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 تقديـر الطلب ألهم السلع الغذائية في مصر 
باستخدام نموذج الطلب شبه األمثل

د. حنان محمود سيد عجبو

 أستاذ مساعد - قسم االقتصاد
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية 

امللخص 1
تهدف الدراسة إلى تحليل أنماط االستهالك ألهم السلع الغذائية االستـراتيجية في مصر، بالتـركيـز على الدور املحوري 
 Almost Ideal لكل من أسعار املستهلك، وحجم اإلنفاق على هذه السلع. وذلــك باستخدام »نموذج الطلب شبه األمثل« 
Demand System خالل الفتـرة )2019-1997(، قد بلغت نسبة اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسرة على السلع الغذائية 
يليها  الغذائية،  السلع  إنــفــاق األســـرة املصرية على  مــن  األولـــى  املرتبة  اللحوم  عــام 2020 /2019. وتحتل مجموعة   %31.1
% على  بنسبة %26.4،%16.2،%13.7،13  والــبــيــض  والــجــبــن  األلــبــان  والــخــبـــــز، ومــجــمــوعــة  والــحــبــوب  الــخــضــر،  مجموعة 
إلــى أن مرونة الطلب السعرية املقدرة لكل من القمح، مجموعة الخضر والفاكهة،  التـرتيب. وقــد توصلت نتائج الــدراســة 
السكر، اللحوم الحمراء غيـر مرنة وذلك يـرجع إلى طبيعة نمط االستهالك لألسرة املصرية التي تتميـز بارتفاع نسبة اإلنفاق 
االستهالكي على السلع الغذائية فهي تمثل ثلث ميـزانية األسرة املصرية، في حيـن إن مرونة الطلب السعرية املقدرة أكبـر من 
الواحد الصحيح  لكل من الزيوت النباتية، واأللــبــان. وكانت املرونة اإلنفاقية موجبة وأقــل من الواحد الصحيح لكل من 
السكر، الطماطم، البـرتقال، اللحوم، وسالبة للزيوت النباتية، في حيـن كانت موجبة وأكبـر من الواحد الصحيح لكل من 
القمح، البطاطس، العنب، واأللبان. وذلــك على الرغم من أن القمح هو مصدر الغذاء األسا�سي ويـرجع ذلك إلى أنه عند 
زيادة اإلنفاق الكلى للمستهلك، يـزيد تفضيل املستهلك املصري للخبـز ذات الجودة العالية ويحل محل الخبـز املدعم، كما 
أكدت نتائج النموذج املقدر على أن أكثـر العوامل االجتماعية واالقتصادية تأثيـًرا على تغييـر نمط اإلنفاق االستهالكي للسلع 
الغذائية هو متغيـر معدل النمو السكاني كمؤشر ملتوسط عدد أفراد األسرة، يليه كل من معدل البطالة، ومعدل الناتج 

املحلى اإلجمالي للفرد، ولكن تأثيـر مستوى التعليم محدود في تغييـر تفضيالت سلة غذاء املستهلك املصري.

الكلمات املفتاحية: الطلب، اإلنفاق، السلع الغذائية، نموذج الطلب شبه األمثل، املرونة.

املقدمة
السياسة االقتصادية املصرية.  أهـــداف  فــى  املــصــرى منه، األولــويــة  الــغــذاء وتوفيـر احتياجات املجتمع  تحتل قضية 
املختلفة  الدقيقة  املغذيات  من  الفرد  احتياجات  لتلبية  الــالزم  الصحي  الغذائي  النمط  توفيـر  على  التـركيـز  إلــى  باإلضافة 
)البـروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات واملعادن(، وذلك فى إطار االهتمام بتحقيق واحد من أهم أهداف األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة )the Sustainable Development Goals )SDGs  وهو القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء 

التغذية بحلول عام 2030. 

 لبيانات بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك الصادر من الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء، فقد بلغت 
ً
ووفقا

نسبة اإلنفاق االستهالكى السنوى لألسرة على السلع الغذائية 31.1% عام 2020 /2019. وتحتل مجموعة اللحوم املرتبة 
األلبان  ثم مجموعة  الحبوب والخبـز،  ثم  الخضر،  يليها مجموعة  الغذائية،  السلع  إنفاق األســرة املصرية على  األولــى من 

والجبن والبيض بنسبة 26.4%،16.2%،13.7%،13 % على التـرتيب.

 *  تم استالم البحث في ديسمبـر 2021، وقبل للنشر في فبراير 2022، وسيتم نشره في مارس 2025.
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تهدف الدراسة إلى تحليل أنماط االستهالك ألهم السلع الغذائية االستـراتيجية في مصر، بالتـركيـز على الدور املحوري لكل 
 Almost Ideal Demand من أسعار املستهلك، وحجم اإلنفاق على هــذه السلع. وذلــك باستخدام »نموذج الطلب شبه األمثل« 
System خالل الفتـرة )2019 :1997(، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مرونة الطلب السعرية املقدرة لكل من القمح، مجموعة 
الخضر والفاكهة، السكر، اللحوم الحمراء غيـر مرنة وذلك يـرجع إلى طبيعة نمط االستهالك لألسرة املصرية التي تتميـز بارتفاع 
نسبة اإلنفاق االستهالكي على السلع الغذائية فهي تمثل ثلث ميـزانية األسرة املصرية، في حيـن إن مرونة الطلب السعرية املقدرة 
أكبـر من الواحد الصحيح  لكل من الزيوت النباتية، واأللبان. وكانت املرونة اإلنفاقية موجبة وأقل من الواحد الصحيح لكل من 
السكر، الطماطم، البـرتقال، اللحوم، وسالبة للزيوت النباتية، في حيـن كانت موجبة وأكبـر من الواحد الصحيح لكل من القمح، 
البطاطس، العنب، واأللبان. وذلك على الرغم من أن القمح هو مصدر الغذاء األسا�سي ويـرجع ذلك إلى أنه عند زيادة اإلنفاق الكلى 
للمستهلك، يـزيد تفضيل املستهلك املصري للخبـز ذات الجودة العالية ويحل محل الخبـز املدعم، كما أكدت نتائج النموذج املقدر 
 على تغييـر نمط اإلنفاق االستهالكي للسلع الغذائية هو متغيـر معدل النمو 

ً
على أن أكثـر العوامل االجتماعية واالقتصادية تأثيـرا

السكاني كمؤشر ملتوسط عدد أفراد األسرة، يليه كل من معدل البطالة، ومعدل الناتج املحلى اإلجمالي للفرد، ولكن تأثيـر مستوى 
التعليم محدود في تغييـر تفضيالت سلة غذاء املستهلك املصري.
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وتبـرز قيمة الدراسة في أن تحليل أنماط استهالك السلع الغذائية االستـراتيجية يساعد واضعي السياسات ومتخذي 
القمح،  مــن  الغذائية وخــاصــة  الفجوة  لتغطية  الــالزمــة  السياسات االستيـرادية  أو  االنتاجية،  السياسات  فــى وضــع  الــقــرار 
الخضر  خاصة  نسبية  بميـزة  فيها  مصر  تمتع  التي  الغذائية  للسلع  التصديـرية  السياسات  أو  والــلــحــوم  السكر،  الــزيــوت، 
والــفــاكــهــة. كما إن تحليل أنــمــاط استهالك السلع الغذائية يساعد على رفــع مــعــدل األمـــن الــغــذائــى وتخفيض مــعــدل سوء 
التغذية. وقد عرف تقريـر )منظمة األغذية والــزراعــة، 2021( األمــن الغذائي بإنه يتحقق عندما تتوافر االمكانيات املادية 
واملالية للحصول على الغذاء الــذي يلبي احتياجات األفــراد التغذوية وأذواقــهــم وتكفل لهم البقاء في صحة جيدة في كافة 
والبـروتينات  الكربوهيدرات  تــنــاول  تكون بسبب نقص  بإنه حالة فسيولوجية  التغذية  التقريـر عــرف ســوء  األوقـــات، كما 

.)FAO, IFAD and WFP, 2021( والدهون أو اإلسراف فيها

مراجعة الدراسات السابقة

الغذائية، وتقديـر دوال الطلب  أنماط استهالك السلع  التي قامت بتحليل  العديد من األدبــيــات االقتصادية  هناك 
لهذه السلع، وفى الجزء التالي تم استعراض بعض هذه األدبيات سواء في قارتي آسيا وأفريقيا، وعلى مستوى بعض الدول 
العربية، ولكن تم التـركيـز على جمهورية مصر العربية، فقد استخدمت دراسة )Nikmatul et al., 2020( نموذج الطلب 
الطلب  مرونة  لتقديـر  وذلــك   .)QUAIDS( )Quadratic Almost Ideal Demand System Model( التـربيعي  األمثل  شبه 
السعرية واالنفاقية لخمس مجموعات غذائية في دولة إندونيسيا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن لحوم الدجاج ولحم البقر 
واألسماك والحليب من السلع الكمالية. لذا من املتوقع ارتفاع نسبة نقص التغذية خاصة لفئة محدودي الدخل وأصحاب 
الدخل املنخفض عند ارتفاع اسعار هذه السلع. كما اهتمت دراسة )Bairagi et al., 2020( بتحليل أنماط اإلنفاق لخمس 
عشر مجموعة سلعية غذائية باستخدام نموذج الطلب شبه األمثل التـربيعي )QUAIDS( فى ريف وحضر فيتنام، وأكدت 
الدراسة على أهمية دور مستوى التحضر، ومتوسط دخل الفرد في تحديد النمط الغذائي للمستهلك، وكانت أقل مرونة 

سعرية مقدرة نحو –0.05%، وأكبـر مرونة سعرية مقدرة حوالي–%0.88.

في  غــذائــيــة  مــجــمــوعــات سلعية  لــســبــع  اســتــهــالك  نــمــط  تحليل  عــلــى   )Hovhannisyan et al., 2020( وركــــزت دراســــة
الصيـن باالعتماد على نموذج الطلب (Exact Affine Stone Index )EASI، ويأخذ هذا النموذج في االعتبار كل من العوامل 
الديموغرافية واالقتصادية عند التحليل. وقد أكدت  نتائج الدراسة على الدور املحوري الذي يلعبه مستوى التحضر في 
تغييـر أنماط استهالك السلع الغذائية، كما استنتجت نتائج النموذج املقدر إنه مع زيادة مستوى التحضر، يـزيد الطلب 
الدهون  الحبوب، مجموعة  الطلب على مجموعة  في حيـن ينخفض  الفاكهة، والبيض،  اللحوم، مجموعة  على مجموعة 
والزيوت ومجموعة الخضر. وتوصلت  دراسة )Mufeeth et al., 2021( إلى أن مرونة الطلب السعرية واالنفاقية ملحصول 
جوز الهند في سريالنكا غيـر مرنة باالعتماد على نتائج نموذج الطلب شبه األمثل )AIDS( خالل الفتـرة )2016-1995(، وقد 

 وتصديـًرا.
ً
تم التـركيـز على هذا املحصول باعتباره من أكثـر املحاصيل الزراعية استهالكا

كما قامت دراسة )Korir et al., 2021( بتحليل أنماط اإلنفاق واالستهالك في كينيا لخمس مجموعات سلعية غذائية 
اللحوم  األلــبــان، مجموعة  والــخــضــروات، مجموعة منتجات  الفاكهة  والبقول، مجموعة  والخبـز  الحبوب  وهــى: مجموعة 
واألسماك، ومجموعة التوابل العطرية وذلك باستخدام نموذج الطلب شبه األمثل التـربيعي، وقد توصلت نتائج الدراسة 
إلــى أن تأثيـر ارتــفــاع اســعــار الــغــذاء، على حــالــة األمـــن الــغــذائــي و نقص التغذية أكبـر فــي الــريــف عــن الــحــضــر، وقــد أوصــت 
 الرتفاع مرونة الطلب االنفاقية في النموذج 

ً
الدراسة بإن سياسة دعم الدخل أكثـر فعالية من سياسة دعم السعر نظرا

املقدر. وأكدت نتائج دراسة )Nsabimana et al., 2020( أن منحنى أنجل فى روانــدا يأخذ شكل حرف U، بمعنى أن األسر 
مــحــدودى الــدخــل ينفقون أقــل على السلع الغذائية مــع زيـــادة دخولهم، ولكن حتى مستوى معيـن وبعد ذلــك، تبدأ نسبة 

اإلنفاق على هذه السلع في الزيادة.

الــغــذائــيــة  الــســلــع  لــبــعــض  الــســعــريــة  الــطــلــب  مـــرونـــة  بــتــقــديـــــر   )Othman & Abdulmajed, 2021( وأهــتــمــت دراســـــة
اإلستـراتيجية بمحافظة اربيل بالعراق باستخدام نموذج الطلب شبه األمثل، كما اهتمت بالتنبؤ بالوضع االستهالكي لهذه 
السلع. وقــد جــاءت نتائج النموذج املقدر مطابقة للنظرية االقتصادية، وأكــدت على انطباق »قــانــون أنجل« الــذي ينص 
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على: »إنه عند زيادة دخل الفرد، تنخفض نسبة اإلنفاق على السلع الغذائية«. ومن ناحية أخرى أكدت نتائج الدراسة على 
ضرورة األخذ في االعتبار العوامل االجتماعية عند تحليل نمط استهالك السلع الغذائية مثل حجم األسرة ومستوى التعليم 
.فــي حيـن ركــزت دراســة )حسيـن وهــاشــم، 2019( على تقديـر مرونة الطلب السعرية والدخلية ملحصول القمح فى العراق 
خالل الفتـرة )2004-2018( وبلغت قيمتها نحو 0.28%،1.08 %على التـرتيب وذلك باالعتماد على نموذج االنحدار املتعدد. 

في حيـن ركزت دراسة )الدويس؛ وغانم، 2019( على تحليل متطلبات الوصول إلى االكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 
في اململكة العربية السعودية، وذلك في إطار السعي لتحقيق رؤية للمملكة )2030( باستخدام التوزيع االحتمالي ذو الحديـن 
.)Binomial Distribution( كما قامت دراسة )البيدي؛ ,على، 2014( بتقديـر مرونة الطلب السعرية لبعض السلع الغذائية 
الليبي  املستهلك  الــدراســة على تفضيل  نتائج  أكـــدت  وقــد  األمــثــل،  الطلب شبه  نــمــوذج  بــاالعــتــمــاد على  ليبيا  فــي  البـروتينية 

الستهالك اللحوم الحمراء، وهذا يتطلب اتباع سياسات إنتاجية تحفيـزية لتشجيع االستثمار في هذا القطاع. 

أما بالنسبة ألهم الدراسات التطبيقية التي تناولت تحليل أنماط استهالك السلع الغذائية في مصر، فقد ركزت 
دراسة )الهوارى وآخرون، 2019( على تحليل الفجوة الغذائية في مصر باالعتماد على أسلوب االنحدار املرحلي، وأكدت 
الفجوة  حجم  تقليل  فــي  وتــأثــيـــــًرا  فعالية  أكثـر  االســتــهــالك  كمية  وتخفيض  تـرشيد  على  التـركيـز  أن  على  الــدراســة  نتائج 
الغذائية عن طريق زيادة حجم اإلنتاج املحلى، حيث قدرت معالم النموذج بنحو 0.82، -0.62 على التـرتيب. وقد قدرت 
دراسة )حمزة، 2019( حجم الفجوة الغذائية بنحو 25 مليون طن خالل فتـرة التنبؤ )2018-2030( بمعدل زيادة قدر 
بحوالى 56% عن فتـرة الدراسة )2000-2017( وذلك باستخدام نموذج االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركة التكاملية  
(ARIMA( Autoregressive and Integrated Moving Average. فى حيـن استخدمت دراسة )فرحات وآخرون، 2019( 
نموذج االنحدار في الصورة اللوغاريتمية لتحليل مرونة اإلنفاق للسلع الغذائية االستـراتيجية، وأكدت على انطباق قانون 

أنجل.

في حيـن ركزت دراسات تطبيقية أخرى على مجموعات غذائية محددة، فقد اهتمت دراسة )أبو زايد، 2007( بتحليل 
   )Liner Expenditure System)أهم العوامل املؤثـرة على طلب 4 مجموعات سلعية غذائية باستخدام نموذج االنفاق الخطى
)بسيوني،  دراســة  واستخدمت   .)1985-2005( الفتـرة  خالل   )Quadratic expenditure system)ونموذج االنفاق التـربيعى
 ،)1991-2016( الفتـرة  خــالل  البـروتينية  الغذائية  للسلع  الطلب  مرونة  لتقديـر   Nerlove’s Model نيـرلوف  نموذج   )2018
وكذلك ركزت دراسة )مشعل، 2018( على تقديـر الطلب على السلع الغذائية البـروتينية ولكن باستخدام نموذج الطلب شبه 
األمثل خالل الفتـرة )2017-1990(، وأكدت نتائج الدراسة أن الطلب على هذه السلع غيـر مرن. كما قامت دراسة )محمد، 
الطلب  وقــدرت مرونة  الفتـرة )2001-2018(  في محافظتي أسيوط وقنا خــالل  الحمراء  اللحوم  الطلب  دالــة  بتقديـر   )2020
السعرية بنحو 52.-0% على مستوى العينة. في حيـن استخدمت دراسة )محمد، 2019( أسلوب االنحدار البسيط واملرحلي 
Stepwise Regression، وأكــــدت نــتــائــج الـــدراســـة عــلــى انــخــفــاض مــعــامــل األمـــن الــغــذائــي لــكــل مــن األلــبــان والــلــحــوم الــحــمــراء، 

األسماك. 

وركزت دراسة )النقادي؛ ومحمد، 2021( على تحليل دالة استهالك األلبان ومنتجاتها في مصر خالل )2000- 2018( 
باستخدام نموذج االنحدار املتعدد، وأكدت الدراسة على أن أهم محددات دالة طلب األلبان ومنتجاتها هو متغيـر عدد 
السكان، وحجم اإلنتاج املحلى، وبلغت قيمة املرونة السعرية حوالي 0.70%. كما قامت دراســة )السيد؛ وجمعة، 2019( 
بتقديـر دالة استهالك األلبان، والتنبؤ بكمية االستهالك خالل الفتـرة )2019-2028( من خالل استخدام نماذج االنحدار 
(ARIMA(، وقــدرت نسبة    Autoregressive and Integrated Moving Average الذاتي واملتوسطات املتحركة التكاملية 

االكتفاء الذاتي خالل فتـرة التنبؤ بنحو 82% في املتوسط. 

وأكدت نتائج دراسة )البطران وآخــرون، 2019( على زيادة حجم الفجوة الغذائية من الزيوت النباتية بمعدل 
نمو سنوي قدر بنحو 4.4% وزيادة كمية استهالك الزيوت النباتية بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 5.2% خالل الفتـرة 
(2001-2017(. وركــزت دراســة )يوسف، 2020( على تحليل استهالك السكر في مصر خالل الفتـرة )2017-1998( 
باستخدام نموذج االنحدار الذاتي واملتوسطات املتحركة التكاملية )ARIMA(، وأكدت نتائج الدراسة على استمرار 

وجود فجوة غذائية من سكر خالل فتـرة التنبؤ )2018، 2027(.
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واستنتجت دراســـة )الــجــنــدى، 2020( أن أهــم مــحــددات استهالك القمح فــى مصر هــى قيمة دعــم القمح املــقــدم من 
الحكومة، الزيادة السكانية، والناتج املحلى اإلجمالي، وذلك باستخدام نموذج املعادالت اآلنية ذات الثالث املراحـل. وأكدت 
نتائج دراسة )السعدني وأخرون، 2019( على انخفاض معامل األمن الغذائي لكل من القمح والذرة الشامية، وتـزايده لألرز 
والسكر خالل الفتـرة)2005-2016(. في حيـن ركزت دراسة )عبد املؤمن وأخرون، 2019( على تقديـر مرونة الدخل لبعض 
السلع الغذائية من خالل استبيان لعينة موزعة على 8 محافظات من الوجه القبلي والبحري عام 2017، وكانت كلها موجبة 
وأقــل من الواحد الصحيح، وأكــدت نتائج الــدراســة إلــى أن أهــم محددات اإلنفاق االستهالكي للسلع الغذائية هي متوسط 

دخل الفرد، وعدد أفراد األسرة. 

ومن ثم استخدمت هذه الدراسة »نموذج الطلب شبه األمثل« Almost Ideal Demand System في تحليل أنماط استهالك 
أهم السلع الغذائية االستـراتيجية في مصر، وهذا ما يميـز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، حيث يتميـز هذا النموذج بإنه 
يأخذ في االعتبار عند التقديـر شروط دالة الطلب في النظرية االقتصادية، مما يجعل نتائج النموذج أكثـر دقة باملقارنة بنتائج 
إلــى أن هــذه النموذج  النماذج القياسية األخــرى التي استخدمت في أغلب الــدراســات التطبيقية السابقة عن مصر، باإلضافة 
يسمح بإدخال العديد من املتغيـرات االقتصادية واالجتماعية وتحليل مدى تأثيـرها على تغييـر أنماط استهالك السلع الغذائية.

مشكلة الدراسة

بــارزة  مكانة   The Sustainable Development Goals )SDGs( املتحدة  لــألمــم  املستدامة  التنمية  أهـــداف  أعــطــت 
لقضية األمن الغذائي في العالم، وفى إطار سعى الدول لرفع معدل األمن الغذائي، جاء االهتمام أيًضا بضرورة اتباع النمط 
الغذائي الصحي. ومن هنا تتمثل إشكالية البحث في تحليل أنماط استهالك أهم السلع الغذائية االستـراتيجية في مصر، 

وتحديد أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية التى تؤثـر عليها.

أهداف الدراسة
الــحــمــراء(، مجموعة  9 أصــنــاف غذائية وهـــي: مجموعة اللحوم)اللحوم  أنــمــاط استهالك  إلــى تحليل  الــدراســة  تــهــدف 
والعنب(،  )البـرتقال،  الفاكهة  ومجموعة  األلــبــان،  مجموعة  والخبـز)القمح(،  الحبوب  والطماطم(،  الخضر)البطاطس، 
مجموعة السكر واألغذية السكرية، ومجموعة الزيوت والدهون )زيت بذرة القطن(. وذلك باستخدام »نموذج الطلب شبه 
Almost Ideal Demand System خالل الفتـرة )1997-2019(، ويتميـز هذا النموذج بأنه يأخذ في االعتبار عند  األمثل« 
تقديـر نماذج الطلب للسلع شروط دالة الطلب في النظرية االقتصادية، كما تهدف الدراسة إلى تحليل أثـر أهم املتغيـرات 

االقتصادية واالجتماعية على تغييـر تفضيالت سلة غذاء املستهلك املصري.

فرضيات الدراسة
مرونة الطلب السعرية للسلع الغذائية سالبة وأقل من الواحد الصحيح.1- 

املرونة االنفاقية للسلع الغذائية موجبة وأقل من الواحد الصحيح، مما يدل على إن هذه السلع ضرورية بالنسبة 2- 
للمستهلك املصري.

تصميم الدراسة
منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على تقديـر »نموذج الطلب شبه األمثل« Almost Ideal Demand System وذلك لتحليل أنماط 
استهالك أهم السلع الغذائية االستـراتيجية في مصر.

مجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيار مفرداتها

تمثل مجتمع الــدراســة فــي اخــتــيــار أهــم السلع الــغــذائــيــة االستـراتيجية فــي مصر وهــي )9( أصــنــاف غــذائــيــة تتمثل في: 
مجموعة اللحوم )اللحوم الحمراء(، مجموعة الخضر)البطاطس، والطماطم(، الحبوب والخبـز )القمح(، مجموعة األلبان، 

ومجموعة الفاكهة )البـرتقال، والعنب(، ومجموعة السكر، ومجموعة الزيوت والدهون )زيت بذرة القطن(.
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مقاييس الدراسة وخصائصها

أثـر التغيـر في كل من أسعار  Almost Ideal Demand System  على قياس  يعتمد تقديـر »نــمــوذج الطلب األمــثــل« 
استهالك السلع الغذائية موضع الدراسة والتغيـر فى قيمة االنفاق الكلي على نصيب اإلنفاق على كل سلعة )i( من إجمالي 
قيمة االنفاق على السلع موضع الدراسة، أي يقيس هذا النموذج العالقة بيـن نسبة االنفاق على السلعة )i( من إجمالي 
قيمة االنــفــاق على السلع الغذائية موضع الــدراســة كعامل تابع وأســعــار استهالك هــذه السلع واالنــفــاق الكلى على السلع 
الغذائية كعوامل مستقلة. كما تم إدخال أهم املتغيـرات االقتصادية واالجتماعية التي تؤثـر على نمط اإلنفاق على السلع 
  )Proxy(الغذائية كعوامل مستقلة وهي: معدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي للفرد، نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية كمؤشر

ملستوى التعليم، معدل نمو السكان كمؤشر )Proxy( ملستوى لعدد أفراد األسرة، معدل البطالة.

بيانات الدراسة وطريقة جمع البيانات

اعتمدت الــدراســة على البيانات الثانوية لكل من جهاز التعبئة العامة واإلحــصــاء، منظمة األغــذيــة والــزراعــة لألمم 
الغذائية  السلع  أهــم  استهالك  أنــمــاط  لتحليل  (World Development Indicator )WDI وذلــــك  الــدولــي  والبنك  املتحدة، 

االستـراتيجية في مصر خالل فتـرة الدراسة )2019-1997(.

تـرميـز البيانات

)Mufeeth,et. al, 2021; basarir ,2013(  :يمكن صياغة النموذج موضع الدراسة كما يلي
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: نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية كمؤشر)Proxy(  ملستوى التعليم-   EDU

: معدل نمو السكان كمؤشر)Proxy(  ملستوى لعدد أفراد األسرة-   POPG

: معدل البطالة -    UNEMP
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 -ijγ = jiγ ; i ≠ j التماثل: ويعكس مدى تأثيـر تغيـر سعر السلعة على الكمية املطلوبة منها. 
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 -ijγ السلبية: أي وجود عالقة عكسية بيـن الكمية املطلوبة من السلعة وسعرها.  0>
)Korir, et. al. 2021; Bairagi, et.al, 2020; Nikmatul, et. al., 2020(

)Mufeeth, et. al, 2021( :وتحسب املرونات كالتالي

 )ψij = 0, where i ≠ j( ;)ψij =1, where i=j)             ψij + )γij /Wi( - ϕ)Wj/Wi) = املرونة السعرية والتقاطعية

 ) 1+ )ϕi/ Wi))  =املرونة االنفاقية

أساليب تحليل البيانات
 ،Almost Ideal Demand System لتحليل بيانات نموذج الطلب شبه األمثل E-views اعــتــمــدت الــــدراســــة عــلــى بـرنــامــج
 Restricted Seeming Unrelated Regression )RSUR) املقيدة  املرتبطة  غيـر  العالقات  انحدار  طريقة  استخدام  تم  كما 

.)Nzuma & Sarker, 2010( ،)2018،حيث تم ادخال قيود النموذج عند التقديـر. )البيدي؛ وعلى 2014(، )مشعل

خطة الدراسة
وتــنــقــســم الـــدراســـة إلـــى أربــعــة أجــــزاء بــاإلضــافــة إلـــى املــقــدمــة والــنــتــائــج والــتــوصــيــات، حــيــث يــتــنــاول الــجــزء األول نمط 
 ملجموعات اإلنفاق الرئيسة، ويهتم الجزء الثاني بدراسة نمط استهالك السلع 

ً
االستهالك السنوي لألسرة املصرية وفقا

الرابع  الــجــزء  فــي حيـن يعرض  الــعــالــم،  فــي  الغذائية  السلع  الثالث نمط استهالك  الــجــزء  يتناول  بينما  فــى مصر،  الغذائية 
.Almost Ideal Demand System »واألخيـر نتائج نموذج الطلب شبه األمثل

مناقشة نتائج الدراسة
:  نمط االستهالك السنوي 

ً
أوال

ـــــــــا 
ً

لـــــــــــــأســـــــــــــرة املــــــــــصــــــــــريــــــــــة وفـــــــــق
ملجموعات اإلنفاق الرئيسة

يــوضــح الشكل )1( ارتــفــاع 
ــــى  ــــالكــ ــهــ ــ ــتــ ــ نـــــســـــبـــــة اإلنـــــــــــفـــــــــــاق االســ
ــــوى لــــــألســــــرة عــــلــــى الـــســـلـــع  ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــلـــيـــه اإلنــــــفــــــاق عــلــى  الــــغــــذائــــيــــة، يـ
ــــم عــلــى  ــاتـــه ثـ ــلـــزمـ ــتـ املـــســـكـــن ومـــسـ
ــــة الــصــحــيــة  ــايـ ــ ــــرعـ الــــخــــدمــــات والـ
إنــفــاق عــلــى الثقافة  وأقـــل نسبة 
ــيـــه يـــلـــيـــه نـــســـبـــة اإلنــــفــــاق  ــــــرفـ ــتـ والـ
على قطاع االتصاالت. كما يبيـن 
نـــفـــس الـــشـــكـــل انـــخـــفـــاض نــســبــة 
االســتــهــالك الــســنــوي عــلــى السلع 
الــــغــــذائــــيــــة إلــــــى إجــــمــــالــــي اإلنــــفــــاق 

الكلي لألسرة من نحو 34.4% عام 2015/2016 إلى حوالي 31.1% عام 2019/2020، في حيـن ارتفع  اإلنفاق االستهالكي 
باقي مجموعات اإلنفاق غيـر الغذائية باستثاء مجموعة املشروبات الكحولية والدخان انخفضت من نحو 4.7% إلى  على 
حوالي 4.2%، وظلت نسبة اإلنفاق االستهالكي السنوي لألسرة على املالبس واألحذية واالتصاالت دون تغييـر خالل عامي 

.2019/2020 ،2015/2016

ثانًيا - نمط االستهالك السنوي ألهم السلع الغذائية فى مصر

يـــوضـــح الــشــكــل )2(، والــشــكــل )3( نــمــط االســـتـــهـــالك الــســنــوي ألهــــم الــســلــع الــغــذائــيــة لـــألســـرة املــصــريــة خــــالل عــامــي 
2015/2016، 2019/2020، ونالحظ أن استهالك اللحوم يحتل املرتبة األولى في استهالك السلع الغذائية، يليه مجموعة 
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املصدر: الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك ،2015/2016، 2019/2020.

شكل)1( نمط االستهالك السنوى لالسرة املصرية خالل عامى 2015/2016، 2019/2020
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مجموعة  والخبـز،  الحبوب  الخضر، 
ــيــــــض، وهــــــذه  ــ ــبــ ــ ــبـــــن والــ األلـــــــبـــــــان والـــــجـــ
املــجــمــوعــات الــغــذائــيــة األربـــعـــة تشكل 
ــــزانــــيــــة    ـــ املــــيــ إجـــــمـــــالـــــي  مــــــن  نــــحــــو %68 

ــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــيـــــن املــصــريــيـــــن.  ــغـــذائـ الـ
ــة  ــيــ ــمــ ــكــــــن نــــــالحــــــظ انـــــخـــــفـــــاض األهــ ولــــ
مجموعة  اللحوم،  ملجموعة  النسبية 
األلـــبـــان والــجــبــن والـــبـــيـــض، مــجــمــوعــة 
ــهـــة بــيـــــن  األســـــمـــــاك ومـــجـــمـــوعـــة الـــفـــاكـ
 ،2019/2020  ،2015/2016 عــامــى 
ــيـــة الــنــســبــيــة  فــــي حــيـــــن ارتـــفـــعـــت األهـــمـ
ملــجــمــوعــة الــحــبــوب والــخــبـــــز، الخضر 
مجموعة السكر واألغــذيــة السكرية، 
ومجموعة املشروبات غيـر الكحولية، 
ــلــــت األهــــمــــيــــة الـــنـــســـبـــيـــة ملــجــمــوعــة  وظــ

الزيوت والدهون دون تغييـر.

ــهـــــالك الـــســـلـــع  ــ ــتـ ــ ــا - أنــــــمــــــاط اسـ ــ ـ
ً
ــث ــ ــالـ ــ ثـ

الغذائية في العالم:

ــــوع  ــجــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــر الــــــقــــــضــــــاء عــ ــ ـــ ــبــ ــتــ ــعــ يــ
وجــمــيــع أشــكــال ســـوء الــتــغــذيــة هــو أحــد 
ــتــــحــــدة لــلــتــنــمــيــة  أهــــــم أهـــــــــداف األمــــــــم املــ
The Sustainable Devel- ةاملـــســـتـــدامـــ

 opment Goals، فــي إطــار سعى الــدول 
ــهـــــدف، جـــــاء االهـــتـــمـــام  ــ لــتــحــقــيــق هـــــذا الـ
 بــــضــــرورة إتــــبــــاع الـــنـــمـــط الـــغـــذائـــي 

ً
ــا أيــــضــ

ــتـــــالف  ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن اخـ ــ ــلــ ــ الـــــصـــــحـــــي. وعــ
مـــكـــونـــات الــنــمــط الـــغـــذائـــي الــصــحــي بيـن 
 للعادات، اختالف األذواق، 

ً
الدول وفقا

ــافــــي، ومـــــدى  ــقــ ــثــ ــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــ املــــســ
توافر الغذاء، إال إن هناك أربعة معاييـر 
أســاســيــة تــحــدد جـــودة النمط الــغــذائــي، 
وهي: التنوع في تناول األصناف الغذائية، 
 FAO, الكفاية، عدم اإلسراف، والتوازن

.)IFAD and WFP, 2020(

الــدخــل املختلفة، حيث  فــي دول العالم حسب فئات  أنــمــاط استهالك السلع الغذائية  ويــوضــح الشكل )4( اخــتــالف 
يـركز النمط الغذائي للفرد في الدول املنخفضة الدخل على استهالك الحبوب والجذور بنسبة 58.3%، في حيـن تقدر نسبة 
مجموعة الخضر والفاكهة، ومجموعة اللحوم واألسماك بنحو 14.6%، 3.3% فقط على التـرتيب. كما يـركز النمط الغذائي 
للفرد في الدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا على استهالك مجموعة الحبوب والجذور بنسبة 44.5%، ولكن تـزيد 
األهمية النسبية ملجموعة البيض واأللبان، ومجموعة الخضر والفاكهة والتي قدرت بحوالي 16.1%، 20.8% على التـرتيب، 

وظلت األهمية النسبية ملجموعة اللحوم واألسماك منخفضة %4.8. 

 
 

  

%29.80, اللحوم

ر %13.90, الخض 

ر %11.20, الحبوبروالخب  

األلبانروالجب  ر
%13.7; والبيض %7.90, الزيوتروالدهون
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3.70%

ها %2.00, غبر

شكل)2( نمط االستهالك السنوى ألهم السلع الغذائية عام 2016/ 2015

 

  

%26.40, اللحوم

ر %16.20, الخض 

ر %13.70, الحبوبروالخب  

األلبانروالجب  ر
%13; والبيض

الزيوتر
,  والدهون

7.90%

%6.40, األسماك

%5.60, الفاكهة

,  السكررواألغذيةرالسكرية
4.80%

رالكحوليةر وباترغبر ,  المشر
4.10%

ها %2.30, غبر
املصــدر: الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء، بحــث الدخــل واإلنفــاق واالســتهالك 2015/2016، 

2019/2020

شكل)3( نمط االستهالك السنوي ألهم السلع الغذائية عام 2020/ 2019
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املصــدر: منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف(، بـــرنامج األغذيــة العالمــي، 
ومنظمــة الصحــة العامليــة )2020( حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم :تحويــل النظــم الغذائيــة مــن أجــل أنمــاط غذائيــة صحّيــة ميســورة الكلفــة، رومــا، 

. https://doi.org/10.4060/ca9692ar منظمــة األغذيــة والزراعــة

شكل)4( أنماط استهالك السلع الغذائية في العالم

ومن ناحية أخرى يـزيد متوسط نصيب الفرد من مجموعة الخضر والفاكهة في الدول متوسطة الدخل من الشريحة 
العليا، وتشكل نحو37.7% من بيـن املجموعات الغذائية املختلفة، كما ارتفعت األهمية النسبية ملجموعة اللحوم واألسماك 
وقدرت بحوالي 9.1%، ولكن تقل األهمية النسبية ملجموعة الحبوب والجذور وتحتل فقط 28.8%. أما فيما يتعلق بالدول 
مرتفعة الدخل، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد من مجموعة اللحوم واألسماك، مجموعة السكر والدهون أعلى مستوياته، 
بنحو13.1%، 11.2% على التـرتيب، وانخفضت األهمية النسبية ملجموعة الحبوب والجذور ووصلت إلى أدنى مستوياتها 

22.2% مقارنة بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

 Almost Ideal Demand System »رابًعا - نتائج »نموذج الطلب شبه األمثل

ونــجــد أن قيمة معامل   ،Almost Ideal Demand System األمــثــل«  الطلب شبه  »نــمــوذج  نتائج   )1( يــوضــح جـــدول 
الــتــحــديــد )R2( لــلــمــعــادالت املــقــدرة فــي الــنــمــوذج مــوضــع الـــدراســـة تــتـــــراوح بيـن 88% و98% ويشيـر ذلـــك إلـــى ارتــفــاع الــقــوة 
موضع  الغذائية  للسلع  التجزئة  أســعــار  معلمات  قيمة  على  الــجــدول  نفس  يحتوي  كما  املستقلة،  للمتغيـرات  التفسيـرية 
الدراسة، وقيمة معلمات اإلنفاق الكلى، التي تم استخدامها لحساب كل من املرونة السعرية واالنفاقية في جدولي )2(، )3(.  
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أنــمــاط استهالك السلع الغذائية  الــعــوامــل االجتماعية واالقــتــصــاديــة على تغييـر  أثـــــر أهــم  إلــى  كما يشيـر جـــدول )1( 
فى مصر، فعند زيــادة معدل الناتج املحلي اإلجمالي للفرد، يــؤدي ذلك إلى زيــادة اإلنفاق على القمح، والبطاطس، واللحوم 
 لنتائج جدول )3(، ويقل الطلب على السكر، والطماطم، 

ً
الحمراء، ويقل الطلب على الزيوت النباتية، فهي سلعة رديئة وفقا

والفاكهة، واأللبان. وعند زيادة مستوى التعليم، يـزيد الطلب على الفاكهة، واأللبان، ويقل الطلب على اللحوم الحمراء، 
الزيوت النباتية، والقمح، والخضر. وهذا يعكس اتجاه املستهلك املصري نحو النمط الغذائي الصحي الغني بالفيتامينات 
والكالسيوم مع زيــادة املستوى التعليمي. ولكن عند زيــادة معدل النمو السكاني كمؤشر ملتوسط عدد أفــراد األســرة، يـزيد 
للمواطن املصري  الرئيس  الغذاء  القمح والخبـز املدعم هو مصدر  يعتبـر  القمح، والبطاطس، حيث  الطلب على كل من 
خاصة محدودي الدخل. في حيـن زيادة معدل البطالة، يؤدى إلى انخفاض الطلب على كل من القمح )الخبـر غيـر املدعم(، 
 لهذه النتائج نجد أن أكثـر العوامل االجتماعية واالقتصادية تأثيـًرا على تغييـر نمط 

ً
السكر، والعنب، واأللبان. ومن ثم وفقا

املحلى  الناتج  البطالة، ومعدل  يليه كل من معدل  السكاني،  النمو  الغذائية هو متغيـر معدل  للسلع  اإلنــفــاق االستهالكي 
اإلجمالي للفرد، ولكن تأثيـر مستوى التعليم محدود في تغييـر تفضيالت سلة الغذاء عند املستهلك املصري.

جدول رقم )1( 
نتائج نموذج الطلب شبه األمثل (AIDS( للسلع الغذائية موضع الدراسة خالل الفتـرة )2019-1997(

األلبان اللحوم العنب البـرتقال الطماطم الزيوت  السكر البطاطس القمح املتغيـر
1.179- ***3.039 0.1- 0.259 **1.098 ***0.083 *0.557 0.106 **2.921- الثابت

***0.124- 0.011- *0.014- 0.001 0.032 **0.003 **0.041 0.014 *0.098 لوغاريتم سعر القمح
0.002 0.014 **0.007- 0.005- 0.002 0.0004- ***0.016- ***0.029 0.026- لوغاريتم سعر البطاطس
0.029- 0.015- ***0.017- *0.013- 0.0003- 0.0001- ***0.055 0.002 0.022 لوغاريتم سعر السكر
0.061 ***0.121- *0.012 0.008- ***0.058- 0.0015- **0.032- **0.024- **0.114 لوغاريتم سعر الزيوت النباتية
0.014- 0.023 **0.007- 0.0008 ***0.109 0.0005 0.004 0.0007- ***0.107- لوغاريتم سعر الطماطم
0.035 0.034 0.001 ***0.027 ***0.025 0.0003- **0.016 0.0008- ***0.102- لوغاريتم سعر البـرتقال
0.003- 0.017 ***0.027 0.004- 0.007- 0.0002- 0.011- ***0.026 0.037- لوغاريتم سعر العنب
0.079 0.03 ***0.038 0.009- ***0.136- 0.005- 0.035 ***0.123- 0.076 لوغاريتم سعر اللحوم الحمراء
0.035- 0.081 ***0.040- 0.01 0.026 **0.004 ***0.100- ***0.101 0.074- لوغاريتم سعر األلبان
0.078 ***0.182- 0.003 0.0103- 0.021- **0.004- 0.026- 0.0007 **0.172 لوغاريتم اإلنفاق

**0.554- ***1.195 0.061- 0.097- 0.083- ***0.022- ***0.262- 0.014 0.015 GDPPC
***0.245 **0.182- ***0.069 0.01 0.036- 0.0006- ***0.163 ***0.069- 0.092- EDU

6.667- 4.808- 1.099- 0.935- ***7.217- **0.279- ***5.788- *2.372 ***20.681 POPG
*0.689- ***1.413 **0.149- 0.027 **0.438 0.015 0.198- ***0.572 **1.154- UNEMP
0.933 0.945 0.971 0.907 0.982 0.987 0.964 0.985 0.88 R2

املصدر: بواسطة الباحث باالعتماد على بـرنامج E-Views                  *معنويةعند10%، **معنوية عند5%،***معنوية عند %1

الــدراســة معنوية إحصائًيا  إلــى أن مرونة الطلب السعرية املــقــدرة لجميع السلع الغذائية موضع  ويشيـر جــدول )2( 
وسالبة بما يتفق مع النظرية االقتصادية، كما تشيـر النتائج إلى إن مرونة الطلب السعرية املقدرة لكل من القمح، ومجموعة 
الخضر والفاكهة، والسكر، واللحوم الحمراء غيـر مرنة، وذلك يـرجع إلى طبيعة نمط االستهالك لألسرة املصرية التي تتميـز 
اللحوم،  بارتفاع نسبة اإلنفاق االستهالكي على السلع الغذائية فهي تمثل ثلث ميـزانية األســرة املصرية، وتحتل مجموعة 
 لنتائج بحث 

ً
مجموعة الحبوب والخبـز، ومجموعة الخضر نحو 56% من إجمالي امليـزانية   الغذائية لألسرة املصرية وفقا

الدخل واإلنفاق واالستهالك 2019/2020 الصادر من الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

وقد قدرت مرونة الطلب السعرية لكل من القمح، والبطاطس، والطماطم، والبـرتقال، والعنب، والسكر، واللحوم 
الحمراء بحوالي -0.815%،-0.423%، -0.011%، %،-0.128 -0.304%، -0.184%، -0.701% على التـرتيب، مما يعني إن 
تغيـر 1% في سعر تجزئة هذه السلع، يؤدى إلى تغيـر الطلب عليها بقيمة هذه املرونات. ولكن من ناحية أخرى، قدرت مرونة 
الطلب السعرية لكل من الزيوت النباتية، واأللبان بنحو -1.591%، -1.305% على التـرتيب، بمعنى أن زيادة سعر التجزئة 

لكل من الزيوت النباتية، واأللبان بنسبة 1%، يؤدي إلى انخفاض كمية االستهالك بنسبة %1.591، %1.305.
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وعند تحليل مرونة الطلب التقاطعية للسلع الغذائية موضع الدراسة، نجد أن العالقة تكاملية بيـن معظم السلع 
الغذائية، وحتى وإن كان يوجد عالقة إحاللية بيـن بعض السلع فهي عالقة إحاللية ضعيفة، ولكن تظهر العالقة اإلحاللية 
1% فــي سعر التجزئة للزيوت النباتية يــؤدي ذلك  بشكل أكبـر بيـن الــزيــوت النباتية وكــل مــن القمح واأللــبــان، فعند زيـــادة 
1.636% على التـرتيب. كما تظهر العالقة التنافسية بيـن اللحوم  إلــى زيــادة الطلب على القمح واأللــبــان بنسبة %1.726، 
الحمراء، وكل من القمح، والخضر، والفاكهة، واأللبان، فعند زيادة 1% في سعر التجزئة اللحوم الحمراء، يؤدى ذلك إلى 

زيادة الكمية املطلوبة من هذه السلع بنحو0.152%، 0.089%، 0.166%،0.152%، 0.091%،0.420% على التـرتيب.

جدول رقم )2( 
نتائج تقديـر مرونة الطلب السعرية ألهم السلع الغذائية 

األلباناللحومالعنبالبـرتقالالطماطمالزيوتالسكرالبطاطسالقمح

الحبوب والخبـز
-0.1520.935-0.2740.6941.7260.3340.1290.387-0.815القمح

مجموعة الخضر
-0.0890.012-0.177-0.0240.143-0.092-0.215-0.423-0.127البطاطس

-0.1660.150-0.0640.187-0.0990.3740.011-0.017-0.456الطماطم

مجموعة الفاكهة
0.0290.1520.210-0.2240.128-0.2370.071-0.018-0.389البـرتقال

-0.0910.041-0.304-0.116-0.051-0.004-0.5180.146-0.160العنب

مجموعة السكر واألغذية السكرية
-0.219-0.009-0.435-0.0590.0100.394-0.0360.0390.184السكر

مجموعة الزيوت والدهون
0.391-0.3110.462-0.262-0.507-1.591-0.461-0.4110.480الزيوت النباتية

مجموعة اللحوم
0.380-0.9580.701-0.193-1.151-0.5981.545-0.1132.399اللحوم الحمراء

مجموعة األلبان والجبن
-0.4201.305-1.6360.2570.3831.038-1.9591.375-0.365األلبان

 E-views املصدر: محسوب بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج جدول)1( وباستخدام بـرنامج

(3( مـــرونـــة  نـــتـــائـــج جــــــــدول  تــــوضــــح 
انــفــاقــيــة مـــقـــدرة ألهــــم الــســلــع الــغــذائــيــة، 
ونجد أن زيادة إجمالي إنفاق الفرد بحوالي 
1% يـــؤدى إلـــزيـــادة اإلنــفــاق عــلــى السكر، 
والطماطم، والبـرتقال، واللحوم الحمراء 
 ،%0.671  ،%0.819  ،%0.629 بــحــوالــي 
ــرتــيــب، مــمــا يــشــيـــــر إلــى  0.298% عــلــى الــتـــ
للمستهلك املصري.  السلع  ضــروريــة هــذه 

وكانت مرونة الطلب االنفاقية للزيوت النباتية سالبة، أي إن زيــادة إجمالي إنفاق الفرد بنحو 1% يــؤدى النخفاض اإلنفاق على 
الزيوت بنحو 0.495%، مما يدل على وعي املستهلك املصري بإضرار زيادة استهالك الزيوت الصحية.

 كما تبيـن نتائج املرونة االنفاقية أن أعلى تغيـر فى الكمية املطلوبة من السلع الغذائية موضع الدراسة نتيجة تغيـر 
اإلنــفــاق الــكــلــي للمستهلك املــصــري ـكــان لــكــل مــن الــقــمــح، والــبــطــاطــس، والــعــنــب، واأللـــبـــان، حــيــث قـــدرت بــحــوالــي %1.622، 
1.015%، 1.087%، 1.502% على التـرتيب. ويمكن تفسيـر هذه النتيجة بإنه عند زيادة اإلنفاق الكلى/ الدخل للمستهلك، 
يـزيد تفضيل املستهلك املصري للخبـز ذات الجودة العالية ويحل محل الخبـز املدعم، كما يـزيد تفضيل املستهلك املصري 
لأللبان عن استهالك الجبن، كما نالحظ أن املرونة االنفاقية لكل من البطاطس، والعنب أكبـر من الواحد الصحيح، ويـرجع 
ذلك انخفاض نسبة اإلنفاق االستهالكي على السلع الغذائية فهي تمثل فقط 5%، 4% من ميـزانية األسرة املصرية، لذا فهي 

سلع ليست ضرورية.

جدول رقم )3( 
نتائج تقديـر املرونة االنفاقية ألهم السلع الغذائية 

األلباناللحومالعنبالبـرتقالالطماطمالزيوتالسكرالبطاطسالقمحالبيان
املرونة 

0.8190.6711.0870.2981.502-1.6221.0150.6290.495االنفاقية

 E-views املصدر: محسوب بواسطة الباحث باالعتماد على نتائج جدول)1( وباستخدام بـرنامج
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الخاتمة والنتائج
تــهــدف الـــدراســـة إلـــى تحليل أنــمــاط اســتــهــالك أهـــم الــســلــع الــغــذائــيــة االســتـــــراتــيــجــيــة فــي مــصــر، وهـــي: الــلــحــوم الــحــمــراء، 
بــذرة القطن. وذلــك باستخدام »نموذج  والبطاطس، والطماطم، والقمح، واأللــبــان، والبـرتقال، والعنب، والسكر، وزيــت 
الطلب شبه األمثل« Almost Ideal Demand System خالل الفتـرة )1997-2019(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مرونة 
الطلب السعرية املقدرة لجميع السلع الغذائية موضع الدراسة معنوية إحصائًيا وسالبة بما يتفق مع النظرية االقتصادية، 
كما تشيـر النتائج إلى إن مرونة الطلب السعرية املقدرة لكل من القمح، ومجموعة الخضر والفاكهة، والسكر، واللحوم 
الحمراء غيـر مرنة، وذلك يـرجع إلى طبيعة نمط االستهالك لألسرة املصرية التي تتميـز بارتفاع نسبة اإلنفاق االستهالكي على 
السلع الغذائية فهى تمثل ثلث ميـزانية األسرة املصرية، في حيـن إن مرونة الطلب السعرية املقدرة لكل من الزيوت النباتية، 
واأللبان مرنة. وعند تحليل مرونة الطلب التقاطعية للسلع الغذائية موضع الدراسة، نجد أن العالقة تكاملية بيـن معظم 

السلع الغذائية، وحتى وإن كان يوجد عالقة إحاللية بيـن بعض السلع فهي عالقة إحاللية ضعيفة.

وعند تحليل املرونة االنفاقية املقدرة ألهم السلع الغذائية، نجد املرونة االنفاقية موجبة وأقل من الواحد الصحيح 
لكل من السكر، والطماطم، والبـرتقال، واللحوم، األمر الذي يشيـر إلى إن هذه السلع ضرورية بالنسبة للمستهلك املصري. 
وكانت مرونة الطلب االنفاقية للزيوت النباتية سالبة، أي إن زيادة إجمالي إنفاق الفرد يؤدى إلى انخفاض اإلنفاق على الزيوت 
النباتية، وهذا يدل على وعى املستهلك املصري بإضرار زيادة استهالك الزيوت على الصحة العامة. ولكن املرونة االنفاقية 
موجبة وأكبـر من الواحد الصحيح لكل من القمح، والبطاطس، والعنب، واأللبان ويمكن تفسيـر هذه النتيجة بإنه عند  
زيادة اإلنفاق الكلى للمستهلك، يـزيد تفضيل املستهلك املصري للخبـز ذات الجودة العالية ويحل محل الخبـز املدعم، كما 
يـزيد تفضيل املستهلك املصري لأللبان عن استهالك الجبن، كما نالحظ أن املرونة االنفاقية لكل من البطاطس، والعنب 
أكبـر من الواحد الصحيح، ويـرجع ذلك انخفاض نسبة اإلنفاق االستهالكي على هذه السلع الغذائية فهي تمثل فقط %5، 

4% من ميـزانية األسرة املصرية، لذا فهي سلع كمالية.

أما فيما يتعلق بأثـر العوامل االجتماعية واالقتصادية على تغييـر إنما استهالك السلع الغذائية، فعند زيادة معدل 
إلــى زيــادة اإلنفاق على القمح، والبطاطس، واللحوم الحمراء، ويقل الطلب على  يــؤدى ذلــك  الناتج املحلى اإلجمالي للفرد، 
الزيوت النباتية فهي سلعة رديئة، ويقل الطلب على السكر، والطماطم، والفاكهة، واأللبان. وعند زيادة مستوى التعليم، 
يـزيد الطلب على الفاكهة، واأللبان، وهذا يعكس اتجاه املستهلك املصري نحو النمط الغذائي الصحي الغنى بالفيتامينات 
والكالسيوم مع زيــادة املستوى التعليمي. ولكن عند زيــادة معدل النمو السكاني كمؤشر ملتوسط عدد أفــراد األســرة، يـزيد 
للمواطن املصري  الرئيس  الغذاء  القمح والخبـز املدعم هو مصدر  يعتبـر  القمح، والبطاطس، حيث  الطلب على كل من 
خاصة محدودي الدخل. فى حيـن زيادة معدل البطالة، يؤدى إلى انخفاض الطلب على كل من القمح )الخبـر غيـر املدعم(، 
السكر، والعنب، واأللبان. ومن ثم وفًقا لهذه النتائج نجد أن أكثـر العوامل االجتماعية واالقتصادية تأثيـًرا على تغييـر نمط 
املحلي  الناتج  البطالة، ومعدل  يليه كل من معدل  السكاني،  النمو  الغذائية هو متغيـر معدل  للسلع  اإلنــفــاق االستهالكي 

اإلجمالي للفرد، ولكن تأثيـر مستوى التعليم محدود.

توصيات الدراسة
زيـــادة حجم اإلنــتــاج املحلى مــن السلع الــزراعــيــة، وذلـــك مــن خــالل تشجيع االســتــثــمــارات املوجهة لقطاع الــزراعــة - 

وتوفيـر البينة التحتية الالزمة لذلك. 

تـرشيد استهالك السلع الغذائية وتوعية املواطنيـن بأهمية التغذية السليمة واألكل الصحي عبـر مختلف وسائل - 
األعـــالم، باإلضافة إلــى وجــود املــبــادرات الرئاسية الصحية، ومــن بينها مــبــادرة القضاء على أمــراض ســوء التغذية 

خاصة بيـن األطفال.

خفض معدالت النمو السكاني من خالل إتباع بـرامج تنظيم األسرة، حيث وفًقا لنتائج نموذج املقدر فإن أكثـر العوامل - 
االجتماعية واالقتصادية تأثيـًرا على تغييـر نمط اإلنفاق االستهالكي للسلع الغذائية هو متغيـر الزيادة السكانية.

السيطرة على معدالت التضخم خاصة للسلع الغذائية، وتوجيه مزيد من اهتمام الدولة لوصول الدعم إلى مستحقيه - 
ملراعاة الفئة محدودة الدخل، باإلضافة إلى تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في تمويل شبكات األمان االجتماعي.
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 ABSTRACT

The study aims to analyze consumption patterns of the most important food commodities in Egypt, 
focusing on the role of consumer prices and the precent of expenditure on these commodities using the “Al-
most Ideal Demand System” during the period )1997: 2019(. The annual consumer spending on food com-
modities reached 31.1% in 2019/2020. The meat group ranks first in the Egyptian family’s spending on food 
commodities, followed by vegetables, cereals and bread, dairy, and eggs at 26.4%, 16.2%, 13.7% , 13%, 
respectively the results of the model concluded that the estimated price elasticity of demand for wheat, 
vegetables and fruits group, sugar, and red meat is inelastic due to the nature of the consumption pattern of 
the Egyptian family, which is characterized by a high percentage of consumers spending on food commod-
ities, represents a third of the Egyptian family budget. While the estimated price elasticity of demand for 
vegetable oils and dairy is more than one. Expenditure elasticities were positive and less than one for sugar, 
tomatoes, oranges, meat, and negative for vegetable oils, while it was positive and greater than one for 
wheat, potatoes, grapes, and dairy. Although wheat is the primary food source, this can be explained by the 
fact that when the total consumer spending increases, the Egyptian consumer’s preference for high-qual-
ity bread increases and replaces subsidized bread. The results of the estimated model confirmed that the 
most influential social and economic factors on changing consumption patterns of food are the population 
growth rate variable as an indicator of the average number of each family, followed by the unemployment 
rate and the rate of GDP per capita, but the effect of the level of education is limited.

Keywords: Demand, Food Commodities, Almost Ideal Demand System, Elasticity, Expenditure.


