�ســي  لــذا   .)2010 القــرار،  اتخــاذ  املعلومــات ودعــم  )مركــز 

 *  تم استام البحث في يناير 2018، وقبل للنشر في يوليو 2018، وتم نشره في ديسمبر 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.130557 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 3- 32، 

تعتبـــر قضيــة تخفيــف وطــأة الفقــر عــن الفقــراء ومحــدودي الدخــل مــن أهــم القضايــا فــي أجنــدة صانــع القــرار، وذلــك ملــا لتلــك 
القضيــة مــن أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف اتبــاع مزيــج مــن سياســات النمــو والتوزيــع الخاصــة بــكل 
دولة. ولذا تهدف الدراسة إلى تحليل التغيـرات في نمط اإلنفاق االستهاكي في الريف والحضر في مصر خال الفتـرة )2011/2010-

فــي توزيــع الدخــل والكشــف عــن  إلــى تحليــل محــددات التفــاوت  2013/2012-2016/2015(. وتقديـــر مؤشــرات الفقــر، باإلضافــة 
وجود تكامل مشتـــرك باستخدام منهج الحدود بيـــن معامل جيني و أهم املتغيـــرات االقتصادية الكلية باستخدام منهجية االنحدار 

الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة.
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والسياســية هــو رفــع مســتوى معيشــة أفــراد املجتمــع عــن طريــق رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي وتوزيــع ثمــاره بالشــكل العــادل 
إلــى أق�ســى حــد ممكــن، وفــى ظــل انتشــار ظاهــرة التفــاوت فابــد مــن تدخــل الحكومــة للحــد مــن تلــك الظاهــرة ومحاولــة تقليــل 

الفــارق بيـــن طبقــات املجتمــع عــن طريــق السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة.

قيمة الدراسة 
تبـــرز قيمــة الدراســة مــن خــال تحليــل التغيـــرات فــي نمــط اإلنفــاق االســتهاكي فــي الريــف والحضــر مــن خــال مقارنــة 
اإلنفــاق واالســتهاك خــال الفتـــرة )2011/2010-2013/2012-2016/2015( وتقديـــر مؤشــرات الفقــر فــي الريــف والحضــر 
فــي مصــر باالعتمــاد علــى منحنيــات لورنــز، كمــا تبـــرز أهميــة الدراســة فــي تحليــل توزيــع الدخــل باســتخدام منهجيــة االنحــدار 

الذاتـــي للفجــوات الزمنيــة.

منهج الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب التحليــل الوصفــي والكمــي لدراســة ومقارنــة األهميــة النســبية لبنــود اإلنفــاق خــال 
فتـــرات الدراســة، كمــا تــم اســتخدام األســاليب اإلحصائيــة، والرســم البيانــي لقيــاس العدالــة فــي توزيــع الدخــول واإلنفــاق، 
وذلــك مــن خــال اســتخدام منحنــى لورنــز ومعامــل جينــي وفجــوة الفقــر، واعتمــد الباحــث علــى بيانــات بحــوث الدخــل واإلنفــاق 

واالســتهاك مــن جهــاز التعبئــة العامــة واإلحصــاء.

 Autoregressive Distributed Lags كمــا ســيتم اســتخدام منهجيــة االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة
(ARDL( Model  التي طورها )Pesaran et al.,1999, 2001( للكشف عن وجود عاقة توازنية )تكامل مشتـرك( بيـن املتغيـرات 
 Unrestricted Error Correction Model موضــع الدراســة، وهــذا األســلوب مســتند لتقديـــر نمــوذج تصـــحيح الخطــأ غيـــر املقيــد
  )Nkoro & Kelvin, 2016( :ويتميـــز هذا األســلوب Bound Test Approach  “باالعتماد على “طريقة اختبار الحدود  )UECM)
بإنــه ال يتطلــب أن تكــون الساســل الزمنيــة متكاملــة مــن الدرجــة نفســها ولكــن الشــرط الوحيــد لتطبيــق هــذا النمــوذج هــو أن ال 
 ،)Naiya and Manap, 2013))Abu Hatab and Nsabinmana, 2016( تكــون الساســل الزمنيــة متكاملــة مــن الدرجــة  الثانيــة
كمــا أن هــذا النمــوذج يتمتــع بخصائــص أفضــل فــي حالــة الساســل الزمنيــة القصيـــرة )Nkoro and Kelvin, 2016( مقارنــة 
بالطرق األخـرى املعتادة في اختبار التكامل املشتـرك مثل طريقة انجل -جـرانجـر )Engle and Granger, 1987( ذات املرحلتيـن 
 Vector Autoregresssion)VAR) فــي إطــار نمــوذج Johansen Cointegration Test أو اختبــار التكامــل املشتـــرك لجوهانســن
(Rao, 2016( )Johansen, 1988(، كما يساعد نموذج (ARDL( على تحديد العاقة بيـن املتغيـر التابع واملتغيـرات املستقلة في 

  ) Al-Mulal; Solarin and Ozturk, 2016( اآلمديـــن القصيـــر والطويــل

ويتضمــن اختبــار نمــوذج (ARDL( اختبــار وجــود عاقــة توازنيــة طويلــة األجــل بيـــن متغيـــرات النمــوذج، و لذلــك نقــوم 
بحســاب إحصائيــة(F( مــن خــال (Wald test(حيــث يتــم اختبــار فرضيــة العــدم القائلــة بعــدم وجــود تكامــل مشتـــرك بيـــن  

)Tiwari; Shahbaz and Islam, 2013()متغيـــرات النمــوذج (غيــاب عاقــة توازنيــة طويلــة األجــل

H
0
:  1β = 2β  = 3β  = 4β = 5β = 6β = 7β = 8β  =0

مقابل الفرض البديل بوجود عاقة تكامل مشتـرك في األجل الطويل بيـن متغيـرات النموذج:

H
1
:  1β ¹ 2β  ¹ 3β  ¹ 4β ¹ 5β ¹ 6β ¹ 7β ¹ 8β  ¹0

وهناك قيمتيـن حـرجتيـن إلحصاء هذا االختبار، قيمة الحد األدنى وتفتـرض أن كل املتغيـرات مستقرة في قيمتها األصلية، 
بمعنــى أنهــا متكاملــة مــن الرتبــة صفــر أي )I)0، وقيمــة الحــد األعلــى وتفتـــرض أن املتغيـــرات مســتقرة فــي الفــروق األولــى لقيمتهــا 

)Idenyi, et al., 2017; Pesaran et al., 2001( ويكــون القــرار بثــاث حــاالت I)1(. بمعنــى إنهــا متكاملــة مــن الرتبــة واحــد أي

فــإذا كانــت قيمــة F املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة الحــد األعلــى لقيمــة F الجدوليــة فســوف يتــم رفــض فرضيــة العــدم 1- 
القائلــة بعــدم وجــود تكامــل مشتـــرك بيـــن املتغيـــرات

يتــم قبــول فرضيــة العــدم 2-  F الجدوليــة فســوف  F املحســوبة أقــل مــن قيمــة الحــد األدنــى لقيمــة  إذا كانــت قيمــة 
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بيـــن املتغيـــرات القائلــة بعــدم وجــود تكامــل مشتـــرك 

F الجدوليــة، ال يمكــن اتخــاذ قــرار 3-  بيـــن قيــم الحديـــن األدنــى واألعلــى لقيمــة  F املحســوبة تقــع  و إذا كانــت قيمــة 
مــن عدمــه. بيـــن املتغيـــرات  لتحديــد عمــا إذا كان هنــاك تكامــل مشتـــرك 

ويجــب ماحظــة أنــه إذا كانــت كل املتغيـــرات متكاملــة مــن الرتبــة واحــد فســوف يكــون القــرار الــذي يتــم اتخــاذه علــى 
أســاس مقارنــة F املحســوبة بالقيمــة الجدوليــة للحــد األعلــى وباملثــل إذا كانــت كل املتغيـــرات متكاملــة مــن الرتبــة صفــر، فــإن 

هــذا القــرار ســوف يتــم اتخــاذه علــى أســاس مقارنــة F املحســوبة بالقيمــة الجدوليــة للحــد األدنــى.

نموذج الدراسة
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حيث أن:
معامل جيني كمؤشر)Proxy ( لعدم العدالة في توزيع الدخل.  GINI

نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج املحلى اإلجمالي كمؤشر(Proxy( لانفتاح التجاري  TR
معدل التضـخم INF

G نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج املحلى اإلجمالي
نسبة إجمالي التكويـن الرأسمالي من الناتج املحلى اإلجمالي GCF

معدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي GDP
معدل نمو السكان POP

معدل البطالة UNEMP

فروض الدراسة
يؤدى تقليل التفاوت في توزيع الدخل إلى تقليل نسب الفقر. 1- 

عدالة توزيع الدخل شرط ضروري لحدوث النمو االقتصادي.2- 

خطة الدراسة
النســبية  األهميــة  األول  الجـــزء  يتنــاول  حيــث  والنتائــج،  املقدمــة  إلــى  باإلضافــة  أجـــزاء  خمــس  إلــى  الدراســة  وتنقســم 
الثانــي  الجـــزء  ويهتــم  والحضــر،  الريــف  فــي  الرئيســة  اإلنفــاق   ملجموعــات 

ً
بالجنيــه طبقــا لألســرة  الســنوي  اإلنفــاق  ملتوســط 

بدراســة األهميــة النســبية ملتوســط اإلنفــاق الســنوي لألســرة بالجنيــه طبًقــا للمجموعــات الغذائيــة الرئيســة، بينمــا يتنــاول 
الجـــزء الثالث والرابع كل من املؤشرات الدخلية للفقر ومقاييس التفاوت في توزيع الدخل، في حيـــن يعرض الجـــزء الخامس 

واألخيـــر نتائــج النمــوذج املقــدر.

الدراسات السابقة
تعــددت الدراســات التطبيقيــة التــي تناولــت التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي دول العالــم املختلفــة ومنهــا مصــر. فقــد أشــارت 
دراســة )Naiya & Abdul Manap, 2013( إلى وجود عاقة بيـــن الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل والنمو االقتصادي 
فــي نيجـــريا فــي كل مــن املــدى القصيـــر والطويــل باســتخدام نمــوذج االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة، كمــا 
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أكــدت نتائــج الدراســة علــى إن انخفــاض عــدم املســاواة فــي توزيــع الدخــل تــؤدى بالضــرورة إلــى تخفيــض معــدالت الفقــر. وكذلــك 
توصلــت دراســة )Islam, 2017( لنفــس النتائــج باســتخدام نمــوذج االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة فــي 

اليابان. 

فــي  الدخــل  توزيــع  فــي  التفــاوت  علــى  االقتصــادي  االنفتــاح  تأثيـــر  علــى   )Satti, et al., 2015( دراســة ركــزت  بينمــا 
كازاخســتان، وأكــدت نتائــج الدراســة علــى أن االنفتــاح االقتصــادي يــؤدى إلــى زيــادة التفــاوت فــي توزيــع الدخــل. واتفقــت نتائــج 
دراســة )Das, 2012( مــع دراســة (Satti, et al., 2015( فــي إن ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي يــؤدى إلــى زيــادة التفــاوت فــي 

الدخــل.  توزيــع 

وكذلــك أهتمــت دراســة )Chaudhry & Imran, 2013( بتحليــل العاقــة بيـــن تحـريـــر التجــارة وعــدم العدالــة فــي توزيــع 
الدخــل فــي باكســتان، وأكــدت نتائــج الدراســة علــى التأثيـــر إيجابــي لتحـريـــر التجــارة علــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي 
األجــل الطويــل. وأكــدت دراســة )Tiwari; Shahbaz and Islam, 2013( علــى أهميــة تنميــة القطــاع املالــي فــي تقليــل التفــاوت 
فــي توزيــع الدخــل بيـــن الريــف والحضــر فــي الهنــد باســتخدام نمــوذج االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة. 
بينمــا ركــزت دراســة كل مــن )Neaime & Gaysset, 2017( )Albanesi, 2007( علــى تحليــل العاقــة بيـــن التضـــخم، النمــو 

الســكاني، والتفــاوت فــي توزيــع الدخــل. 

توزيــع الدخــل، النمــو االقتصــادي والفقــر فــي الــدول  تحليــل العاقــة بيـــن  علــى  وهيبــة(  )البشيـــر  دراســة  وركــزت 
االقتصــادي  النمــو  معــدالت  فزيــادة  الفقــر،  حــدة  لتقليــل  كافــي  غيـــر  االقتصــادي وحــده  النمــو  إن  علــى  وأكــدت  العربيــة، 
فــي غيـــر صالــح  إلــى إعــادة توزيــع الدخــل  فــي وضــع الفقــراء، خاصــة إذا أدى النمــو االقتصــادي  إلــى تحســن  تــؤدى حتًمــا  ال 
الفقــراء. وقامــت دراســة )بــن جلــول، 2015( بتحليــل محــددات الفقــر فــي الجـــزائر باســتعمال نمــوذج متجــه االنحــدار الذاتــي 
خــال الفتـــرة )1980-2014(، وأوضـــحت الدراســة أن متغيـــر التضـــخم والنمــو الســكاني همــا أهــم محــددات الفقــر فــي املــدى 

القصيـــر والطويــل. 

وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أهتمــت بدراســة أوضــاع الفقــراء فــي مصــر، فقــد ركــزت دراســة مركــز دعــم واتخــاذ 
القــرار عامــي 2006، 2010 علــى خصائــص الفقــراء فــي مصــر باســتخدام مقيــاس نسبـــى للفقــر وهــو )مؤشــر الثـــروة(. وخلصــت 
الدراســة إلــى إن أهــم السياســات التــي مــن شــأنها املســاعدة فــي تخفيــض حــدة الفقــر: االهتمــام بإصــاح التعليــم، املزيــد مــن 
االهتمــام باملناطــق الريفيــة، وزيــادة دور القطــاع الخــاص. وقامــت دراســة )أحمــد،2007( بتحليــل التفــاوت بيـــن محافظــات 
األقاليــم  بيـــن  للفقــراء  متــوازن  غيـــر  توزيــع  هنــاك  أن  الدراســة  الفقــر، وأظهــرت  الدخــل ومســتويات  توزيــع  مصرفــي عدالــة 

املختلفــة، حيــث وجــد إن معــدالت الفقــر فــي املناطــق الريفيــة أعلــى منهــا فــي املناطــق الحضريــة.  

واهتمــت دراســة )Kheir-El-Din & El-Laithy, 2006( بتحليــل العاقــة بيـــن النمــو االقتصــادي وتوزيــع الدخــل فــي 
مصــر، وعلــى الرغــم مــن تحقيــق نمــو فــي الناتــج املحلــى اإلجمالــي خــال فتـــرة الدراســة )1991/1990: 2005/2004( إال إن 
ذلــك لــم ينعكــس فــي صــورة تحســن فــي توزيــع الدخــل وانخفــاض معــدالت الفقــر. وكذلــك دراســة )توفيــق، 2015( أهتمــت 
بتحليــل العاقــة بيـــن عدالــة توزيــع الدخــل والنمــو االقتصــادي فــي مصــر، وأكــدت نتائــج الدراســة علــى إن ارتفــاع معامــل جينــي 
أو انخفاضــه ال يؤثـــر علــى الناتــج املحلــى اإلجمالــي تبًعــا للنمــوذج املقــدر حيــث تشيـــر نتائجــه إلــى عــدم معنويــة هــذا املتغيـــر مــع 
الناتــج املحلــى اإلجمالــي. ولــذا ســتهتم هــذه الدراســة بتحليــل محــددات التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي مصــر ولكــن باســتخدام 

منهــج جديــد وهــو نمــوذج االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة املتباطئــة. 

نتائج الدراسة
ا ملجموعات اإلنفاق الرئيسة

ً
 - األهمية النسبية ملتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنيه طبق

ً
أوال

فــي  بلغــت  الثــاث،  الدراســة  لفتـــرات  الغذائيــة  الســلع  علــى  لألســرة  الســنوي  اإلنفــاق  أن   )1( جــدول  مــن  يتبيـــن 
الريــف8381.9، 9511.7،12376.5 جنيهــا يمثــل نحــو45.6%،42.1%،39.3% مــن إجمالــي اإلنفــاق االســتهاكي لألســرة علــى 
التـــرتيب. كمــا بلغــت فــي الحضــر9503.5، 12940.5،10222.4 جنيهــا يمثــل نحــو36%، 34.3%،30.2% مــن إجمالــي اإلنفــاق 
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االســتهاكي لألســرة. ويوضـــح ذلــك انخفــاض األهميــة النســبية لإلنفــاق علــى الســلع الغذائيــة مــن عــام ألخـــر خــال الفتـــرات 
 انخفــاض األهميــة النســبية لإلنفــاق علــى الســلع الغذائيــة للحضــر عــن الريــف.

ً
الثــاث، كمــا ناحــظ أيضــا

كما يوضـــح الجدول )1( أن أعلى نســبة إنفاق لألســرة في كل من الريف والحضر على مجموعة الطعام والشــراب، يليه 
اإلنفــاق علــى املســكن ومســتلزماته، ثــم اإلنفــاق علــى الخدمــات والرعايــة الصـــحية، وأقــل نســبة إنفــاق علــى الثقافــة والتـــرفيه، 
يليــه نســبة اإلنفــاق علــى االتصــاالت. فــي حيـــن تـــرتفع نســبة اإلنفــاق علــى الدخــان، املابــس واألقمشــة واألثــاث والتجهيـــزات 
بالريــف عــن الحضــر وبالعكــس فقــد ارتفعــت نســبة اإلنفــاق علــى باقــي بنــود اإلنفــاق بالحضــر عــن الريــف مثــل نســبة اإلنفــاق 
ياحــظ  كمــا  الفنــادق.  واملطاعــم  التـــرفيه  والثقافــة  والتعليــم  واالتصــاالت  والنقــل  واالنتقــاالت  ومســتلزماته  املســكن  علــى 

انخفــاض متوســط اإلنفــاق االســتهاكي لألســر فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر.

جدول رقم )1(
 ملجموعات اإلنفاق الرئيسة في الريف والحضر 

ً
األهمية النسبية ملتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنيه طبقا

البيان
الحضرالريف

2011/20102013/20122016/20152011/20102013/20122016/2015
%القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة 

الطعام والشراب
8381.945.69511.742.112376.539.39503.536.010222.434.312940.530.2)السلع الغذائية(

املشروبات الكحولية 
7073.8999.94.41552.74.9817.73.11140.73.81923.24.5والدخان

1029.35.61335.85.91933.36.11342.55.115165.12235.25.2املالبس واألحذية
3157.317.2387717.15022.215.95018.419.05800.319.58096.518.9املسكن ومستلزماته
711.93.9949.64.21328.84.21064.34.01223.94.11695.44.0األثاث والتجهيـزات

1539.18.42197.19.73166.410.12147.78.12687.59.04290.110.0الخدمات والرعاية الصـحية
704.33.8951.74.21635.55.21766.86.71869.56.33128.77.3االنتقاالت والنقل

360.72.0414.51.8621.62.0792.73.0824.82.81240.92.9االتصاالت
2871.6415.31.8615.32.0721.12.7665.62.2924.22.2الثقافة والتـرفيه

411.82.2584.32.610403.31436.25.41638.25.526096.1التعليم
592.93.2703.63.11023.53.21010.33.81234.64.12010.54.7املطاعم والفنادق

512.12.8677.53.01184.83.8804.53.0955.33.21697.14.0السلع والخدمات املتنوعة
10013.454.413106.357.919124.160.716922.26419556.465.729850.869.8جملة السلع غيـر الغذائية 
جملة اإلنفاق االستهالكي 

18395.31002261810031500.610026425.710029778.810042791.3100الفعلي *

*االستهاك الفعلي: يتضمن إجمالي اإلنفاق االستهاكي+إجمالي التحويات العينية 
املصدر:الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستهاك 2010/ 2011، 2016/2015،2013/2012

ا للمجموعات الغذائية الرئيسة
ً

ثانًيا - األهمية النسبية ملتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنيه طبق

للمجموعــات  بالجنيــه طبًقــا  الســنوي لألســرة  اإلنفــاق  النســبية ملتوســط  األهميــة  فــي  التغيـــرات   )2( الجــدول  يوضـــح 
لثــاث مجموعــات: إنهــا منقســمة  الدراســة، ونجــد  فتـــرة  الريــف والحضــر خــال  فــي  الرئيســة  الغذائيــة 

املجموعة األولى

مجموعــة ارتفعــت األهميــة النســبية لهــا بشــكل عــام خــال فتـــرات الدراســة الثــاث وشــملت كل مــن اللحــوم،  األلبــان 
والجبــن والبيــض، املشــروبات غيـــر الكحوليــة، ومجموعــة املنتجــات الغذائيــة األخـــرى، حيــث ارتفعــت نســبة اســتهاك اللحــوم 
فــي الريــف مــن حوالــى28.9% ثــم إلــى29.1% لتصــل لحوالــى29.6%. وكذلــك ارتفعــت فــي الحضــر مــن نحــو 28.9% ثــم إلــى%29.5 
لتصــل لحوالــى30.1%. أمــا مجموعــة األلبــان والُجبـــن والبيــض، فقــد ارتفعــت األهميــة النســبية لهــا فــي الريــف مــن حوالــى%10.8 
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لحوالــى%15.5  لتصــل  إلــى%15  ثــم   %14.2 نحــو  مــن  الحضــر  فــي  ارتفعــت  وكذلــك  لحوالــى%12.1.  لتصــل  إلــى%11.5  ثــم 
إلــى3.4%. وكذلــك  ثــم  فــي الريــف مــن حوالــى%3  لهــا  وبالنســبة للمشــروبات غيـــر الكحوليــة فقــد ارتفعــت األهميــة النســبية 
ارتفعــت فــي الحضــر مــن نحــو 3.4% ثــم إلــى4% لتصــل لحوالــى4.1%. وأمــا مجموعــة املنتجــات الغذائيــة األخـــرى فقــد ارتفعــت 
األهميــة النســبية لهــا فــي الريــف مــن حوالــى1.6% ثــم إلــى1.7% لتصــل لحوالــى2%. وكذلــك ارتفعــت فــي الحضــر مــن نحــو %1.8 

ثــم إلــى1.9% لتصــل لحوالــى%2.

وهنــاك مجموعــات ارتفعــت أهميتهــا النســبية فــي الريــف فقــط وتشــمل مجموعــة األســماك حيــث ارتفعــت مــن نحــو%5.8 
ثــم إلــى 6.1% لتصــل إلــى %6.2.

جدول رقم )2(
ا للمجموعات الغذائية الرئيسة في ريف وحضر مصر

ً
األهمية النسبية ملتوسط اإلنفاق السنوي لألسرة بالجنيه طبق

الحضرالريفالبيان
2011/20102013/20122016/20152011/20102013/20122016/2015

%القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة %القيمة 
8381.91009511.710012376.51009503.510010222.410012940.5100الطعام والشراب )السلع الغذائية(

1305.515.6142615.01446.511.71140.312.01185.511.61384.610.7الحبوب والخبـز
242228.92772.529.13658.629.62747.328.93017.329.53898.130.1اللحوم 
4885.8581.56.1767.96.2693.97.3765.37.5926.37.2األسماك

905.210.81097.111.51496.212.11348.914.2153515.02011.315.5األلبان والجبن والبيض
617.57.4676.37.11087.48.86216.5623.46.18796.8الزيوت والدهون

541.36.5649.16.8776.96.3683.37.2732.87.2839.56.5الفاكهة
1356.516.21474.6151853.715.01362.214.31377.213.51636.712.6الخضر

362.94.3352.33.76195.04074.3386.83.8573.74.4السكر واألغذية السكرية
131.61.6162.31.7251.42.01721.8194.71.9256.82.0املنتجات الغذائية األخـرى
250.43.0319.73.4418.83.4327.23.4404.44.0524.44.1املشروبات غيـر الكحولية 

املصدر:الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستهاك 2010/ 2011، 2016/2015،2013/2012

املجموعة الثانية

مجموعات انخفضت أهميتها النسبية وتشمل مجموعة الحبوب والخبـز، والخضر حيث انخفضت األهمية النسبية 
ملجموعــة الحبــوب والخبـــز فــي الريــف مــن حوالــى15.6% إلــى نحــو11.7%. وكذلــك انخفضــت فــي الحضــر مــن نحــو 12% ثــم إلــى 
11.6% لتصــل لحوالــى10.7%. أمــا مجموعــة الخضــر فقــد انخفضــت األهميــة النســبية لهــا فــي الريــف مــن حوالــى 16.2% إلــى 

15%. وكذلــك انخفضــت فــي الحضــر مــن نحــو 14.3% ثــم إلــى13.5% لتصــل لحوالــى %12.6.

املجموعة الثالثة:

حيــث  والدهــون،  الزيــوت  مــن  كل  وتشــمل  الحضــر،  الريــف  مــن  كل  فــي  النســبية  األهميــة  فــي  متذبذبــة  مجموعــات 
الحضــر حوالــى 6.5%،6.1%،6.8%، مجموعــة  فــي  بلغــت  كمــا  نحــو%7.4،%7.1،%8.8  الريــف  فــي  النســبية  أهميتهــا  بلغــت 
الحضــر  فــي  بلعــت  كمــا  نحــو%4.3،%3.7،%5  الريــف  فــي  النســبية  أهميتهــا  بلغــت  حيــث  الســكرية،  واألغذيــة  الســكر 
حوالــى4.3%،3.8%،4.4%، ومجموعــة الفاكهــة حيــث بلغــت أهميتهــا النســبية فــي الريــف نحــو 6.5%،6.8%،6.3% كمــا بلعــت 

 .%6.5،%7.2،%7.2 حوالــى  الحضــر  فــي 

كمــا ناحــظ اختــاف نمــط اســتهاك الســلع الغذائيــة فــي كل مــن الريــف والحضــر، حيــث يـــرتفع اســتهاك كل األلبــان 
والجبــن والبيــض، األســماك، والفاكهــة بالحضــر مقارنــة بالريــف، بينمــا يـــرتفع اســتهاك الخضــر والحبــوب والزيــوت فــي الريــف 

عــن الحضــر. ويـــرتفع اســتهاك اللحــوم فــي كل مــن الريــف والحضــر وتحتــل املرتبــة األولــى فــي اســتهاك الســلع الغذائيــة. 
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ا - املؤشرات الدخلية للفقر)مقاييس الفقر(
ً
ثالث

يســتخدم خــط الفقــر للتمييـــز بيـــن الفقــراء وغيـــر الفقــراء، لــذا ال يعكــس مــدى جســامة مشــكلة الفقــر مــن حيــث عــدد 
الفقــراء أو مــن حيــث الفجــوة التـــي تفصلهــم عــن خــط الفقــر ودرجــة التفــاوت فــي شــدة فقرهــم، غيـــر أنــه يمكــن اعتمــاد خــط 
الفقــر كـــأساس الســتخاص عديــد مــن املؤشــرات التـــي تعكــس أوجــه مختلفــة ملشــكلة الفقــر. وهنــاك ثاثــة مؤشــرات مــن أهــم 
وأشــهر مؤشــرات الفقــر- األكثـــر شــيوًعا باألدبيــات التطبيقيــة - والتــي تعكــس أوجــه الفقــر املختلفــة مــن حيــث مــدى تف�ســى 
 )Kheir-El-Din & El-Laithy, 2006( هذه املؤشرات الثاث Severity  وشدة الفقر Intensity وعمق الفقر Incidence الفقر

كالتالــي: 

مؤشر نسبة الفقرHeadcount Index: ويقيس هذا املؤشر األهمية النسبية للفقراء في املجتمع أي مدى جسامة 1- 
 مــع أنــه ال يعكــس امليـــزتان املطلوبتــان فــي مؤشــرات الفقــر 

ً
 واســتخداما

ً
الفقــر. وهــو مــن أكثـــر مؤشــرات الفقــر شــيوعا

)Foster et al., 2013( :ويتم حساب مؤشر نسبة الفقر كاآلتي .)*خاصية االطراد وخاصية التحويات2(

  100)/( nqH =
 حيث: H مؤشر نسبة الفقر، q عدد األسر أو األفراد تحت خط الفقر، n إجمالي عدد األسر أواألفراد في املجتمع.

مؤشــر فجوة الفقر Poverty Gap : ويقيس هذا املؤشــر عمق الفقر، بمعنى أخـــر يقيس حجم الفجوة اإلجمالية 2- 
املوجــودة بيـــن دخــول أو إنفــاق الفقــراء الحقيقــي واإلنفــاق املطابــق لخــط فقرهــم. وعامــة تعــرف فجــوة الفقــر بأنهــا 
مقــدار اإلنفــاق الــازم للخـــروج مــن حالــة الفقــر إلــى مســتوى خــط الفقــر املحــدد، ويمكــن حســابه بشــكل مطلــق 
بالوحــدات النقديــة باعتبــاره يســاوي إجمالــي املبلــغ املطلــوب لرفــع مســتويات اســتهاك الفقــراء إلــى مســتوى خــط 
الفقــر. وألغــراض املقارنــة يمكــن حســابها كنســبة مئويــة مــن القيمــة الكليــة الســتهاك جميــع األســر عندمــا يكــون 
 لخــط الفقــر باعتبــاره يســاوي إجمالــي املبلــغ )الدخــل( املطلــوب لرفــع مســتويات 

ً
مســتوى اســتهاك كل أســرة مســاويا

 مــن 
ً
 مطلقــا

ً
اســتهاك الفقــراء كافــة إلــى مســتوى خــط الفقــر، وذلــك بطــرح دخــل أو إنفــاق كل أســرة فقيـــرة فقــرا

مقــدار خــط فقرهــا املطلــق وجمــع الفروقــات الناتجــة لجميــع هــذه األســر، ويمكــن حســاب فجــوة الفقــر بالصيغــة 
:)Kattumannil, 2014( التاليــة

[ ]∑
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i ZYZ

n
PG

1
100/)(1

  N دخل الفقيـر وأن Y
i
حيث إن Z تمثل خط الفقر،   

األفــراد.  أو  األســر  عــدد  إجمالــي 

يشيـــر الجدول )3( أن نســبة الفقراء )الســكان تحت 
خــط الفقــر( علــى مســتوى الجمهوريــة بلغــت 25.2% عــام 
 2013/2012 عــام   %26.3 إلــى  وارتفعــت   ،2011/2010
الفتـــرة  وشــهدت   .2016/2015 عــام   %27.8 مقابــل 
عــام   %4.8 بلغــت  حيــث  املدقــع،  الفقــر  نســبة  فــي  زيــادة 
2011/2010، واســتمرت فــي االنخفــاض حتـــى وصلــت إلــى 
نحــو 4.4% عــام 2013/2012 لكــن عــاودت االرتفــاع عــام 
2016/2015 لتصــل إلــى 5.3% مــن الســكان. وهــذا يعنــى أن 
نحــو 5.3% مــن األفــراد يقــل إنفاقهــم الســنوي عــن 3900 
جنيــه وال يســتطيعون الحصــول علــى متطلباتهــم األساســية 

2  خاصية االطراد Monotonicity Axiom: تعنى عندما ينخفض مستوى دخل أحد الفقراء – مع ثبات العوامل األخرى - فإن مقياس الفقر سيـرتفع. 
وخاصية التحويل Transfer Axiom: تعنى عندما يتم تحويل جزء من إنفاق شخص فقيـر إلى شخص آخر

أقل فقًرا – مع ثبات العوامل األخرى - فإن مقياس الفقر سيـرتفع. و بالعكس فإن مقياس الفقر سينخفض إذا تم تحويل جزء من إنفاق شخص فقيـر   
إلى شخص آخر أكثـر فقًرا.

جدول رقم )3( 
مؤشرات الفقر املقدرة لألسر الريفية والحضرية في مصر

2010/ البيان
2011

 /2012
2013

 /2015
2016

 ملقياس الفقر القومى
ً
25.226.327.8% الفقراء وفقا

 ملقياس الفقر املدقع
ً
4.84.45.3نسبة الفقراء وفقا

2.12.63.9خط الفقر املدقع ألف جنيه *
خط الفقر القومى ألف جنيه**

ألف جنيه**
3.13.95.8

5.64.53فجوة الفقر)3.2 $(% 
*خــط الفقــر املدقــع)Abject Poverty (: عــدم القــدرة علــى اإلنفــاق للحصــول علــى الغــذاء 

فقط)تكلفــة البقــاء علــى قيــد الحياة(.
الســلع  علــى  الحصــول  تكلفــة   :)Absolute Poverty( املطلــق  أو  القومــى  الفقــر  **خــط 
 Basic Human( لإلنســان  األساســية  والحاجــات  /األســرة.  للفــرد  األساســية  والخدمــات 
 
ً
Needs(: هــي عبــارة عــن الســلع الغذائيــة وغيـــر الغذائيــة الازمــة لإلنســان بحيــث يبقــى حيــا
وتحفــظ كرامتــه اإلنســانية وتحقــق قدرتــه علــى مزاولــة نشــاطاته االعتياديــة بصــورة مقبولــة.
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الدنيــا مــن الغــذاء، كمــا أن هنــاك نحــو 27.8% مــن األفــراد عــام 2016/2015 يقــل إجمالــي إنفاقهــم الســنوي عــن 5800 جنيــه 
وال يســتطيعون الحصــول علــى متطلباتهــم األساســية الدنيــا مــن الســلع الغذائيــة وغيـــر الغذائيــة. وبالنســبة ملؤشــر فجــوة 

الفقــر فُياحــظ مــن الجــدول )3( انخفــاض فجــوة الفقــر مــن 5.6% عــام 2011/2010إلــى 3% عــام 2016/2015.
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املصدر:جهاز التعبئة العامة واإلحصاء  

ا ألقاليم الجمهورية خالل الفتـرة )2016/2015-2013/2012-2011/2010(
ً

شكل)1( نسبة الفقراء وفق

يبيـــن الشــكل)1( أن 57% مــن ســكان ريــف الوجــه القبلــي ال يســتطيعون الوفــاء باحتياجهــم األساســية مقابــل %19.7 
بـــريف الوجــه البحــري، 27.4% فــي حضــر الوجــه القبلــي عــام 2016/2015 وبالتالــي نجــد أن أقاليــم الوجــه القبلــي أكثـــر فقــًرا 
مــن أقاليــم الوجــه البحــري. كمــا يبيـــن نفــس الشــكل أن حضــر وريــف الوجــه القبلــي وريــف الوجــه البحــري شــهد ارتفاًعــا فــي 
مســتويات الفقــر عامــي 2013/2012، 2016/2015، بينمــا شــهدت املحافظــات الحضريــة وحضــر الوجــه البحــري انخفاًضــا 

فــي مســتويات الفقــر فــي نفــس الفتـــرة.
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شكل)2( نسبة الفقراء في محافظات مصر عام 2016/2015



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2020

11

يبيـــن شــكل)2( أن نســبة الفقــراء تصــل إلــى أعلــى مســتوياتها فــي محافظتـــي أســيوط وســوهاج حيــث بلغــت 66%، ثــم تأتـــى 
محافظــة قنــا بنســبة 58%، بينمــا تصــل نســبة الفقــراء إلــى أقــل مســتوياتها فــي محافظتـــي بورســعيد واإلســكندرية، قــد بلغــت 
نســبة الفقــراء فــي محافظــة القاهــرة 18%. ويجــب التأكيــد علــى أن سياســات تخفيــض الفقــر تختلــف باختــاف املحافظــة أو 

. )Fujii, 2017( املنطقــة موضــع االهتمــام

افر الخدمات العامة:  السمات األساسية للفقراء في مصر من حيث التعليم ومدى تو

 للحالــة التعليميــة، وقــد بلغــت نســبة الفقــراء بيـــن األمييـــن حوالــى 40% مقابــل %7 
ً
يوضـــح شــكل)3( نســبة الفقــراء وفقــا

ــا بـــزيادة نســب 
ً
ملــن حصــل علــى الشــهادة الجامعيــة عــام 2015، ويعتبـــر انخفــاض مســتوى التعليــم هــو أكثـــر العوامــل ارتباط

الفقــر فــي مصــر، حيــث تتناقــص مؤشــرات الفقــر كلمــا ارتفــع مســتوى التعليــم.

وعنــد دراســة خصائــص الظــروف الســكنية لألســرة، نجــد أن نحــو 97.3% مــن أســر الحضــر متصلــون بالشــبكة العامــة 
للميــاه مقابــل 89.2% فــي الريــف، وحوالــى89.8% مــن أســر الحضــر متصلــون بالشــبكة العامــة للصــرف الصـحـــي مقابــل %30 

فقــط فــي الريــف.

رابًعا - مقاييس التفاوت في توزيع الدخل

 %20 إلــى أن أقــل  يشيـــر الجــدول )4( 
 يحصلــون علــى%8.57 

ً
مــن األفــراد اســتهاكا

الحضــر%10.7  فــي  االســتهاك  إجمالــي  مــن 
عــام  الريــف  فــي  االســتهاك  إجمالــي  مــن 
 %20 أغنــى  يحصــل  بينمــا   ،2011/2010
إجمالــي  مــن   %42.78 علــى  املجتمــع  مــن 
االســتهاك فــي الحضــر و35.4% مــن إجمالــي 
نفــس  يشيـــر  كمــا  الريــف.  فــي  االســتهاك 
األفــراد  مــن   %20 أقــل  أن  إلــى  الجــدول 
ا يحصلــون علــى9.23% مــن إجمالــي 

ً
اســتهاك

 %10.51 مقابــل  الحضــر  فــي  االســتهاك 
عــام  الريــف  فــي  االســتهاك  إجمالــي  مــن 
 %20 أغنــى  يحصــل  بينمــا   ،2016/2015
إجمالــي  مــن   %41.27 علــى  املجتمــع  مــن 
مــن   %35.5 مقابــل  الحضــر  فــي  االســتهاك 
إجمالــي االســتهاك فــي الريــف بذلــك نجــد أن 
علــى  تحصــل  املجتمــع  مــن  العليــا  الشــرائح 
نصيــب أكبـــر مــن االســتهاك فــي الحضــر عنــه 

الريــف.  فــي 

و)5(  و)4(،   ،)3( األشــكال  تبيـــن 
لألعــوام   *3)Lorenz Curve( لورنــز  منحنيــات 
 ،2016/2015  ،2013/2012  ،2011/2010
مــن  كل  فــي  لورنــز  منحنــى  انطبــاق  وناحــظ 
)أقــل  األولــى  الشــريحة  فــي  والحضــر  الريــف 

3 *تقيس التفاوت في توزيع الدخل، وهو يدل على أي مدى يبتعد توزيع الدخل بيـن األفراد في مجتمع ما عن خط املساواة فهو يقيس املنطقة املوجودة بيـن 
منحنــى لورنــز وخــط املســاواة، وقيمتــه تتغيـــر بيـــن الصفــر )تعنــي هــذه القيمــة أن كل األفــراد لهــا نفــس الدخــول( أي املســاواة الكاملــة فــي توزيــع الدخــول، والقيمــة 
واحد )التي تعني عدم املساواة الكاملة(، كلما كان منحنى لورنز مقعًرا إلى أسفل دل ذلك على عدم تجانس مستويات اإلنفاق )عبد الكريم، وهيبة؛ على، 2010( 

جدول رقم )4( 
 لشرائح اإلنفاق الخمسية

ً
نسبة استهالك الفرد في الريف والحضر وفقا

النسبة املئوية لألفراد

نسبة استهالك 
الفئة إلى إجمالي 

االستهالك 
الحضر

نسبة استهالك 
الفئة إلى إجمالي 

االستهالك 
الريف

النسبة 
التـراكمية 

لإلنفاق 
)الحضر( 

النسبة 
التـراكمية 

لإلنفاق 
)الريف(

2011/2010  
10.78.5710.7%8.57%أقل من %20 

14.420.7825.1%12.21%من 20% إلى أقل من %40
17.636.4542.7%15.66%من 40% إلى أقل من %60
21.857.2264.6%20.77%من 60% إلى أقل من %80
35.4100100%42.78%من 80% إلى أقل من %100

في الحضر  0.34         في الريف  0.24معامل جيني 

2013/2012
8.8710.688.910.68أقل من %20 

12.4314.8321.4025.51من 20% إلى أقل من %40
15.8317.9837.3043.49من 40% إلى أقل من %60
20.7322.0158.0365.5من 60% إلى أقل من %80

41.4234.48100100من 80% إلى أقل من %100
في الحضر 0.33     في الريف  0.24معامل جيني

2016/2015
9.2310.519.2310.51أقل من %20 

12.7614.4321.9924.94من 20% إلى أقل من %40
15.9617.6537.5542.59من 40% إلى أقل من %60
20.7921.9258.7464.51من 60% إلى أقل من %80

41.2735.50100100من 80% إلى أقل من %100
في الحضر 0.31في الريف  0.25معامل جيني

املصدر: جهاز التعبئة العامة واإلحصاء
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ا( خــال أعــوام الدراســة 2011/2010، 2013/2012، 2016/2015، بينمــا يــكاد ينطبــق منحنــى لورنــز 
ً
20% مــن األفــراد اســتهاك

للريــف والحضــر فــي الشــريحة الثانيــة )مــن 20% إلــى أقــل مــن 40%( عــام 2016/2015 ممــا يعنــى انطبــاق نمــط توزيــع اإلنفــاق بيـــن 
الريــف والحضــر فــي هــذه الشــريحة. وبــدًءا مــن الشــريحة الثالثــة ناحــظ ارتفــاع عــدم املســاواة فــي مســتويات املعيشــة فــي الحضــر 
مقارنــة بالريــف، علــى الرغــم مــن أن متوســط نصيــب األســرة مــن اإلنفاق/االســتهاك فــي الريــف أقــل منــه فــي الحضــر إال أن مســتويات 

تجانًســا.  أكثـــر  الريــف  فــي  االســتهاك  األنفــاق/ 
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املصدر:جهاز التعبئة العامة واإلحصاء  

 للحالة التعليمية خالل الفتـرة  )2016/2015-2013/2012(
ً
شكل)3( نسبة الفقراء وفقا
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املصدر:جدول)4(

شكل)5(منحنى لورنز لعام 2016/2015

كمــا يعتبـــر معامــل جينــي4* مــن أكثـــر الطــرق املســتعملة فــي قيــاس التفــاوت فــي توزيــع الدخــل، ويؤكــد معامــل جينــي نفــس 
نتائــج منحنــى لورنــز، حيــث يبيـــن الجــدول )4( الشــكل )3( ارتفــاع عــدم املســاواة فــي مســتويات املعيشــة فــي الحضــر مقارنــة 

4 معامل جيني هو مؤشر يعبـر عن عدالة توزيع اإلنفاق /االستهاك الكلى للسكان وكلما أقتـرب معامل جيني من الصفر، دل ذلك على تجانس مستويات اإلنفاق 
/االستهاك وكلما اقتـرب من الواحد الصحيح دل ذلك على التفاوت الكبيـر في مستويات اإلنفاق. ولحساب معامل جيني تم استخدام الصيغة التالية: 
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..i تـرمز إلى املتجمع الصاعد )التـراكمي( للنسب املئوية لإلنفاق املقابل للفئة :Si  - حيث إن:   - G:   تـرمز ملعامل جيني.  
.i هي املتجمع الصاعد )التـراكمي( نفسه بالنسبة للفئة السابقة Si-1:

Wi: هي النسبة املئوية نفسها لعدد األسر في الفئة i.        n:  عدد الفئات.
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بالريــف، ولكــن ناحــظ انخفــاض معامــل جينــي فــي الحضــر خــال أعــوام الدراســة 2011/2010، 2013/2012، 2016/2015 
حتـــى تصــل قيمتــه إلــى 0.31 عــام 2016/2015 )هــو مســتوى يقــع ضمــن فئــة التوزيــع الطبيعــي لعدالــة التوزيــع( ولكــن هنــاك 

اســتقرار فــي قيمــة معامــل جينــي خــال فتـــرة الدراســة.

خامًسا - نتائج النموذج
اختبار االستقرارية

  Test Unit الوحــدة  جــذر  اختبــار  اســتخدام  تــم 
اســتقرار  مــن  للتحقــق   Root Test of Wtationary
الساســل الزمنيــة موضــع الدراســة ومــن أهــم االختبــارات 
Aug-  التــي تنــدرج تحتــه اختبــار »ديكــي– فولــر املوســع«

 )Dickey & Fuller,  Mented Dickey Fuller )ADF)
ويبيـــن   1979()Chatfield, 2016(, )Gujarati, 2003(
الرتبــة  مــن  متكاملــة  املتغيـــرات  بعــض  أن   )5( جــدول 
)0(I والبعــض األخـــر متكامــل مــن الرتبــة )I)1، ومــن ثــم 
يمكــن إجـــراء اختبــار التكامــل املشتـــرك باســتخدام منهــج 

.)Frimpong & Oteng-Abayie, 2006( الحــدود 

)ARDL( اختبار التكامل املشتـرك باستعمال منهج

تــم تحديــد طــول فتـــرات اإلبطــاء املوزعــة للنمــوذج 
 Akaike Information Criterion معيــار  خــال  مــن 
  Schwartz Information ومعيــار   Criterion )AIC( 
 Hannan & وكويـــن  هانــان  ومعيــار   Criterion )SC( 
حيــث يتــم اختيــار طــول الفتـــرة التـــي   Quinn )HQ(
تدنــي قيمــة هــذه املعاييـــر. وقــد وجدنــا أن الفتـــرة املائمــة 
موضــع  النمــوذج  تقديـــر  ثــم   .)lag= 1( واحــدة  فتـــرة  هــي 
فــي  موضـــحة  التقديـــر  ونتائــج   ARDL-UECM الدراســة 

)6( جــدول 

ذلــك  ويتــم  النمــوذج،  جــودة  مــن  التأكــد  وينبغــي 
 Diagnostic Tests التشــخصية  االختبــارات  بإجـــراء 
وكانــت   )Islam, 2017; Chaudhry; Imran, 2013)

كالتالــي: النتائــج 

 -1 Breusch-Godfrey Serial اختبــار  يشيـــر 
التسلســلي  لارتبــاط   Correlation LM Test
مشــكلة  مــن  النمــوذج  خلــو  إلــى  البواقــي  بيـــن 

التسلســلي. االرتبــاط 

 -2 White Heteroskedasticity Test تشيـــر نتائج
إلــى تجانــس حــد الخطــأ للنمــوذج.

املشــروط 3-  التبايـــن  ثبــات  عــدم  اختبــار  يشيـــر 
 Autoregressive Conditional باالنحدار الذاتي

جدول رقم )6( 
)ARDL-UECM(تقديـر نتائج نموذج تصـحيح الخطأ غيـر املقيد

القيمة املقدرة املتغيـر
4.945F Statistic**للمعلمات

9.407950.891R2*الحد الثابت

1ln −tGINI***1.36980-0.711Adjusted R2

1ln −tTR0.17969-

1ln −tINF**0.30669-2.4691Jarque-Bera

1ln −tG**6.5878-3.307 Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test

1ln −tGCF**0.998460.7922 Heteroskedasticity
Test:White

1ln −tGDP**0.344890.0483 Heteroskedasticity
Test:ARCH

1ln −tPOP*2.103592.100Ramsey RESET Test

1ln −tUNEMP0.16869

D TRln0.52433-

D INFln*0.14444

DDD Gln2.88056

D GCFln**0.82625-

D GDPln**0.20862-

D POPln**2.28826-
DUNEMPln0.422795-

*معنوية عند10%، **معنوية عند5%،***معنوية عند %1

جدول رقم )5( 
)ADF( نتائج اختبار ديكي – فولر املوسع

القرارالفرق األولاملستوىاملتغيـر
ثابت واتجاهثابتثابت واتجاهثابت

lnGINI*2.8623-***4.5406-)I)0
Ln TR0.2937-0.6540-**3.4985-*3.4286-I)1(
Ln INF1.8235-1.9297-***5.8517-***6.1654-)I)1
Ln G**3.0614-3.0485-)I)0

Ln GCF2.9361-3.1995-***4.8829-***4.7151-)I)1
Ln GDP***3.8145-**3.7243-)I)0
Ln POP2.9247-3.0929-***4.7304-***6.4398-)I)1

Ln UNEMP1.6865-2.0877-***4.6560-***4.5757-)I)1
*معنوية عند10%، **معنوية عند5%،***معنوية عند %1
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)Heteroscedasticity )ARCH إلــى عــدم رفــض فرضيــة العــدم القائلــة 
بثبــات تبايـــن حــد الخطــأ العشــوائى Homoscedasticity فــي النمــوذج 

املقــدر.

هنــاك 4-  بــأن   Heteroskedasticity Test: White اختبــار   ويشيـــر 
النمــوذج. لحــد خطــأ  تجانــس 

 -5 Jarque Bera يشيـــر اختبــار التوزيــع الطبيعــي ألخطــاء العشــوائية
إلــى عــدم رفــض الفرضيــة القائلــة بــأن األخطــاء العشــوائية موزعــة 

 طبيعيــا فــي النمــوذج محــل التقديـــر.
ً
توزيعــا

يشيـر اختبار Ramsey RESET Test مدى مائمة تحديد أو تصميم 6- 
نتائــج  أكــدت  حيــث  الدالــي،  الشــكل  حيــث  مــن  املقــدر  النمــوذج 
االختبــار صـــحة الشــكل الدالــي املســتخدم فــي النمــوذج املســتخدم.

القــوة  ارتفــاع  إلــى   )Adjusted R2) التحديــد  معامــل  قيمــة  وتشيـــر 
التفسيـــرية للمتغيـــرات املســتقلة موضــع الدراســة )71%(. كمــا تشيـــر قيمــة 
إحصائيــة اختبــار F إلــى جــودة النمــوذج املقــدر ككل مــن الناحيــة اإلحصائيــة. 
 )F( حيــث جــاءت قيمــة ،)F( نتائــج حســاب إحصائيــة )ويوضـــح الجــدول )7
أكبـــر مــن قيمــة الحــد العلــوي للقيــم الحـــرجة فــي النمــوذج، والقيــم الحـــرجة 
 ،Pesaran et al., 2001( أقتـــرحها  التــي  الجــداول  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم 
وتؤكــد النتائــج وجــود عاقــة توازنيــة طويلــة األجــل بيـــن متغيـــرات النمــوذج.

ويوضـــح جــدول )8( أهــم محــددات التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي األجــل 
القصيـــر والطويــل، حيــث تؤكــد نتائــج النمــوذج املقــدر أن زيــادة معــدالت 
التضـــخم، النمــو الســكاني، والبطالــة تـــزيد مــن التفــاوت فــي توزيــع الدخــل، 
الناتــج  بيـــن  فــي مصــر، كمــا تؤكــد وجــود عاقــة طرديــة  ورفــع نســب الفقــر 

 ) Tiwari; Shahbaz; Islam, 2013()Satti et al., 2015( املحلى اإلجمالي ومعامل جيني في األجل الطويل وهذا يتفق مع نتائج
(Frank, 2009))Vacaflores, 2017( ) Bigsten & Levin, 2000( وبالتالــي ثمــار النمــو االقتصــادي تــوزع فــي اتجــاه فئــة محــددة 
ولــم تنعكــس علــى أغلــب الطبقــات الفقيـــرة متدنيــة الدخــل. وهــذا يعنــى عــدم انطبــاق نظريــة كوزنتــس )Kuznets,1955( التــي 
توضـــح أن التفاوت في توزيع الدخل يـــزداد في املراحل األولى للنمو إال إنه يميل لانخفاض في للمراحل الاحقة ويأخذ منحنى 

.)Bigsten & Levin, 2000; Cheng & Zhen, 2017( بصــورة معكوســة )U( كوزنتــس حـــرف

ومــن ناحيــة أخـــرى تــؤدى زيــادة االنفتــاح التجــاري إلــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل وخفــض نســب الفقــر، فعنــد 
زيــادة االنفتــاح بنســبة 1%، يــؤدى ذلــك إلــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل بنســبة 0.524% فــي األجــل القصيـــر،%0.131 
) Jaumotte et al., 2013() Satti et al., 2015( وهــذا يتفــق مــع نتائــج .)فــي األجــل الطويــل )لكــن هــذه العاقــة غيـــر معنويــة

) Blau, 2017() Santos-Paulino, 2012()Chaudhry; Imran, 2013)

كمــا تبيـــن نتائــج النمــوذج املقــدر قصــور السياســة املاليــة فــي عــاج التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي األجــل القصيـــر. أمــا فــي 
األجــل الطويــل فتكــون العاقــة عكســية معنويــة فعنــد زيــادة اإلنفــاق الحكومــي بنســبة 1%، يــؤدى ذلــك إلــى انخفــاض معامــل جينــي 
بنســبة4.81%. وهــذا يتفــق مــع نتائــج )Gerson, 1998؛ األمــم املتحــدة، 2012( وهــذا يعنــى أن السياســة املاليــة تســهم فــي تحسيـــن 
العدالــة بيـــن األســر، وتســتهدف األســر األكثـــر فقــًرا بمــا يقلــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل ويخفــض نســب الفقــر فــي األجــل الطويــل. 

بينمــا يــؤدى زيــادة التكويـــن الرأســمالي إلــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي األجــل القصيـــر وهــذا يتفــق مــع نتائــج 
(Chaudhry;  Imran, 2013(. أمــا فــي األجــل الطويــل فتكــون العاقــة طرديــة، حيــث أن زيــادة التكويـــن الرأســمالي يؤثـــر ســلبًيا 

علــى العمالــة ومعــدل التوظيــف وبالتالــي تــؤدى إلــى زيــادة التفــاوت فــي توزيــع الدخــل، ومــن ثــم زيــادة نســب الفقــر. 

جدول رقم )7(
 اختبار منهجية الحدود 

لوجود عالقة طويلة األجل

F Statisticاالحتمال
**4.8470.0148

الحد الحد األعلىالقيم الحـرجة
األدنى

3.452.38عند مستوى معنوية %1
3.832.69عند مستوى معنوية %5
4.633.34عند مستوى معنوية%10

 *معنوية عند10%، **معنوية عند5%،***معنوية عند %1

جدول رقم )8( 
 تقديـر معلمات النموذج 

في األجل القصيـر والطويل

املعلمات املقدرة املتغيـر
في األجل القصيـر

املعلمات املقدرة 
في األجل الطويل

Ln TR0.52433-*0.13118-
Ln INF*0.14444**0.22389-
Ln G2.88056**4.80939-

Ln GCF**0.82625-**0.72890
Ln GDP**0.20862-**0.25178
Ln POP**2.28826-**1.53568

Ln UNEMP0.422795-0.12315
*معنوية عند10%، **معنوية عند5%،***معنوية عند %1



محددات التفاوت في توزيع الدخل في مصر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة...

16

النتائج والتوصيات

يهــدف البحــث إلــى دراســة وتحليــل التغيـــرات فــي نمــط اإلنفــاق االســتهاكي فــي الريــف والحضــر مــن خــال مقارنــة اإلنفــاق 
واالســتهاك خــال الفتـــرة )2011/2010-2013/2012-2016/2015(. وتقديـــر مؤشــرات الفقــر فــي الريــف والحضــر فــي مصــر 
فــي تحليــل توزيــع الدخــل باســتخدام منهجيــة االنحــدار الذاتــي  تبـــرز أهميــة الدراســة  باالعتمــاد علــى منحيــات لورنــز،. كمــا 

للفجــوات الزمنيــة املوزعــة. 

فعنــد دراســة وتحليــل التغيـــرات فــي نمــط اإلنفــاق االســتهاكي، وجدنــا أن أعلــى نســبة إنفــاق لألســرة فــي كل مــن الريــف 
ثــم اإلنفــاق علــى الخدمــات والرعايــة  يليــه اإلنفــاق علــى املســكن ومســتلزماته  الطعــام والشــراب،  والحضــر علــى مجموعــة 
الصـــحية وأقــل نســبة إنفــاق علــى الثقافــة والتـــرفيه يليــه نســبة اإلنفــاق علــى االتصــاالت. فــي حيـــن تـــرتفع نســبة اإلنفــاق علــى 
الدخــان، املابــس واألقمشــة واألثــاث والتجهيـــزات بالريــف عــن الحضــر وبالعكــس فقــد ارتفعــت نســبة اإلنفــاق علــى باقــي 
بنــود اإلنفــاق بالحضــر عــن الريــف مثــل نســبة اإلنفــاق علــى املســكن ومســتلزماته واالنتقــاالت والنقــل واالتصــاالت والتعليــم 

والثقافــة التـــرفيه واملطاعــم الفنــادق.

كمــا ناحــظ اختــاف نمــط اســتهاك الســلع الغذائيــة فــي كل مــن الريــف والحضــر، حيــث يـــرتفع اســتهاك كل األلبــان 
والجبــن والبيــض، األســماك، والفاكهــة بالحضــر مقارنــة بالريــف، بينمــا يـــرتفع اســتهاك الخضــر والحبــوب والزيــوت فــي الريــف 

عــن الحضــر. ويـــرتفع اســتهاك اللحــوم فــي كل مــن الريــف والحضــر وتحتــل املرتبــة األولــى فــي اســتهاك الســلع الغذائيــة. 

وبالنســبة ملؤشــرات الفقــر نجــد أن نســبة الفقــراء )الســكان تحــت خــط الفقــر( علــى مســتوى الجمهوريــة بلغــت %25.2 
عام 2011/2010، وارتفعت إلى 26.3% عام 2013/2012 مقابل 27.8% عام 2016/2015. وشهدت الفتـرة زيادة في نسبة 
2013/2012 لكــن عــاودت االرتفــاع  فــي االنخفــاض عــام  2011/2010، واســتمرت  الفقــر املدقــع، حيــث بلغــت 4.8% عــام 
عــام 2016/2015 لتصــل إلــى 5.3% مــن الســكان. وهــذا يعنــى أن نحــو 5.3% مــن األفــراد يقــل إنفاقهــم الســنوي عــن 3900 
جنيــه وال يســتطيعون الحصــول علــى متطلباتهــم األساســية الدنيــا مــن الغــذاء، كمــا أن هنــاك نحــو 27.8% مــن األفــراد عــام 
2016/2015 يقــل إجمالــي إنفاقهــم الســنوي عــن 5800 جنيــه وال يســتطيعون الحصــول علــى متطلباتهــم األساســية الدنيــا مــن 

الســلع الغذائيــة وغيـــر الغذائيــة. وانخفضــت قيمــة فجــوة الفقــر مــن 5.6% عــام 2011/2010 إلــى 3% عــام 2016/2015.

ال  القبلــي  الوجــه  ريــف  ســكان  مــن   %57 حوالــى  نجــد  الجمهوريــة  ألقاليــم   
ً
وفقــا الفقــراء  نســبة  لتوزيــع  بالنســبة  أمــا 

عــام  القبلــي  الوجــه  حضــر  فــي   %27.4 البحــري،  الوجــه  بـــريف   %19.7 مقابــل  األساســية  باحتياجهــم  الوفــاء  يســتطيعون 
 فــي مســتويات الفقــر عامــي 2013/2012، 

ً
2016/2015. وشــهد حضــر وريــف الوجــه القبلــي وريــف الوجــه البحــري ارتفاعــا

 فــي مســتويات الفقــر فــي نفــس الفتـــرة. 
ً
2016/2015، بينمــا شــهدت املحافظــات الحضريــة وحضــر الوجــه البحــري انخفاضــا

وتصــل نســبة الفقــراء إلــى أعلــى مســتوياتها فــي محافظتـــي أســيوط وســوهاج حيــث بلغــت 66%، ثــم تأتـــى محافظــة قنــا بنســبة 
فــي  بلغــت نســبة الفقــراء  فــي محافظتـــي بورســعيد واإلســكندرية، قــد  أقــل مســتوياتها  إلــى  58%، بينمــا تصــل نســبة الفقــراء 
فــي  املعيشــة  فــي مســتويات  ارتفــاع عــدم املســاواة  الدخــل الحظنــا  فــي توزيــع  التفــاوت  18%. وعنــد قيــاس  القاهــرة  محافظــة 
الحضــر مقارنــة بالريــف، علــى الرغــم مــن أن متوســط نصيــب األســرة مــن اإلنفاق/االســتهاك فــي الريــف أقــل منــه فــي الحضــر 

 .
ً
إال أن مســتويات األنفــاق/ االســتهاك فــي الريــف أكثـــر تجانســا

كمــا اهتــم البحــث بدراســة محــددات التفــاوت فــي توزيــع الدخــل والكشــف عــن وجــود تكامــل مشتـــرك باســتخدام منهــج 
الحــدود بيـــن  معامــل جينــي و أهــم املتغيـــرات االقتصاديــة الكليــة باســتخدام منهجيــة االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة 

املوزعــة املتباطئــة وكانــت نتائــج الدراســة كاآلتـــي:

وجود عاقة عكسية بيـن االنفتاح التجاري ومعامل جيني في كل من األجل القصيـر والطويل.- 

وجود عاقة طردية معنوية في األجل القصيـر بيـن معدل التضـخم والتفاوت في توزيع الدخل.- 

وجــود عاقــة طرديــة غيـــر معنويــة فــي األجــل القصيـــر بيـــن اإلنفــاق الحكومــي والتفــاوت فــي توزيــع الدخــل وهــذا يعنــى - 
قصــور السياســة املاليــة لعــاج التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي األجــل القصيـــر. أمــا فــي األجــل الطويــل فتكــون العاقــة 
فــي توزيــع الدخــل،  فــي تقليــل التفــاوت  فــي األجــل الطويــل تســهم  عكســية معنويــة وهــذا يعنــى أن السياســة املاليــة 

وخفــض نســب الفقــر. 



املجلة العربية لإلدارة، مج 40، ع 4 - ديسمبـر )كانون األول( 2020

17

زيــادة التكويـــن الرأســمالي يــؤدى إلــى تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الدخــل فــي األجــل القصيـــر. أمــا فــي األجــل الطويــل فتكــون - 
 علــى العمالــة ومعــدل التوظيــف وبالتالــي تــؤدى إلــى 

ً
العاقــة طرديــة، حيــث أن زيــادة التكويـــن الرأســمالي يؤثـــر ســلبيا

زيــادة التفــاوت فــي توزيــع الدخــل.

وجــود عاقــة عكســية معنويــة فــي األجــل القصيـــر بيـــن الناتــج املحلــى اإلجمالــي ومعامــل جينــي. أمــا فــي األجــل الطويــل - 
أغلــب  علــى  تنعكــس  ولــم  فئــة محــددة  اتجــاه  فــي  تــوزع  االقتصــادي  النمــو  ثمــار  وبالتالــي  العاقــة طرديــة،  فتكــون 
الطبقــات الفقيـــرة متدنيــة الدخــل. وهــذا يعنــى عــدم انطبــاق نظريــة كوزنتــس )Kuznets,1955( التــي توضـــح أن 
التفــاوت فــي توزيــع الدخــل يـــزداد فــي املراحــل األولــى للنمــو إال إنــه يميــل لانخفــاض فــي للمراحــل الاحقــة ويأخــذ منحنــى 

كوزنتــس حـــرف )U( بصــورة معكوســة.

وجود عاقة طردية معنوية في األجل الطويل بيـن معدل النمو السكاني والتفاوت في توزيع الدخل.- 

وجود عاقة طردية في األجل الطويل بيـن معدل البطالة والتفاوت في توزيع الدخل ولكن هذه العاقة غيـر معنوية. - 

التوصيات

تعزيـــز القــدرة علــى حفــز وجــذب االســتثمارات املحليــة واألجنبيــة القــادرة علــى توليــد فــرص عمــل جديــدة، ويتطلــب - 
ذلــك الحــد مــن اإلجـــراءات البيـــروقراطية، وتغييـــر قوانيـــن االســتثمار.

اتباع سياســات االســتهداف الجغرافي والتي تقوم على أســاس زيادة االســتثمار بمنطقة معينة تعانى الفقر، كالريف - 
فــي صعيــد مصر. 

دعــم وتفعيــل دور الصناديــق االجتماعيــة التـــي تهــدف إلــى تأهيــل األســر الفقيـــرة للمســاهمة فــي العمليــة اإلنتاجيــة - 
 )Broeck, G. Maertens, M, 2017)

 االهتمــام بمنظومــة التعليــم والتدريــب الهادفــة إلــى تأهيــل القــوى العاملــة خاصــة فــي األنشــطة االقتصاديــة التـــي - 
يمكــن أن تســتقطب املزيــد مــن القــوى العاملــة، وتعزيـــز دور مؤسســات التدريــب املنهــي وزيــادة كفاءتهــا وإنتاجيتهــا 

لتتــاءم مــع متطلبــات ســوق العمــل.(Baker & Gadgil, 2017 ()توفيــق،2015(

 االهتمام باملناطق الريفية حيث أن الريف أكثـــر تعرًضا للفقر من املناطق الحضرية وتحسيـــن الخدمات املقدمة - 
.)Gakuru; Mathenge, 2012; Liu, Zhou, 2017; Luca, Marcello, 2016; Thorat et al., 2017( إلى تلك املناطق

ــر كافــي لتقليــل حــدة الفقــر، فالتـركيـــز علــى النمــو االقتصــادي وتجاهــل اتســاع نطــاق -  النمــو االقتصــادي وحــده غيـ
الفقــر فــي الدخــل قــد يــؤدى إلــى ضعــف االســتقرار االجتماعــي والسيا�ســي، لــذا يجــب تفعيــل دور الدولــة إلعــادة توزيــع 
الدخــل فــي صالــح الفئــات والشــرائح الفقيـــرة، باإلضافــة إلــى تفعيــل دور املؤسســات غيـــر الحكوميــة واملؤسســات 

الخيـــرية فــي تمويــل شــبكات األمــان االجتماعــي.

خفــض معــدالت النمــو الســكاني التــي لهــا دور بالــغ فــي تــآكل جهــد الحكمــة فــي النهــوض بمســتوى التنميــة االقتصاديــة - 
فــي مصــر.

 تقديــم بـــرامج لتنميــة املشــروعات الصغيـــرة بحيــث تقــوم هــذا البـــرامج بتمويــل املشــروعات الصغيـــرة مــن خــال - 
للصناعــات الصغيـــرة عــن طريــق التعاقــد مــع البنــوك وفروعهــا باإلضافــة إلــى توســيع  تقديــم القــروض امليســرة 
.)Donou-Adonsou; Sylwester, 2016; Rewilak, 2017( وتطويـــر هــذه املشــاريع وتقديــم خدمــات املعونــة الفنيــة 

) كمــا فــي حالــة  ثــم تشــتمل سياســات وإستـــراتيجيات اإلقــال مــن الفقــر علــى مجموعــة السياســات الســعرية  ومــن 
 مباشــًرا للســلع الغذائيــة(، ومجموعــة سياســات الدخــول ) كمــا فــي حالــة التحويــات العينيــة 

ً
السياســات التـــي تقــدم دعمــا

وتوفيـــر مجــاالت التدريــب(  )كمــا فــي حالــة تحديــد األجــور الدنيــا  األجــور وســوق العمــل  والنقديــة(، ومجموعــة سياســات 
واإلصــاح  )كمــا فــي حالــة تحديــد أســعار الصــرف وأســعار الفائــدة والسياســات االئتمانيــة  اإلنتــاج  سياســات  ومجموعــة 

والبطالــة. التضـــخم  مــن  للحــد  والنقديــة  املاليــة  السياســات  تتضافــر  إلــى  باإلضافــة  الزراعــي(. 
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 www.World Bank data.org, )world development indicators( -



محددات التفاوت في توزيع الدخل في مصر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة...

22

Determinants of Income Inequality in Egypt Using the  
Autoregressive Distributed Lags Model 

“Comparison Study between Rural and Urban Areas”

Dr. Hanan Mahmoud Sayed Agbo 
Lecturer - Economics Department

Faculty of Economics and Political Sciences
Cairo University, Egypt

Abstract

The issue of poverty alleviation for the poor and low income is one of the most important issues in the 
decision maker’s agenda, achieving this goal requires a mix of country-specific growth and distribution policies. 
Therefore, the study aims to analyze the changes in the pattern of consumption expenditure in Egyptian rural and 
urban areas, and estimate the indicators of poverty and income inequality. In addition to analyzing the determi-
nants of income inequality using the Autoregressive Distributed Lags Model )ARDL(.

In the study we analyzed changes in the pattern of consumption expenditure in Egyptian rural and urban 
areas, we found that the highest expenditure of households in both rural and urban areas is on the food and drink 
group, followed by expenditure on housing and its necessities, expenditure on services and health care and the 
lowest expenditure on cultural activities and entertainment. The consumption of food commodities in both rural 
and urban areas is also different. Consumption of milk, cheese, eggs, fish and fruit is higher in urban areas com-
pared to rural areas, while consumption of vegetables, grains and oils in rural areas is higher than that of urban 
areas. Consumption of meat in both rural and urban areas is highest in food consumption.

The study also examined the determinants of inequality in income distribution using the methodology of 
the boundary between the Gini coefficient and the main macroeconomic variables using the Autoregressive Dis-
tributed Lags Model )ARDL( methodology. The results of the study were as follows:

- There is an inverse relationship between trade openness and Gini coefficient in both the short and long terms.
- There is a significant positive relationship in the short term between the rate of inflation and income inequality.
- There is a significant indirect relationship in the short term between government expenditure and income 

inequality. This means the lack of fiscal policy to decrease income inequality in short-run. In the long run, 
the relationship is morally reversible. This means that long-term fiscal policy contributes to improving equity 
among households and targeting poorer families, thus reducing income inequality.

- Increasing capital formation leads to a reduction in income inequality in the short term. In the long term, the 
relationship is positive, as the increase in capital formation negatively affects employment and consequently 
leads to increased inequality in income distribution. 

- There is a significant inverse relationship in the short term between GDP and Gini coefficient. However, in 
the long run, the relationship is positive. Thus, the fruits of economic growth are distributed in the direction 
of a specific category. This means the non-applicability of Kuznets’ theory )1955(, which shows that the 
income inequality increases in the early stages of growth, but tends to decline in the later stages and the 
Kuznets curve takes the reverse U shape.

- There is a significant long-term correlation between the rate of population growth and income inequality.
- There is a positive relationship in the long term between unemployment rate and income inequality, but this 

relationship is not significant.

Keywords: Poverty, Inequality of Income Distribution, GINI Coefficient, Autoregressive Distributed Lags 
Model )ARDL(, Unrestricted Error Correction Model )UECM(,


