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 مصر يف التضخمومعدل  يالغذائالدعم  بين التكاملية المشتركةللعالقة دراسة اقتصادية 

Pأمينة أمين قطب مصطفى

* 
 مصر -جامعة الزقازيق -كلية الزراعة -يقتصاد الزراعقسم اال

 الملخص

-۲۰۰۱الفترة ( خاللعلى المستوي العام لألسعار  يأثر تغير سياسة الدعم الغذائ بصفة أساسية دراسة البحثاستهدف 
: هل خفض نسبة الدعم في يالفترة آمالً في اإلجابة على التساؤل التال ) والذي يشير إلية معدل التضخم خالل تلك۲۰۱٥

، وذلك من خالل لى زيادة التضخمإيؤدى  حجم الدعم الموازنة العامة يؤدي بدورة إلي خفض معدل التضخم أم أن زيادة
لية: دراسة تطور الدعم الحكومي الممنوح من الدولة ونسبته من الموازنة العامة للدولة، دراسة ادراسة األهداف الفرعية الت

خالل  دراسة تطور األسعار القياسية للسلع االستهالكيةتطور بنود دعم الغذاء، دراسة تطور بنود دعم السلع التموينية، 
على  البحثعتمد اولقد  ،والتضخم يالدعم الغذائرك بين التضخم، دراسة عالقة التكامل المشت معدل دراسة تطورالفترة، 

البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، والصادرة من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وقاعدة بيانات 
 والتجارة الداخلية لبحوث سياسات الغذاء، وزارة التموين يالحاسب اآللي التابعة للجهاز، وزارة المالية، المعهد الدول

من خالل تقدير نماذج اإلتجاه العام  يوالقياس يتم استخدام أساليب التحليل اإلحصائي واالقتصاد البحثولتحقيق أهداف 
ومن أهم النتائج التى توصل إليها ، Co-integrationومعدل التغير والمتوسطات، كما تم استخدام نموذج التكامل المشترك 

% ۱٥.٤%، و۱٦.٥٥ سنوى بمتوسط تغيرعام متزايد لكل من الدعم الحكومى والموازنة العامة للدولة : وجود اتجاه البحث
) ليصل إلى نحو ۲۰۱٥-۲۰۱۱على الترتيب لكالً منهم، كما اتضح ارتفاع متوسط قيمة دعم السلع التموينية خالل الفترة (

األهمية النسبية لمتوسط قيمة دعم  كما بلغت، لغذاءمن إجمالى دعم ا %۳۹.۹نحو  بلغتة نسبية يمليار جنيه بأهم ٥۸.۱۱
خالل الفترة  ليرتفع% من دعم الغذاء خالل نفس الفترة، كما تبين ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائى ٥۷.٦۸الخبز نحو 

% من ۱۹.۸يمثل نحو  )۲۰۱٥-۲۰۱۱خالل الفترة ( مليار جنيه ۲۹.٦۹نحو إلى  ۱۹.۸٤ نحو  ) من۲۰۱۰-۲۰۰٦(
%، ۱٦.۸٤بلغ  سنوىبمتوسط تغير الخبز والزيت وكل من السكر دعم اتجاه متزايد لوجود بين تكما ، الدعمإجمالى 
إلى أقصاه عام  ۲۰۱۳% فى عام ۲.۲۷وتزايد معدل التضخم من أدناه بحوالى ، % على الترتيب٤٦.%۱۳، ۱۳.۹۸
 عكسيةعالقة سببية وجود اتضح ، كما  ۲۰۱٥% فقط عام ۱۱.۰٦%، وانخفض بعدها حيث بلغ ۱۱.۸حيث بلغ  ۲۰۰۱

 الدعم الغذائى في مصر.نسبة بين معدل التضخم و

 .مصر، اقتصادية ،التكامل المشترك ،الدعم الغذائى ،الدعم ،التضخم سترشادية:الكلمات اال

 يةالبحثوالمشكلة  مقدمةال

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لحماية الفقراء 
خل بدعم السلع والخدمات عن محدودى الد ءوتخفيف العب

مستوى لرفع  محاولةبأسعار مناسبة  وتوفيرهاساسية األ
المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل اإلجتماعى 

صص خا لسياسة الدعم الحالية تفقووالسياسى،  واإلستقرار
إلنفاق على الدعم لالحكومة نسبة كبيرة من الموارد العامة 

تتنازل عن قدر كبير من بصورة ظاهرة وصريحة كما 
اإليرادات العامة لتوفر دعما ضمنيا ألسعار عديد من 

 .)۲۰۰٥، حلمي( ماتدالمنتجات والخ

قتصادية التى دعم من أهم القضايا االتعد قضية الو
تطرح وخاصة عند مناقشة الموازنة العامة للدولة سنويا، 

شة والمهموذلك للتأثير المباشر للدعم على الطبقات الفقيرة 
الدعم من القضايا ذات و ، )۲۰۱۲ ،العزب(من الشعب 

ضافة إلى أنها إلالحساسية العالية لدى الشعب المصرى با
تمثل عبئاً على ميزانية الدولة وجزءاً كبيرا من مشكلة 
عجز الموازنة المصرية من منتصف القرن الماضى حتى 

على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة فى إطار  اآلن
خفض العجز هدف إنقاذ اإلقتصاد المصرى لتوع يسمشر

الهائل فى الميزانية وإنعاش اإلقتصاد الذى يعانى منذ 
سنوات بسبب اإلضطرابات السياسية التى عصفت بالبالد 

، فقد أصدرت الحكومة ۲۰۱۱يناير عام  ۲٥منذ ثورة 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

Zagazig J. Agric. Res., Vol. 43 No. (5) 2016 
 

* Corresponding author:  Tel.  : +0201282084511 
 E-mail address: amina.amin@yahoo.com 

 

1837-1852 



 
Amina A.K. Mustafa 1838 

بعض القرارات للتعامل مع تلك األزمة خاصة بخفض 
أسعار إرتفاع طاقة الذى أثر على م العد تخفيضمثل الدعم 

 ،(على العديد من السلع والخدمات وعلى رأسها السلع الغذائية
۱۹۹٦(. 

ويعتبر دعم الغذاء من أهم بنود الدعم فى مصر والذى 
هدف بشكل أساسى توفير اإلحتياجات الغذائية للفئات تيس

 بعض السلع الضرورية أسعارغير القادرة، وتحمل جزءاً من 
 ن محدودى الدخل من الحصول عليها وقت الحاجةحتى يتمك

، كما يستهدف أيضاً المناسبةسعار إليها وبالكميات واأل
سعار لكى تتناسب مع األجور المتحصل قرار األتتحقيق اس

عليها فهو يؤدى إلى زيادة الدخول الحقيقية للطبقات 
محدودة الدخل ويعمل على تثبيت األسعار وخاصة أسعار 

ية التضخمية لحما من عبء الضغوط للويقة السلع الغذائي
 رتفاع المستمر فى األسعارالطبقات المحدودة الدخل من اال

 .)۱۹۹٥، علي وآدمز(
أن  الوعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الحكومة إ

المتاحة تؤكد أن قدر كبيراً من هذا الدعم  المؤشرات
تشير حيث لى مستحقيه ويتسرب لغير مستحقيه إاليصل 

قديرات المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء إلى أن نسبة ت
% فقط من السكان ۳۰مستحقى الدعم فى مصر ال تتجاوز 

األمر الذى يعنى تسرب مخصصات الدعم وحصول نسبة 
م وهم ال يستحقونه (المعهد ععلى الدمن األفراد  ةكبير

لى إويؤدى ذلك )، ۲۰۱٥، الدولى لبحوث سياسات الغذاء
جتماعية وتزايد األنفاق العام وإنخفاض إلة اعدم العدال

اإليرادات الحكومية وترتب عليه زيادة عجز الموازنة 
العامة للدولة وصعوبة إدارة السياسة المالية وخاصة مع 

انخفاض الكفاءة  مما يزيد منتناقص اإليرادات، 
قتصادية لسياسة الدعم وارتفاع قيمة الدعم الضمنى عن إلا

لذلك  .)Alderman, 1986( ر بكثيرقيمة الدعم الظاه
تغير  العالقة بينبصفة رئيسية دراسة  البحثيستهدف هذا 

معدل التضخم وسياسة الدعم الغذائى الممنوح من الحكومة 
  .فى مصر
 حثبأهداف ال

 تغير سياسة الدعم الغذائىأثر  دراسة يستهدف البحث
بصفة عامة وأسعار الغذاء على المستوي العام لألسعار 

الفترة  خاللوالذي يشير إليه معدل التضخم  فة خاصةبص
ل خفض : هالتالىالتساؤل  لىإلجابة عل) ۲۰۰۱-۲۰۱٥(

في الموازنة العامة يؤدي وخاصة الغذائى نسبة الدعم 
أم أن زيادة حجم الدعم  بدورة إلي خفض معدل التضخم

، وذلك من خالل دراسة األهداف يؤدى على زيادة التضخم
 ة:لياالفرعية الت

ونسبته من الموازنة الدعم الحكومي تطور  دراسة -۱
 .)۲۰۱٥-۲۰۰۱العامة للدولة خالل الفترة (

-۲۰۰۱دعم الغذاء خالل الفترة (بنود دراسة تطور  -۲
۲۰۱٥(. 

دراسة تطور بنود دعم السلع التموينية خالل الفترة  -۳
)۲۰۰۱-۲۰۱٥(. 

خالل  للسلع االستهالكية األسعار القياسيةدراسة تطور  -٤
 .)۲۰۱٥-۲۰۰۱( الفترة

-۲۰۰۱التضخم خالل الفترة (معدل دراسة تطور  -٥
۲۰۱٥(. 

دراسة عالقة التكامل المشترك بين الدعم الغذائى  -٦
 .)۲۰۱٥-۲۰۰۱والتضخم خالل الفترة (

 يةالبحثمصادر البيانات والطريقة 

عل��ى البيان��ات الثانوي��ة المنش��ورة وغي��ر  البح��ث عتم��دا
المرك�زي للتعبئ�ة المنشورة، والصادرة من كل م�ن الجه�از 

العام��ة واإلحص��اء وقاع��دة بيان��ات الحاس��ب اآلل��ي التابع��ة 
المعه��د ال��دولى لبح��وث سياس��ات للجه��از، وزارة المالي��ة، 

 الغذاء، وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ت��م اس��تخدام أس��اليب التحلي��ل  البح��ثولتحقي��ق أه��داف 

اإلحص�ائي واالقتص�ادى والقياس�ى م�ن خ�الل تق�دير نم��اذج 
الع�ام ومع�دل التغي�ر والمتوس�طات، كم�ا ت�م الزمن�ى تجاه اإل

 Co-integrationاس����تخدام نم����وذج التكام����ل المش����ترك 
 ومع�دل التض��خم.الغ��ذائى لدراس�ة العالق�ة ب��ين نس�بة ال�دعم 

ت��م تقس��يم فت��رة الدراس��ة إل��ى ث��الث فت��رات للمقارن��ة بينه��ا و
ومعرفة التغير فى المتغيرات المدروسة وهذه الفت�رات ه�ى 

) :۲۰۰۱-۲۰۰٥) ،(۲۰۰٦-۲۰۱۰) ،(۲۰۱۱-۲۰۱٥( 

 والمناقشةالنتائج 

تطور الدعم الحكومي ونسبته من الموازنة العامة 
 )۲۰۱٥-۲۰۰۱للدولة خالل الفترة (

يعرف الدعم الحكومى بأنه التحويالت الجارية من 
و أجانب الحكومة بدون مقابل للمنتجين لتشجيع الصادرات 

و للمستهلكين بهدف رفع على العرض بصفة عامة أ للتأثير
مستوى معيشتهم أو هو ضريبة سالبة تتحملها الدولة 

أوالً: الدعم ويشمل الدعم الحكومى ) ۱۹۸۸، (الديب
، دعم المزارعين، دعم السلع التموينيةويشمل ( السلعي

دعم األدوية وألبان  دعم الكهرباء،، دعم المواد البترولية
لدعم والمنح للخدمات اثانيا:  )دعم شركات المياه، األطفال

دعم نقل الركاب، دعم التأمين ويشمل ( االجتماعية
الصحي، مخصصات لمعاش الضمان االجتماعي ومعاش 

، المزايا االجتماعية لصناديق المعاشات، الطفل وغيرها
 لدعم والمنح لمجاالت التنميةا :)، ثالثاالمنح والمساعدات

كان دعم اإلس، دعم فائدة القروض الميسرةويشمل (
دعم صندوق تمويل شراء بعض مركبات ، االجتماعي

النقل السريع)، رابعاً: الدعم والمنح لألنشطة االقتصادية 
دعم تنشيط الصادرات، ، ويشمل (دعم المناطق الصناعية

خامساً االحتياطات العامة للدعم وهي تلك االحتياطات 
 .المدرجة لمواجهة ما يستجد من احتياجات خالل العام
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أن متوسط قيمة  ۱جدول دراسة بيانات من يتضح و
) بلغ نحو ۲۰۰٥-۲۰۰۱خالل الفترة (الحكومى الدعم 
% من إجمالى ۱٤.۲٥مليار جنيه تمثل نحو  ۱۸.۲٦

 بلغ والذىمتوسط الموازنة العامة للدولة خالل نفس الفترة 
مليار جنيه، فى حين ارتفع متوسط قيمة  ۱۲۸.۱۸ نحو

 ۸۷.۳٦نحو ل) ليصل ۲۰۱۰-۲۰۰٦الدعم خالل الفترة (
مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة الدعم الحكومى من إجمالى 

% من إجمالى ۲٤.۹۲نحو صل لتالموازنة العامة للدولة ل
 .خالل نفس الفترةقيمة الموازنة العامة للدولة 

وعلى الرغم من إرتفاع متوسط قيمة الدعم الحكومى 
 ۱۹۹.٥نحو ل )۲۰۱۰-۲۰۰٦خالل الفترة ( ۸۷.۳٦من 

أن األهمية  إال )۲۰۱٥-۲۰۱۱خالل الفترة ( ليار جنيهم
خالل % ۲٤.۹۲النسبية للدعم الحكومى انخفضت من 

من إجمالى الموازنة % ۲۳.۹۹نحو للتصل  الثانيةالفترة 
 .الثالثة العامة للدولة خالل الفترة

 ۲جدول العام فى  وبتقدير معادالت اإلتجاه الزمنى
حكومى للفترة من اتضح أن المتوسط العام للدعم ال

مليار جنيه تمثل نحو  ۱۰۱.۷۲) بلغ نحو ۲۰۰۱-۲۰۱٥(
ة العامة للدولة خالل الموازن إجمالى قيمة% من ۲۳.۲۸

السنوى لقيمة الدعم  التغيرمعدل  بلغنفس الفترة، كما 
 خالل نفس الفترة. ۱٦.٥٥الحكومى 

كما تبين وجود اتجاه عام متزايد لكل من الدعم 
 سنوى بمتوسط تغيرالعامة للدولة  الحكومى والموازنة

لكالً منهم، كما  % على الترتيب۱٥.۷۰%، و۱٦.٥٥
 ۰.۹۳٦۷بلغت قيمة معامل التحديد للدعم الحكومى نحو 

أى أن عنصر الزمن بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 
% من التغيرات فى الدعم الحكومى والباقى ٦۷.۹۳

اتضح ير مدروسة، كما غ% يرجع لعوامل أخرى ۳۳.٦
 ۲۰٦.۰۷معنوية النموذج المقدر حيث بلغت قيمة "ف" 

 .۰.۰۱وهى معنوية عند مستوى معنوية 

تط��ور ال��دعم الغ��ذائى وأهميت��ه النس��بية خ��الل الفت��رة 
)۲۰۰۱-۲۰۱٥( 

يقسم دع�م الغ�ذاء إل�ى ن�وعين األول ه�و ال�دعم المباش�ر 
واآلخر هو الدعم غير المباشر، فالدعم المباش�ر ينقس�م إل�ى 

بز والذى يتضمن دع�م القم�ح خع التموينية ودعم الدعم السل
ودقيق��ه، أم��ا ال��دعم غي��ر المباش��ر فيتض��من ج��زء م��ن دع��م 

يستخدم فى نقل وتوزيع السع التمويني�ة والقم�ح  يالطاقة الذ
الت��ى تن��تج الخب��ز الم��دعم، كم��ا ي��دخل  ودقيق��ه وف��ى المخ��ابز

إنت�اج الس�لع الغذائي�ة حي�ث ي�ؤدى ارتف�اع أس�عار  يالوقود ف
 يلى ارتفاع تكاليف أداء العمليات الزراعي�ة وبالت�الإقود الو

رف��ع أس��عار المنتج��ات الزراعي��ة، ونظ��راً لص��عوبة حس��اب 
ال��دعم غي��ر المباش��ر س��وف تقتص��ر الدراس��ة عل��ى دراس��ة 
 الدعم المباشر المتمثل فى دعم السلع التموينية ودعم الخبز.

 دعم السلع التموينية

الغ�ذاء وأهمي�ة  متوسط قيمة بن�ود دع�م ۳ يوضح جدول
) أن متوسط قيمة دعم الس�لع ۲۰۱٥-۲۰۰۱النسبية الفترة (

-۲۰۰۱مليار جنيه خ�الل الفت�رة ( ۲.٤٤التموينية بلغ نحو 
% من إجمالى دع�م الغ�ذاء ۳٤.۸) بنسبة بلغت نحو ۲۰۰٥

-۲۰۰٦مليار جنيه خالل الفت�رة ( ٥.۰۱إرتفع ليصل لنحو 
م الس��لع )، ف��ى ح��ين انخفض��ت األهمي��ة النس��بية ل��دع۲۰۱۰

% م��ن إجم��الى دع��م الغ��ذاء ۲٥.۲٦التمويني��ة لتص��ل لنح��و 
 خالل نفس الفترة.

كما يتضح من نف�س الج�دول ارتف�اع متوس�ط قيم�ة دع�م 
-۲۰۱۱السلع التمويني�ة لتص�ل إل�ى أقص�اها خ�الل الفت�رة (

مليار جنيه، كم�ا ارتفع�ت  ۱۱.۸٥) حيث بلغت نحو ۲۰۱٥
دع�م  ية م�ن إجم�الاألهمية النسبية لقيمة دعم السلع التمويني

% خ�الل نف�س الفت�رة وق�د يرج�ع ۳۹.۹الغذاء لتصل لنح�و 
اتبع�ت  يذلك إل�ى منظوم�ة دع�م الس�لع الغذائي�ة الجدي�دة الت�

 خالل تلك الفترة.

 دعم الخبز

يعد الخبز من أهم المكون�ات الغذائي�ة الت�ى تعتم�د عليه�ا 
األس��رة المص��رية ف��ى س��لة اس��تهالكها الي��ومى م��ن الغ��ذاء 

ارتفاع متوسط قيمة مخصص دع�م الخب�ز م�ن وبالرغم من 
) لنح���و ۲۰۰٥-۲۰۰۱ملي���ار جني���ه خ���الل الفت���رة ( ۷۲.٤

) ث����م ۲۰۱۰-۲۰۰٦ملي���ار جني����ه خ����الل الفت����رة ( ۸۳.۱٤
-۲۰۱۱ملي�ار جني�ه خ�الل الفت�رة ( ۱۷.۱۳ارتفاعه�ا لنح�و 

) إال أن األهمي��ة النس��بية لمتوس��ط قيم��ة دع��م الخب��ز ۲۰۱٥
الغ��ذاء خ��الل % م��ن إجم��الى دع��م ۷٤.۷٤انخفض��ت م��ن 

% م��ن دع��م ٥۷.٦۸) لتص��ل لنح��و ۲۰۱۰-۲۰۰٥الفت��رة (
 .)۲۰۱٥-۲۰۱۱الغذاء خالل الفترة (

وترجع ارتفاع قيمة دعم الخبز إلى سياسات الدعم 
األخيرة على الخبز (منظومة الخبز الجديدة) ومنها صرف 
الخبز على بطاقات التموين أو بطاقات صرف الخبز التى 

ة تموينية، حيث تم تخصيص تستخرج لمن ال يملك بطاق
رغيفاً شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقات  ۱٥۰

كما تضمن هذا النظام الجديد  قروش. ٥وسعر الرغيف 
جنيه/فرد مقابل ما يوفره  ۱٥قيمة للدعم النقدى بحوالى 

 استهالكه للخبز خالل شهر. من

 دعم الغذاء

اتضح من نفس الجدول ارتفاع متوسط قيمة الدعم 
-۲۰۰۱مليار جنيه خالل الفترة ( ۷.۱٦من  يالغذائ

مليار جنيه خالل الفترة  ۱۹.۸) ليصل لنحو ۲۰۰٥
-۲۰۱۱الفترة من ( ي) إلى أن بلغ أقصاه ف۲۰۱۰-۲۰۰٦(

مليار جنيه خالل نفس  ۲۹.٦۹) حيث بلغ نحو ۲۰۱٥
 الفترة.
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موازنة العامة للدولة خالل الفترة من ال واألهمية النسبيةالدعم الحكومي الممنوح من الدولة  قيمة تطور .۱جدول 
)۲۰۰۱-۲۰۱٥( 

الحكومى   إجمالى الدعم السنوات
 (مليار جنيه)

نسبة الدعم الحكومى من  الموازنة العامة
 الموازنة العامة

 تغير الدعم الحكومىمعدل 
)%( 

۲۰۰۱ ٦.۰۰ ۳۰.۷۸ ٥.۱۳ - 

۲۰۰۲ ٦.۹۰ ۳٦.۸٥ ٥.۳٤ ۱٥.۰۰ 

۲۰۰۳ ۱۰.٤۰ ۱٥۹.٦۰ ٦.٥۲ ٥۰.۷۲ 

۲۰۰٤ ۱۳.۸۰ ۱۷۷.٤۰ ۷.۷۸ ۳۲.٦۹ 

۲۰۰٥٤ ٥.۲۰ ۲۳٦.۲۸ ۲۲.۹٤ ۲۹۲.۷٥ 

   ۱٤.۲٥ ۱۲۸.۱۸ ۱۸.۲٦ متوسط الفترة

۲۰۰٥٤ ٦.۰۰ ۲٥۱.۰٦ ۲۱.٥۱ -۰.۳۷  

۲۰۰۷ ۸٤.۲۰ ۲۹۳.۷۱ ۲۸.٦۷ ٥٥.۹۳ 

۲۰۰۸ ۹۳.۸۰ ۳۷٤.۷۳ ۲٥.۰۳ ۱۱.٤۰ 

۲۰۰۹ ۹۳.٦۰ ۳۹٥.٥۳ ۲۳.٦٦ -۰.۲۱  

۲۰۱۰ ۱۱۱.۲۰ ٤۳۷.٥٥ ۲٥.٤۱ ۱۸.۸۰ 

   ۲٤.۹۲ ۳٥۰.٥۱ ۸۷.۳٦ الفترةمتوسط 

۲۰۱۱ ۱۳۰.٤۷ ٥۱۱.۳۸ ۲٥.٥۱ ۱۷.۳۳ 

۲۰۱۲ ۱۹٦.٥۹ ٦٦٥.۸۳ ۲۹.٥۳ ٥۰.٦۸ 

۲۰۱۳ ۲۰٥.٦۰ ۸۲٤.۳۸ ۲٤.۹۱ ٤.٥۸ 

۲۰۱٤ ۲۳۳.۸٥ ۱۰۱٦.٦۱ ۲۳.۰۰ ۱۳.۷٤ 

۲۰۱٥ ۲۳۱.۲۲ ۱۱٤۱.۲۰ ۲۰.۲٦ -۱.۱۳  

   ۲۳.۹۹ ۸۳۱.۸۸ ۱۹۹.٥٥ متوسط الفترة

  ۲۳.۲۸ ٤۳٦.۸٦ ۱۰۱.۷۲ المتوسط العام

UالمصدرU: .وزارة المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة، إصدارات مختلفة 
 

 )۲۰۱٥-۲۰۱۱فى مصر خالل الفترة (للدعم الحكومى والموزانة العامة للدولة معادالت اإلتجاه الزمنى العام  .۲جدول 

Ŷ=â +  b المعادلة التابع المتغير P

^
Px المتوسط 

 السنوى
التغير معدل 

 )%( وىالسن
 "ف" P۲ر

b P

^ aP

^ 

 الدعم الحكومى
۱٦.۸٤ 

)۹.۰۹**( 
-٤۷.٤۳ ۱۰۱.۷۲ ۱٦.٥٥ ۰.۹۳٦۷ ۲۰٦.۰٦۷** 

 الموازنة العامة للدولة
٦۸.٥۹ 

)۱٦.٥۱**( 
-۱۷۱.۹۲ ٤۳٦.۸٦ ۱٥.۷۰ ۰.۹۰۳۹ ۱۳۱.۷٤ 

UالمصدرU :) ۱حسبت من بيانات الجدول رقم ( 
Y        القيمة التقديرية للمتغير موضع البحث :X ) ۱٦،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث( 

 . ۰.۰۱.   ⃰⃰⃰⃰  ⃰ معنوى عند مستوى  ۰.۰٥المحسوبة ).           ⃰⃰⃰ معنوى عند مستوى  ت القيم ما بين األقواس = (
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۱تطور قيمة بنود دعم الغذاء وأهميته النسبية خالل الفترة ( .۳جدول 

السلع  دعم السنوات
  ينيةالتمو

 (مليار جنيه)

 من(%) 
إجمالى دعم 

 الغذاء

 دعم الخبز
 (مليار جنيه)

من (%) 
دعم  إجمالى

 الغذاء

 إجمالى دعم
  الغذاء

 (مليار جنيه)

من (%) 
الدعم  إجمالى

 الحكومى

۲۰۰۱ ۱.۳۰ ۳٦.۱۱ ۲.۳۰ ٦۳.۸۹ ۳.٦۰ ٦۰.۰۰ 

۲۰۰۲ ۱.۲۰ ۲۸.٥۷ ۳.۰۰ ۷۱.٤۳ ٤.۲۰ ٦۰.۸۷ 

۲۰۰۳ ۱.٦۰ ۲۱.٦۲ ٥.۸۰ ۷۸.۳۸ ۷.٤۰ ۷۱.۱٥ 

۲۰۰٤ ٤.۹۰ ٤۳.۷٦ ٥.۳۰ ٥٦.۲٥ ۱۱.۲۰ ۸۱.۱٦ 

۲۰۰٥ ۳.۲۰ ۳٤.۰٦ ٤.۲۰ ٦٥.۹٦ ۹.٤۰ ۱۷.۳٤ 

 ۳۹.۲۱ ۷.۱٦ ٦٥.۹۲ ٤.۷۲ ۳٤.۰۸ ۲.٤٤ متوسط الفترة

۲۰۰٦ ۱.٤۰ ۱٤.۸۹ ۸.۰۰ ۸٥.۱۱ ۹.٤۰ ۱۷.٤۱ 

۲۰۰۷ ۲.٤۳ ۲٥.۰۸ ۷.۲٦ ۷٤.۹۲ ۹.٦۹ ۱۱.٥۱ 

۲۰۰۸ ٥.٥۰ ۲٥.۳٥ ۱٦.۲۰ ۷٤.٦٥ ۲۱.۷۰ ۲۳.۱۳ 

۲۰۰۹ ٥.٦۳ ۳٥.۳٤ ۱۰.۳۰ ٦٤.٦٦ ۱٥.۹۳ ۱۷.۰۲ 

۲۰۱۰ ۱۰.۱۰ ۲۳.۷٦ ۳۲.٤۰ ۷٦.۲٤ ٤۲.٥۰ ۳۸.۲۲ 

 ۲۲.۷۲ ۱۹.۸٤ ۷٤.۷٤ ۱٤.۸۳ ۲٥.۲٦ ٥.۰۱ متوسط الفترة

۲۰۱۱ ۹.۳۰ ٤٦.۲۷ ۱۰.۸۰ ٥۳.۷۳ ۲۰.۱۰ ۱٥.٤۱ 

۲۰۱۲ ۱۰.٤۰ ۳۹.۱۰ ۱٦.۲۰ ٦۰.۹۰ ۲٦.٦۰ ۱۳.٥۳ 

۲۰۱۳ ۱۱.٤۷ ۳٥.۰۰ ۲۱.۳۰ ٦٥.۰۰ ۳۲.۷۷ ۱٥.۹٤ 

۲۰۱٤ ۱۳.٤ ٤٦۲.۰٦ ۱۸.٥ ٥٤۷.۹٤ ۳۲.۰۰ ۱۳.٦۸ 

۲۰۱٥ ۱٤.٦۱ ۳۹.٤۹ ۱۸.۸۰ ٥۰.۸۱ ۳۷.۰۰ ۱٦.۰۰ 

 ۱٤.۸۸ ۲۹.٦۹ ٥۷.٦۸ ۱۷.۱۳ ۳۹.۹۰ ۱۱.۸٥ متوسط الفترة

 ۱۸.٥۸ ۱۸.۹۰ ٦٤.٦۹ ۱۲.۲۳ ۳٤.۰۲ ٦.٤۳ المتوسط العام

UالمصدرU: - وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرات مختلفة  - ات مختلفة.وزارة المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة، إصدار 
 

يتض��ح انخف��اض األهمي��ة النس��بية ل��دعم الغ��ذاء م��ن كم��ا 
حي�ث بلغ�ت األهمي�ة النس�بية ل�دعم  يال�دعم الحك�وم يإجمال

)، ۲۰۱۰-۲۰۰٥)، (۲۰۰٥-۲۰۰۱الغذاء خالل الفترات (
% ۱٤.۰۸%، ۲۲.۷۲%، ۳۹.۲۱) نح���و ۲۰۱۱-۲۰۱٥(

وق��د يرج��ع ذل��ك إل��ى اتج��اه  ،ل��دعم الحك��ومىم��ن إجم��الى ا
تتضمن دعم الغ�ذاء  يوالذ يالحكومة لتخفيض الدعم السلع

مث��ل (دع��م نق��ل  واإلتج��اه إل��ى دع��م الخ��دمات اإلجتماعي��ة
مخصص�ات لمع�اش الركاب ، دع�م الت�أمين الص�حى، دع�م 

المزاي�ا ، دع�م  الضمان االجتماعي ومعاش الطف�ل وغيره�ا
) الم�نح والمس�اعداتدعم  شات، االجتماعية لصناديق المعا

حي��ث أنه��ا تعتب��ر اإلهتم��ام بالخ��دمات اإلجتماعي��ة يع��وض 
 .اآلثار السلبية لخفض الدعم

يتضح  )٤جدول(وبتقدير معادالت اإلتجاه الزمنى العام 
 ٦.٤۳بلغ نحو لدعم السلع التموينية أن المتوسط العام 

معدل ) كما بلغ ۲۰۱٥-۲۰۰۱مليار جنيه خالل الفترة (
،  وقد بلغت قيمة معامل %۱٤.٤٦لها نحو  السنوىغير الت

أى أن عنصر  ۰.۸۷۱٦التحديد لدعم السلع التموينية نحو 
) بما يتضمنه من ۲۰۱٥-۲۰۰۰۱الزمن خالل الفترة (

% من التغيرات فى دعم السلع ۸۷.۱٦متغيرات يفسر نحو 
ير غ% يرجع لعوامل أخرى ۱۱.۸٤التموينية والباقى 

معنوية النموذج المقدر حيث بلغت مدروسة، كما اتضح 
وهى معنوية عند مستوى معنوية  ۹٥.۰۲۳قيمة "ف" 

۰.۰۱. 
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۱فى مصر خالل الفترة (لبنود دعم الغذاء معادالت اإلتجاه الزمنى العام  .٤جدول 

Ŷ=â +  b المعادلة التابع المتغير P

^
Px المتوسط 

 السنوى
معدل التغير 

 )%(السنوى 
 "ف" P۲ر

b P

^ aP

^ 

 دعم السلع التموينية
۰.۹۳ 

)۹.۷٥**( 
-۱.۷۹۹ ٦.٤۳ ۱٤.٤٦ ۰.۸۷۱٦ ۹٥.۰۲۳** 

 دعم الخبز
۱.۳۸ 

)۳.۱۰۱**( 
-۰.۱٤۲ ۱۲.۲۳ ۱۱.۲۸ ۰.٦۱٦۸ ۲۲.٥۳** 

 دعم الغذاء
۲.۳۸ 

)۷.۱۸**( 
-۲.۳۹ ۱۸.۹۰ ۱۲.٥۹ ۰.۷۸٦۲ ٥۱.٤۹** 

U :المصدرU) ۳حسبت من بيانات الجدول رقم ( 

Y غير موضع البحث       : القيمة التقديرية للمتX ) ۱٦،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث( 

 .۰.۰۱.   ⃰⃰⃰⃰  ⃰ معنوى عند مستوى  ۰.۰٥المحسوبة ).           ⃰⃰⃰ معنوى عند مستوى  ت القيم ما بين األقواس = (
 

كما تبين من الجدول أن المتوسط العام لدعم الخبز بلغ 
الل نفس الفترة وبلغ معدل مليار جنيه خ ۱۲.۲۳نحو 

%، فى حين بلغ متوسط دعم ۱۱.۲۸التغير السنوى نحو 
-۲۰۰۱مليار جنيه خالل الفترة ( ۱۸.۹۰الغذاء نحو 

) وقد بلغت قيمة معامل التحديد لدعم الخبز نحو ۲۰۱٥
-۲۰۰۱أى أن عنصر الزمن خالل الفترة ( ٦۱٦۸.۰

% ٦۱.٦۸) بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو ۲۰۱٥
% يرجع ۳۷.۳۲التغيرات فى دعم الخبز والباقى من 

ير مدروسة، كما اتضح معنوية النموذج غلعوامل أخرى 
وهى معنوية عند  ۲۲.٥۳المقدر حيث بلغت قيمة "ف" 

 ۰.۰۱مستوى معنوية 

وبل��غ مع��دل التغي��ر الس��نوى لمتوس��ط قيم��ة دع��م الغ��ذاء 
%، وقد بلغت قيم�ة معام�ل التحدي�د ل�دعم الغ�ذاء ۱۲.٦نحو 
-۲۰۰۱أى أن عنصر الزمن خالل الفت�رة ( ۰.۷۸٦۲نحو 

% ۷۸.٦۲) بم��ا يتض��منه م��ن متغي��رات يفس��ر نح��و ۲۰۱٥
% يرج��ع ۲۱.۳۸م��ن التغي��رات ف��ى دع��م الغ��ذاء والب��اقى 

ي��ر مدروس��ة، واتض��ح معنوي��ة النم��وذج غلعوام��ل أخ��رى 
وه��ى معنوي��ة عن��د  ٥۱.٤۹المق��در حي��ث بلغ��ت قيم��ة "ف" 

 .۰.۰۱مستوى 
النس�بية م�ن  تهاوأهميتموينية السلع الأهم دعم  تطور

-۲۰۰۱خ��الل الفت��رة ( إجم��الى دع��م الس��لع التمويني��ة
۲۰۱٥( 

أن متوس��ط قيم��ة دع��م الس��كر بل��غ  ٥ج��دول يتض��ح م��ن 
% م���ن ۲٤.٤ملي���ون جني���ه بنس���بة بلغ���ت نح���و  ٥۹٥نح���و 

-۲۰۰۱إجم����الى الس����لع التمويني����ة وذل����ك خ����الل الفت����رة (
ملي��ون جني��ه  ۱٤۰۷.٦إل��ى نح��و  ل) وارتف��ع ليص��۲۰۰٥

) كما ارتفعت األهمي�ة النس�بية ۲۰۱۰-۲۰۰٦الل الفترة (خ

لمتوسط قيمة دعم السكر خالل نفس الفترة لتصل إل�ى نح�و 
 % من إجمالى دعم السلع التموينية.۲۸.۱

م الس��كر أقص��اه خ��الل الفت��رة ع��وبل��غ متوس��ط قيم��ة د
ملي���ون جني���ه  ٤٦٤۸.٤) حي���ث بل���غ نح���و ۲۰۱۱-۲۰۱٥(

% م�ن ۳۸.۹۸بنح�و  واألهمية النسبية أقصاها حيث ق�درت
 إجمالى دعم السلع التموينية.

كما تبين م�ن الج�دول أن متوس�ط قيم�ة دع�م الزي�ت بل�غ 
) ۲۰۰٥ -۲۰۰۱مليون جنيه خ�الل الفت�رة ( ۱٤۲۷.٤نحو 

% من إجمالى دعم السلع التموينية، ٥۸.٥بنسبة بلغت نحو 
ملي�ون جني�ه خ�الل الفت�رة  ۲۰۳۹.۸ارتفع ليصل إل�ى نح�و 

ن انخفض����ت األهمي����ة النس����بية ) ف����ى ح����ي۲۰۱۰-۲۰۰٦(
% م��ن ٤۰.۷لمتوس��ط قيم��ة دع��م الزي��ت لتص��ل إل��ى نح��و 
 إجمالى دعم السلع التموينية خالل نفس الفترة.

وبل��غ متوس��ط قيم��ة دع��م الزي��ت أقص��اه خ��الل الفت��رة 
ملي��ون جني��ه  ٥۹٤۱.٦) ليص��ل إل��ى نح��و ۲۰۱۱-۲۰۱٥(

% م�ن ٥۰.۱٥كما ارتفعت األهمية النسبية لتصل إلى نحو 
 .دعم السلع التموينية خالل نفس الفترة إجمالى

أما عن دعم األرز تبين ارتفاع متوسط قيمة دعم األرز 
)، ۲۰۱۰-۲۰۰٦)، (۲۰۰٥-۲۰۰۱خالل الفترات الثالثة (

، ۹۹۷.٤، ۲۷٥.۸ص������ل إل������ى نح������و ي) ل۲۰۱۱-۲۰۱٥(
ملي��ون جني��ه عل��ى الترتي��ب. كم��ا اتض��ح م��ن نف��س  ۱٥٦۲

دع����م األرز  الج���دول أن األهمي����ة النس���بية لمتوس����ط قيم���ة
% م��ن إجم��الى دع��م الس��لع التمويني���ة ۱۱.۳ارتفع��ت م��ن 
% من ۱۹.۹) لتصل إلى نحو ۲۰۰٥-۲۰۰۱خالل الفترة (

) ۲۰۱۰-۲۰۰٥إجمالى دعم السلع التموينية خ�الل الفت�رة (
) ۲۰۱٥-۲۰۱۱ثم انخفضت األهمية النسبية خالل الفت�رة (

 % من إجمالى دعم السلع التموينية.۱۳.۲لتصل إلى نحو 
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-۲۰۰۱تطور بنود دعم السلع التموينية واألهمية النسبية لها م�ن إجم�الى دع�م الس�لع التمويني�ة خ�الل الفت�رة ( .٥دول ج
۲۰۱٥( 

 دعم السكر السنوات
 (مليون جنيه)

 من دعم) %(
 السلع التموينية

 دعم الزيت
 (مليون جنيه)

 من دعم) %(
 السلع التموينية

 دعم األرز
 (مليون جنيه)

من دعم  )%(
 التموينية سلعال

۲۰۰۱ ٥۷۷ ٤٤.۳۸ ۷۱۹ ٥٥.۳۱ ۱۳۷ ۱۰.٥٤ 

۲۰۰۲ ٤٥.٥ ٥٤٦۰ ۸٥٤ ۷۱.۱۷ ۱۷۳ ۱٤.٤۲ 

۲۰۰۳ ٦۰۹ ۳۸.۰٦ ۱۲۸۳ ۸۰.۱ ۳۱۲ ۱۹.٥۰ 

۲۰۰٦ ٤۳٤ ۱۲.۹٤ ۲٥۷۱ ٥۲.٤۷ ۳٤۳ ۷.۰۰ 

۲۰۰٦ ٥۰۹ ۱۹.۰۳ ۱۷۱۰ ٥۳.٤ ٤٤۱٤ ۱۲.۹٤ 

 ۱۱.۳۰ ۲۷٥.۸ ٥۸.٥۰ ۱٤۲۷.٤ ۲٤.۳۹ ٥۹٥ متوسط الفترة

۲۰۰٤.٥ ٦٤ ٦۷ ۱۰۱٥ ۷۲.٥۰ ٤٤۳ ۳۱.٦٤ 

۲۰۰۷ ۹۷۱ ۳۹.۹٥ ۱۰۱٤ ٤۱.۷۳ ۹۳۸ ۳۸.٦۰ 

۲۰۰۸ ۱۰٦۹ ۱۹.٤٤ ۱٤۹٥ ۲۷.۱۸ ۱۲٤٤ ۲۲.٦۲ 

۲۰۰۹ ۱٤۳٤ ۲٥.٤۷ ۱۱۷٥ ۲۰.۸۷ ۱۱٤٦ ۲۰.۳٦ 

۲۰۱۰ ۳٥۰۰ ۳٥٥ ٤.٦٥۰۰ ٥٤.٤٦ ۱۲۱٦ ۱۲.۰٤ 

 ۱۹.۹۰ ۹۹۷.٤ ٤۰.۷۰ ۲۰۳۹.۸ ۲۸.۰۸ ۱٤۰۷.٦ متوسط الفترة

۲۰۱۱ ۳۹۹۸ ٤۲.۹۹ ٥۰۷۷ ٥٤.٥۹ ٥۹٦.٤ ٦۱ 

۲۰۱۲ ۳٤۸۸ ۳۳.٥٥ ٥٤۱۲ ٥۳.۰۰ ۱٤۰۰ ۱۳.٤٦ 

۲۰۱۳ ٤٤٦۷ ۳۸.۹٥٦٤ ٥۱ ٤۹.۱۸ ۲۳٦۳ ۲۰.٦۰ 

۲۰۱٥ ٤۱٥٦ ۳۸.۳۱ ٦۲۲۱ ٤٦.۲۲ ۲۰۸۱ ۱٥.٤٦ 

۲۰۱٥ ٥۹۸۳ ٤۰.۹٥ ۷۲٥۷ ٤۹.٦۷ ۱۳۷۰ ۹.۳۸ 

 ۱۳.۱۸ ۱٥٦۲ ٥۰.۱٥ ٥۹٤۱.٦ ۳۸.۹۸ ٤٦٤۸.٤ متوسط الفترة

 ۱٤.۷۰ ۹٤٥.۰۷ ٤۸.۷۸ ۳۱۳٦.۲۷ ۳٤.۳۲ ۲۲۰۷ المتوسط العام

UالمصدرU: - وزارة التموين والتجارة الداخلية، نشرات مختلفة -. وزارة المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة، إصدارات مختلفة. 
 

وبتق��دير مع��ادالت اإلتج��اه الزمن��ى الع��ام لك��ل م��ن دع��م 
-۲۰۰۱الس��كر ودع��م الزي��ت ودع��م األرز خ��الل الفت��رة (

ل�دعم ك�ل أن هناك اتجاه متزاي�د  ٦ ) تبين من جدول۲۰۱٥
األرز بمتوس���ط تغي���ر س���نوى بل���غ والزي���ت والس���كر  م���ن

 % على الترتيب.٤٦.%۱۳، %۱۳.۹۸، ۸٤.۱٦

أى أن  ۰.۸۰٥۹وبل���غ معام���ل التحدي���د ل���دعم الس���كر 
) بم�ا يتض�منه ۲۰۱٥-۲۰۰۱عنصر ال�زمن خ�الل الفت�رة (

% م�ن التغي�رات ف�ى دع�م ۸۰.٥۹من متغيرات يفسر نح�و 
ي���ر غ% يرج���ع لعوام���ل أخ���رى ۱۹.٤۱لب���اقى الس���كر وا

مدروس�ة، كم��ا اتض��ح معنوي��ة النم�وذج المق��در حي��ث بلغ��ت 
وه���ى معنوي���ة عن���د مس���توى معنوي���ة  ٥۸.۱٤قيم���ة "ف" 

۰.۰۱. 

 ، أى۰.۷٦۲۹كما بلغت قيمة معامل التحديد لدعم الزيت 
 ) بما يتضمنه۲۰۱٥-۲۰۰۱أن عنصر الزمن خالل الفترة (

من التغيرات فى دعم  %۷٦.۲۹من متغيرات يفسر نحو 
 ير مدروسة،غ% يرجع لعوامل أخرى ۲۳.۷۱الزيت والباقى 

كما اتضح معنوية النموذج المقدر حيث بلغت قيمة "ف" 
 .۰.۰۱وهى معنوية عند مستوى معنوية  ۰۷.٤٥

أى  ۰.۷٥۹۸كما بل�غ قيم�ة معام�ل التحدي�د ل�دعم األرز 
) بم����ا ۲۰۱٥-۲۰۰۱أن عنص����ر ال����زمن خ����الل الفت����رة (

% م�ن التغي�رات ۷٥.۹۸من متغي�رات يفس�ر نح�و يتضمنه 
% يرج��ع لعوام��ل أخ��رى ۲٤.۰۲ف��ى دع��م األرز والب��اقى 

ي��ر مدروس��ة، كم��ا اتض��ح معنوي��ة النم��وذج المق��در حي��ث غ
وهى معنوية عند مستوى معنوي�ة  ٤٤.۲۹بلغت قيمة "ف" 

۰.۰۱.
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۱ل الفترة (فى مصر خاللدعم السكر والزيت واألرز معادالت اإلتجاه الزمنى العام  .٦جدول 

Ŷ=â +  b المعادلة التابع المتغير P

^
Px المتوسط 

 السنوى
معدل التغير 

 )%(السنوى 
 "ف" P۲ر

b P

^ aP

^ 

 دعم السكر
۳۷۱.٥۹ 

)۷.٦۲**( 
-۱۰٥٦.۷٦ ۲۲۰۷ ۱٦.۸٤ ۰.۸۰٥۹ ٥۸.۱٤** 

 دعم الزيت
٤۳۸.٥۹ 

)۹.۸۹**( 
-۷٤۸.۱٥ ۳۱۳٦.۲۷ ۱۳.۹۸ ۰.۷٦۲۹ ٤٥.۰۷* 

 دعم األرز
۱۲۷.۱۹ 

)۱۸.۰٦۸**( 
-۱۸۹.۲٥ ۹٤٥.۰۷ ۱۳.٤٦ ۰.۷٥۹۸ ٤٤.۲۹** 

UالمصدرU :) ٥حسبت من بيانات الجدول رقم ( 

Y        القيمة التقديرية للمتغير موضع البحث :X ) ۱٦،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث( 

 . ۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰ .   ۰.۰٥المحسوبة ).           ⃰⃰⃰ معنوى عند مستوى  ت القيم ما بين األقواس = (
 

فى مصر  تطور األسعار القياسية للسلع االستهالكية
 )۲۰۱٥-۲۰۰۱خالل الفترة (

أن متوس��ط قيم��ة  ۷أوض��حت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
وذل�ك  ٥۱.۱٦بلغ نح�و  األسعار القياسية للسلع االستهالكية

) وارتف���ع ليص���ل إل���ى نح���و ۲۰۰٥-۲۰۰۱خ���الل الفت���رة (
)، وارتفع ليص�ل إل�ى ۲۰۱۰-۲۰۰٦خالل الفترة ( ۸۰.۰۹
). وبل�����غ ۲۰۱٥-۲۰۱۱خ�����الل الفت�����رة ( ۱۳۳.٤۳نح�����و 

المتوس�ط الع��ام لألس��عار القياس�ية للس��لع االس��تهالكية خ��الل 
 .۸٥.۳۳) حوالى ۲۰۱٥-۲۰۰۱الفترة (

لألسعار القياس�ية وبتقدير معادالت اإلتجاه الزمنى العام 
) تب�ين م�ن ۲۰۱٥-۲۰۰۱(خ�الل الفت�رة للسلع االستهالكية 

أن هن��اك اتج��اه متزاي��د بمتوس��ط تغي��ر س��نوى بل��غ  ۸ج��دول 
۹.۷۳%. 

لألس��عار القياس��ية للس��لع كم��ا بل��غ قيم��ة معام��ل التحدي��د 
أى أن عنص��ر ال��زمن خ��الل الفت��رة  ۰.۹۳۹۳االس��تهالكية 

) بم��ا يتض��منه م��ن متغي��رات يفس��ر نح��و ۲۰۰۰۱-۲۰۱٥(
للس���لع   األس���عار القياس���ية% م���ن التغي���رات ف���ى ۹۳.۹۳

ي��ر غ% يرج��ع لعوام��ل أخ��رى ٦.۰۷والب��اقى  االس��تهالكية
مدروس�ة، كم��ا اتض��ح معنوي��ة النم�وذج المق��در حي��ث بلغ��ت 

وه���ى معنوي���ة عن���د مس���توى معنوي���ة  ۱۲.۷٦قيم���ة "ف" 
۰.۰۱. 

تط����ور مع����دالت التض����خم ف����ى مص����ر خ����الل الفت����رة 
)۲۰۰۱-۲۰۱٥( 

يعتب��ر التض��خم إنعكاس��اً ونتيج��ة للسياس��ات اإلقتص��ادية 
المتبعة ويعرف على أنه مؤشر لقياس التغي�ر ف�ى المس�توى 
الع��ام لألس��عار وه��و أكث��ر المؤش��رات ت��داوالً ف��ى األوس��اط 

اإلقتصادية، كما يعرف بأنه اإلرتفاع المستمر فى المستوى 
، عطي����هالع���ام ألس���عار الس����لع والخ���دمات عب����ر ال���زمن (

قتص���اد الع���المى وف���ى الوق���ت ال���ذى يم���ر في���ه اال )،۱۹۹٦
بتطورات كبيرة متمثلة ف�ى انخف�اض أس�عار ال�نفط وتراج�ع 
قيمة العملة الروسية أمام ال�دوالر لمس�تويات قياس�ية يواج�ه 

ص��اد المص��رى ظ��روف بالغ��ة الص��عوبة منه��ا ارتف��اع تقاال
عجز الموازنة العامة وانخفاض اإلحتياطى النقدى األجنبى 

راجع قدرة البنك المركزى على ال�دفاع ع�ن قيم�ة وبالتالى ت
رتف��اع مع��دل االجني��ه وه��و م��ا ي��ؤدى إل��ى زي��ادة األس��عار و

التضخم مع انخفاض القيم�ة الش�رائية وزي�ادة س�عر ص�رف 
 الدوالر.

ويق���يس الجه���از المرك���زى للتعبئ���ة العام���ة واإلحص���اء 
معدل التضخم بناءاً على الرقم القياسى ألسعار المس�تهلكين 

ظراً لدقته واعتماده م�ن الس�لطات النقدي�ة ف�ى مص�ر وذلك ن
م��ن حي��ث س��هولة وإمكاني��ة فحص��ه والتحق��ق من��ه (الجه��از 

 ).۲۰۱٥، المركزى
تط��ور مع��دالت التض��خم ف��ى مص��ر  ۹ويوض��ح ج��دول 

) والتى تظهر تف�اوت مع�دالت ۲۰۱٥-۲۰۰۱خالل الفترة (
تاله��ا ع��ام  ۲۰۰۱% كح��د أن��ى ع��ام ۲.۲۷التض��خم ب��ين 

%. ٤.٥۱بمع��دل  ۲۰۰۳ث��م ع��ام  %۲.۷٤بمع��دل  ۲۰۰۲
كما يتضح من الجدول أن معدل التضخم بلغ أقصى قيمة له 

حيث بل�غ  ۲۰۱٤، ۲۰۱٥، ۲۰۰٤، ۲۰۱۰خالل السنوات 
% عل������ى ۱۱.۰%، ۱۱.۰٦%، ۱۱.۲۷%، ۱۱.۸نح������و 
 .الترتيب

حي��ث بل��غ أقص��ى قيم��ة ل��ه  ۲۰۰۷وذل��ك بخ��الف ع��ام 
% ونظ��راً لتف��رد تل��ك الس��نة ب��ذلك التج��اوز ۲۰.۲بمع��دل 

المالح���ظ ف���ى المع���دل ع���ن الفت���رات األخ���رى في���تم األخ���ذ 
 بالنتيجة دون األخذ بها ضمن اإلتجاه العام لمعدل التضخم.
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۱تطور األسعار القياسية للسلع االستهالكية فى مصر خالل الفترة ( .۷جدول 

 )۱۰۰=  ۲۰۱۰للسلع االستهالكية ( األسعار القياسية السنوات

۲۰۰۱ ٤٦.۱۰ 

۲۰۰۲ ٤۷.۳٦ 

۲۰۰۳ ٤۹.٥۰ 

۲۰۰٥٥ ٤.۰۸ 

۲۰۰٥ ٥۷.۷٦ 

 ٥۱.۱٦ متوسط الفترة

۲۰۰٦ ٦۲.۱۷ 

۲۰۰۷ ٦۷.۹۷ 

۲۰۰۸ ۸۰.٤۲ 

۲۰۰۹ ۸۹.۸۸ 

۲۰۱۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۸۰.۰۹ متوسط الفترة

۲۰۱۱ ۱۱۰.۰٥ 

۲۰۱۲ ۱۱۷.۸۹ 

۲۰۱۳ ۱۲۸.۹۹ 

۲۰۱٤ ۱٤۲.۰۸ 

۲۰۱٥ ۱٦۸.۱۳ 

 ۱۳۳.٤۳ متوسط الفترة

 ۸٥.۳۳ المتوسط العام

UرالمصدU: .البنك الدولى 

 
 

 )۲۰۱٥-۲۰۰۱فى مصر خالل الفترة (لألسعار القياسية للسلع االستهالكية معادالت اإلتجاه الزمنى العام . ۸جدول 

Ŷ=â +  b المعادلة P

^
Px المتوسط 

 يالسنو
 يمعدل التغير السنو

)%( 
 "ف" P۲ر

b P

^ aP

^ 

۸.۳۰٦ 

)۱٤.۱۸**( 
۲۱.۷۸ ۸٥.۳۳ ۹.۷۳ ۰.۹۳۹۳ ۱۲.۷٦** 

U :المصدرU) ٥حسبت من بيانات الجدول رقم ( 

Y        القيمة التقديرية للمتغير موضع البحث :X ) ۱٦،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث( 

 . ۰.۰۱.   ⃰⃰⃰⃰  ⃰ معنوى عند مستوى  ۰.۰٥المحسوبة ).           ⃰⃰⃰ معنوى عند مستوى  ت القيم ما بين األقواس = (
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۱فى مصر خالل الفترة ( التضخم تطور معدل .۹جدول 

 )%( معدل التضخم السنوات

۲۰۰۱ ۲.۲۷ 

۲۰۰۲ ۲.۷٤ 

۲۰۰۳ ٤.٥۱ 

۲۰۰٤ ۱۱.۲۷ 

۲۰۰٥ ۷.۲ 

۲۰۰٦ ۸.٥ 

۲۰۰۷ ۲۰.۲ 

۲۰۰۸ ۹.۹ 

۲۰۰۹ ۱۰.۷ 

۲۰۱۰ ۱۱.۸ 

۲۰۱۱ ۷.۳ 

۲۰۱۲ ۹.۸ 

۲۰۱۳ ۱۰.۳ 

۲۰۱٤ ۱۱ 

۲۰۱٥ ۱۱.۰٦ 

 ۹.۲٤ المتوسط 

UالمصدرU :-  قتصادية، أعداد متفرقةالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرات االالجهاز. 

 البنك المركزى المصرى، التحليل الشهرى للتضخم، أعداد متفرقة. -

 

رتف�اع مع�دل التض�خم ف�ى مص�ر اوبصفة عامة يتض�ح 
) م�ن ۲۰۱٥-۲۰۱۱وخاصة فى الخمس س�نوات األخي�رة (

% ف��ى ع��ام ۱۱.۰٦ليص��ل إل��ى نح��و  ۲۰۱۱% ع��ام ۷.۳
، وقد يرج�ع ذل�ك إل�ى العدي�د م�ن األس�باب السياس�ية ۲۰۱٥

 ۲۰۱۱واإلقتصادية التى مرت بها الدولة عقب ثورة ين�اير 
ومنه���ا توس���ع ش���بكة الض���مان اإلجتم���اعى ورف���ع األج���ور 

نحف��اض اإلي��رادات م��ن بع��ض القطاع��ات اوالمرتب��ات م��ع 
الهام��ة مث��ل الس��ياحة وقن��اة الس��ويس وض��عف اإلس��تثمارات 

 األجنبية

ر مع��ادالت اإلتج��اه الزمن��ى الع��ام للتض��خم ف��ى وبتق��دي
 ۱۰) تب�ين م�ن ج�دول ۲۰۱٥ -۲۰۰۱مصر خالل الفت�رة (

وجود اتجاه عام متزاي�د للتض�خم بمتوس�ط تغي�ر س�نوى بل�غ 
٥.۳۰% 

أى أن عنص��ر ال��زمن  ۰.۲۳٥۱وبل��غ معام��ل التحدي��د 
) بم��ا يتض��منه م��ن متغي��رات ۲۰۱٥-۲۰۰۱خ��الل الفت��رة (

ات ف��ى التض��خم والب��اقى % م��ن التغي��ر۲۳.٥۱يفس��ر نح��و 

ير مدروسة، كم�ا اتض�ح غ% يرجع لعوامل أخرى ۷٦.٤۹
وهى ٤.۹۳۱معنوية النموذج المقدر حيث بلغت قيمة "ف" 

 .۰.۰۱معنوية عند مستوى معنوية 

ين ب���للعالق���ة التكاملي���ة المش���تركة  يالنم���وذج القياس���
 والتضخم يالدعم الغذائ

 اإلطار النظري القياسي (النموذج)
الدراسات إلى وجود ارتباط بين قيمة أشارت بعض 

الدعم ومعدل التضخم خالل المدى الطويل وبالتالى إمكانية 
حدوث عالقة تكامل مشترك بين هذين المتغيرين وإذا كان 
الدعم ومعدل التضخم متكاملين تكامالً مشتركاً فإن ذلك 
يشير إلى أنهما لن يحيدا (يبتعدا) عن بعضهما البعض في 

 بل سيتحركان معاً بشكل متقارب. المدى الطويل،

إض���افة إل���ى ذل���ك، إذا ك���ان ال���دعم ومع���دل التض���خم 
 رـــإن فرضية جرانجــــاً فــتركــالً مشـــامـــن تكـــمتكاملي

)Granger تقت������رح ب������أن م������ن المفت������رض أن يك������ون (
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۰معادالت اإلتجاه الزمنى العام ااتضخم فى مصر خالل الفترة ( .۱۰جدول 

Ŷ=â +  b دلةالمعا P

^
PX ر )%(معدل التغير السنوى  يالسنو المتوسطP۲ "ف" 

b P

^ aP

^ 

۰.٤۹ 

)۲.۰۹*( 
٥.٤۸ ۹.۲٥ ٤.۳۰ ۰.۲۳٥۱ ٤.۹۳۱* 

UالمصدرU :) ۷حسبت من بيانات الجدول رقم ( 

Y  البحث: القيمة التقديرية للمتغير موضع       X ) ۱٦،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث( 

 . ۰.۰۱.   ⃰⃰⃰⃰  ⃰ معنوى عند مستوى  ۰.۰٥المحسوبة ).           ⃰⃰⃰ معنوى عند مستوى  ت م ما بين األقواس = (القي

   

هناك عالقة سببية في اتجاه واحد على األقل وبالتالي فإن 
أحد المتغيرات يمكن أن يستخدم إلجراء توقعات عن 

 المتغير اآلخر.

مازال مفتوحاً بمعنى  والسؤال عن اتجاه العالقة السببية
هل التغيرات في الدعم تسبب تغيرات في معدل التضخم، 
أم أن العالقة السببية تتحرك في االتجاه المعاكس؟ لذلك 
يهدف هذا التحليل إلى اختبار وفحص وتحديدعملي للعالقة 
بين الدعم الغذائى كأهم بنود الدعم الحكومى ومعدل 

ية الحديثة للسالسل التضخم وذلك باستخدام الطرق القياس
 الزمنية.

ها  ـــا عرضـــامل المشترك كمـريق التكـــاس طــــوأس
)(Engle and Granger,1987  هو أن متغيرين أو أكثر

غير ساكنين يمكن أن تتكامل تكامالً مشتركاً (بمعنى أن لها 
عالقة توازنية على المدى الطويل) إذا كان في انحدار 

لبواقي نفسها ساكنة. وعادة إذا أحدهما على األخر كانت ا
 dحقق متغير ما خاصية السكون بعد أخذ الفروق له عدد 
، dمن المرات، فإن هذا المتغير يعتبر متكامالً من الدرجة 

 ).d( ويرمز له بـ
على من أن سلسلة زمنية ما متكاملة من رتبة أويقال 

ذا كانت هذه السلسلة الزمنية غير ساكنة، ويمكن إالصفر 
حصائية بأنها ف مثل هذه السالسل من الناحية اإلتوصي

السلسلة التى تشتمل على اتجاه عام عشوائى أو جذر 
يعرف  الوحدة أو عنصر سير عشوائى. من ناحية أخرى

 حيانا يعرف بسكون التغايرأالسكون الضعيف لسلسلة ما (
أوسكون الوسط الحسابى والتباين) لو كان الوسط الحسابى 

  finiteير لهذه السلسلة محدود أو نهائىوالتباين والتغا
 وكانت المقاييس السابقة مستقلة عن الزمن.

وإذا أثبتت النتائج أن السلسلة الزمنية األصلية غير 
تتمثل فى إعادة اختبار فرض  التاليةساكنة، فان الخطوة 

 First Differenceجذر الوحدة فى سلسلة الفروق األولى
 Integratedة التكامل للسلسلة األصلية لمعرفة رتب

Order ويتم تقدير الصيغة التى تحقق الشروط السابقة .

ل وهى عدد فترات اإلبطاء، وجود المقطع فقط أو فى ظ
إذا أثبتت النتائج عدم االتجاه الزمنى أو عدم وجودهما و

سكون سلسلة الفروق األولى يتم إعادة التقدير السابق فى 
السابقة ولكن  ظل نفس الشروط والمكونات المحددة

، Second Differenceباستخدام سلسلة الفروق الثانية
وإذا ما استقرت بعد أخذ الفروق الثانية تكون السلسلة 

 . I(2)األصلية متكاملة من الرتبة الثانية 
 تقدير النموذج 

 اختبار جذور الوحدة

تحديد ما إذا كان متغير ما  تسعى الدراسة إلى إمكانية
 مستوى أو بعد أخذ الفرق األولساكناً من خالل ال

ور ـــولر المطــف -يــار ديكــــدام اختبــتخــــاسب
)، Augmented Dickey-Fuller Test(المركب) (
). كما يمكن أيضاً استخدام اختبار AFSواختصارا (

) واختصارا Phillips-Person Testون (سبير -فيليبس
)p-p.( 

 :عادلة التاليةفإننا نستخدم الم AFS وإلجراء اختبار

∆Yt  = α  +  βYt-j  +  Σ δi∆Yt-j  +  ξt    (1) 
عدد  kتمثل السلسلة الزمنية المراد اختبارها ،   Yحيث

 Σيرمز للفروق األولى للسلسة،  ∆الفجوات الزمنية، 
يمثل عنصر الخطأ  في النموذج   ξترمز لعالقة الجمع، 

 ترمز للمعالم المراد تقديرها. δ،β ، αوكالً من 

 :بعد ذلك يتم اختبار الفرضيتين التاليتين

 Ho: β<0= يحتوي جذر الوحدة)  Y(عدم سكون المتغير

 في مستواه=متكامل من الدرجة صفر)  Y(سكون المتغير 
Ha: β=0 

" المحسوبة tويتم رفض فرضية العدم إذا كانت قيمة "
أو الحرجة (وذلك في قيمتها  الجدولية "t"أكبر من قيمة 

 ).Mackinnon, 1991لتي اقتراحها ماكنون (المطلقة) وا



 
Amina A.K. Mustafa 1848 

نتائج اختبارات جذور الوحدة  ۱۱ويوضح جدول 
للمتغيرات محل البحث، والتي تشمل معدل التضخم 

)INF) ونسبة الدعم الغذائى (FS ويتضح من الجدول .(
أن السالسل الزمنية لجميع المتغيرات محل البحث غير 

 (t) يم المقدرة لقيمساكنة في مستوياتها، حيث أن جميع الق
أقل من القيم   P-Pأواختبار AFS سواء باستخدام اختبار

الجدولية (الحرجة) في قيمتها المطلقة، مما يعني أنها غير 
معنوية إحصائياً. بمعنى آخر أنه بناء على النتائج 
اإلحصائية بالجدول السابق، فإنه تم قبول فرضية العدم 

ع البحث في مستوياتها. القائلة بعدم سكون المتغيرات موض
إال أنه عند احتساب الفروق األولى لهذه المتغيرات نجد 
أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية رفض فرضية العدم 
المتمثلة في عدم سكون المتغيرات في مستوياتها واحتوائها 
على جذر الوحدة. وباختصار، فإن السالسل الزمنية 

مما  I)1الدرجة ( للمتغيرات موضع البحث متكاملة من
يعني إمكانية تكاملها تكامالً مشتركاً. ويوضح الشكالن 

تطور كل من معدل التضخم ونسبة الدعم  ۲و  ۱البيانيان 
الغذائى. ويتضح جلياً من هذين الشكلين عدم استقرار 
السالسل الزمنية لهذين المتغيرين الهامين، وهذا يمثل 

اختبار جذور الوحدة  دعماُ للنتائج التي تحصلنا عليها جراء
 .۱۱ والمعروضة في جدول

 تحليل التكامل المشترك
بعد إجراء اختبارات جذر الوحدة للمتغيرات موضع 
البحث وثبوت أن المتغيرات تتصف بأنها متكاملة من 

)، وأساس طريقة التكامل المشترك، ۱(الدرجة األولى 
 تقوم على أن متغيرين غير ساكنين يمكن أن يتكامال تكامالً 
مشتركاً (لهما عالقة توازنية في المدى الطويل) إذا كان 
في انحدار أحدهما على اآلخر كانت البواقي نفسها ساكنة. 

فإنه حتى Engle and Granger,1987) وكما أشار (
وإن لم تكن السالسل الزمنية (منفردة) ساكنة، فإن 
التركيبات الخطية لها يمكن أن تكون ساكنة وذلك بسبب أن 

التوازن تميل إلى االحتفاظ بهذه السالسل الزمنية معاً  قوى
في المدى الطويل. وعندما يحدث ذلك، فإن المتغيرات 

ومن ثم فإن ، يمكن أن تعتبر متكاملة تكامالً مشتركاً 
مفردات تصحيح الخطأ تنشأ لكي تأخذ في الحساب 
االنحراف في األجل القصير عن العالقة التوازنية طويلة 

 تجة من التكامل المشترك.المدى النا

اختباراً  Engel and Granger) 1987وقد اقترح (
للتكامل من خطوتين. وطبقاً لهذا االختبار يتم أوالً تقدير 

) ونسبة INFمعادلة التكامل المشترك بين معدل التضخم (
 ) وذلك على النحو التالي:FSالدعم الغذائى (

Yt = α + βXt + Єt    (2) 
انحدار التكامل المشترك والتي ترصد  وهذه هي معادلة

) والدعم INFالعالقة طويلة المدى بين معدل التضخم (
 ) وذلك عند تحقيق الشرطين اآلتيين:FSالغذائى (

متكاملين من نفس  FSو  INFيجب أن يكون المتغيرين -۱
 الدرجة.

) يجب أن يكون Єtحد الخطأ في المعادلة السابقة ( -۲
 ).Stationaryساكناً (

وة أخرى، يتم بعد ذلك فحص والتأكد من وفي خط
) المحسوبة في المعادلة Residualsاستقرار البواقي (

 فوللر الموسع -السابقة وذلك باستخدام اختبار ديكي
)AFS test:وذلك طبقاً للمعادلة التالية ( 

∆ Єt = λ Єt-1+ Σβ ∆Єt-1+ ωt             (3) 

جود تكامل فإذا كانت البواقي ساكنة، فإن هذا يعني و
أو  NF (في دراستنا Ytو  Xtمشترك بين المتغيرين 

FS وأن بينهما عالقة توازنية في األجل الطويل. ويتم (
قبول الفرضية الصفرية القائلة بعدم سكون البواقي في 

 (t) المحسوبة أصغر من قيمة  (t)المستوى إذا كانت قيمة
ا الحرجة. أما في حالة رفض الفرضية الصفرية، فإن هذ

يعني سكون البواقي وبالتالي وجود تكامل مشترك وعالقة 
 .FSو  INF مستقرة فى األجل الطويل بين

رفض فرضية العدم  ۱۱ويتضح من خالل جدول 
 الجدولية  (t)المحسوبة مع قيم  (t)وذلك بعد مقارنة قيم
)، مما يعني Mackinnon 1991(الحرجة) طبقاً لـ(

و   INFرك بين كل من سكون بواقي معادلة التكامل المشت
FS وهذا يشير إلى وجود تكامل مشترك بين معدل .

التضخم ونسبة الدعم الغذائى (هناك عالقة طويلة األجل 
 بينهما).

 تحليل العالقة السببية
 بعد توصل الدراسة إلى أن معدل التضخم والدعم الغذائى
يتصفان بخاصتي جذر الوحدة والتكامل المشترك وبالتالي 

العالقة طويلة المدى، تسعى الدراسة لتحليل استقرار 
وقياس العالقة السببية واتجاهها بين هذين المتغيرين وذلك 

 )Granger( جرانجرفي األجل القصير، وتعد مساهمة 
األبرز بين باقي الدراسات التي تعرضت لمفهوم السببية. 

) يسبب التغير في Xtوطبقاً له، فإن التغير في متغير ما (
) وذلك عندما Xt →Yt) بمعنى أن (Ytر (متغير آخ

 Ytالحالية بشكل أفضل باستخدام قيم  Ytيكون توقع قيم 
الماضية وذلك بالمقارنة مع توقعها بدون هذه القيم. وهذا 

 .Ytتسبق التغيرات في  Xtيشير إلى أن التغيرات في 

ومن أجل قياس السببية في األجل القصير بين معدل 
فقد تم استخدام منهجية سببية  التضخم والدعم الغذائى

 :) وذلك على النحو التاليGranger's Causalityجرانجر (

Yt = ∑αiYt-i+ ΣβjXt-j+Ut 
Ho : βj = o (X → Y) 

HA : βj ≠ o (X → Y) 
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 نتائج اختبارات جذور الوحدة للمتغيرات .۱۱جدول 

2BP-P 6BP-P 3BAFS 4BAFS 5BVariables 

(1) (1) (2) (1) levels 
-1.99 -1.93 -2.09 -2.07 

0BINF 
-2.99 -3.02 -3.78 -3.76 FS 

1P

st
P. Differences 1P

st
P. Differences Differences 

-5.71 -5.76 -4.47 -4.50 
1BINF 

-6.20 -6.29 -6.49 -6.56 FS 

UالمصدرU:  جمعت وحسبت باستخدام برنامجEVIEWS . 
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 ر الوحدة للبواقي معادلة التكاملنتائج اختبارات جذ .۱۲جدول 

ADF P-P 

Method Statistic Prob.** Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 4.93512 0.000 PP - Fisher Chi-square 18.3150 0.000 

ADF - Choi Z-stat -1.0542 0.6315 PP - Choi Z-stat -1.0608 0.1007 

ADF P-P 
1P

st
P. Differences 2P

st
P. Differences 

Method Statistic Prob.** Method Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square 28.3105 0.000 PP - Fisher Chi-square 31.0521 0.000 

ADF - Choi Z-stat -6.8142 0.000 PP - Choi Z-stat -5.6815 0.000 

UالمصدرU:  جمعت وحسبت باستخدام برنامجEVIEWS . 
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وجود  ۱۳جدول نتائج التقدير لهذا التحليل فى وضح تو
السببية بين معدل التضخم والدعم الغذائى في مصر العالقة 

 على النحو التالى:التبادلية كانت  السببيةوهذه العالقة 

ن نسبة الدعم الغذائى كمتغير مستقل ومع�دل العالقة بي
 التضخم كمتغير تابع

كانت العالقة عكسية أى أنه على الرغم من انخفاض  
نسبة الدعم الغذائى من إجمالى الدعم الحكومى إال أن 

النظرية اإلقتصادية  اليتفق معمعدل التضخم إرتفع وهذا 
كجزء من الموازنة العامة حيث أن خفض نسبة الدعم 

دولة كبند من بنود اإلنفاق الحكومى يؤدى إلى خفض لل
مما يدل على أنه  )،Ackley, 1978معدل التضخم (

بالرغم من قيام الحكومة ببعض اإلجراءات التصحيحية 
لعالج عجز الموازنة العامة ومنها خفض نسبة الدعم عامة 
ونسبة الدعم السلعى أيضا ومنه نسبة الدعم الغذائى كبند 

م السلعى إال أن المستوى العام لألسعار ارتفع من بنود الدع
وبالتالى ارتفع معدل التضخم، حيث أشار الجهاز المركزى 
للتعبئة العامة واإلحصاء إلى زيادة تضخم أسعار 

وأرجع الجهاز هذا  ۲۰۱٤/۲۰۱٥المستهلكين خالل عام 
رتفاع االتضخم فى بيان نشره على موقعه اإللكترونى إلى 

للحوم والدواجن وأيضاً االغذائية مثل أسعار بعض السلع 
رتفاع أسعار إسطوانات البوتاجاز االسلع غير الغذائية مثل 

 .)۲۰۱٥، ) (الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء(الغاز

ومن خالل اإلنحدار الخطى البسيط تم حساب العالقة 
متغير مستقل والتضخم كمتغير اإلنحدارية بين الدعم ك

أن قيمة معامل  ۱٤النتائج بجدول ، وأوضحت تابع
) أى أنه كلما زادت نسبة ۰.۰۸۸-اإلنحدار بلغت نحو (

وهو  ۰.۰۸۸الدعم بوحدة واحدة انخفض التضخم بمقدار 
ما يؤكد العالقة العكسية بين الدعم والتضخم التى تم 
التوصل إليها من خالل تحليل التكامل المشترك، كما بلغ 

الدعم يساهم فى تفسير  أى أن ۰.۲٤۰۲معامل التحديد 
% من التغييرات فى التضخم والباقى ۲٤.۰۲نحو 

% يرجع للعوامل األخرى غير المدروسة ۷۳.۰۹۸
والمؤثرة على التضخم مثل سعر الصرف للجنيه المصرى 
والعجز فى الموزانة العامة والعجز فى ميزان المدفوعات 

 وعرض النقود وزيادة األجور والمرتبات.

خم للدعم بلغت قيمة معامل ضلتمرونة ا ابوبحس
% ۱ بنسبةفى الدعم  ارتفاعأى أن أى   -۰.۰۲٦المرونة 

 .%۰.۰۲٦يقابله إنخفاض فى التضخم بنسبة 

العالق��ة ب��ين مع��دل التض��خم كمتغي��ر مس��تقل و نس��بة 
 الدعم الغذائى كمتغير تابع

كانت العالقة عكسية أى أن رتفاع معدل التضخم يؤدى 
عالقة غير معنوية إحصائيا،  لى خفض نسبة الدعم وهىإ

ويتفق ذلك مع النظرية اإلقتصادية التى تنص على أنه من 
تلجا الحكومة إلى  أن طرق عالج الفجوة التضخمية

استخدام أدوات السياسة الحكومية ومنها تقليل اإلنفاق 
أن  يأ يالحكومى والذى يشمل ضمن بنوده الدعم الحكوم

لى خفض نسبة الدعم رتفاع معدل التضخم يدفع الدولة إا
كأحد بنود اإلنفاق الحكومى، ولكن هذه العالقة كانت غير 
معنوية إحصائياً وقد يرجع ذلك على أن أدوات التحكم فى 
التضخم كثيرة وال تقتصر على الدعم أو اإلنفاق الحكومى 

 ).Ackley,1978( فقط

ومن خالل اإلنحدار الخطى البسيط تم حساب العالقة 
التضخم كمتغير مستقل والدعم كمتغير اإلنحدارية بين 

أن قيمة معامل  ۱٥تابع، وأوضحت النتائج بجدول 
) أى أنه كلما زاد التضخم ۲.۷٤-اإلنحدار بلغت نحو (

وهو ما يؤكد  ۲.۷٤۸بوحدة واحدة انخفض الدعم بمقدار 
العالقة العكسية بين التضخم والدعم التى تم التوصل إليها 

 شترك. من خالل تحليل التكامل الم

وبحساب مرونة التضخم للدعم بلغت قيمة معامل 
% ۱التضخم بنسبة  يارتفاع ف يأن أ يأ -۹.۳٤المرونة 

 .%۹.۳٤يقابله إنخفاض فى التضخم بنسبة 
 

 اختبار العالقة السببية .۱۳جدول 
Prob. F. Statistic  :فرضية العدمHo 
0.0200 -6.2380 FS                        INF 
0.106 -1.8632 INF                        FS 

UالمصدرU:  جمعت وحسبت باستخدام برنامجEVIEWS  
 

 )۲۰۱٥-۲۰۰۰فى مصر خالل الفترة ( نتائج تحليل اإلنحدار الخطى البسيط بين الدعم و التضخم .۱٤جدول 
Ŷ=â +  b P

^
Px رP۲ "معامل المرونة  "فP

)۱( 
b P

^ aP

^ 
-۰.۰۸۸ 
)-۲.۰۳( ۱۱.۹۹ ۰.۲٤۰۲ ۰.۰٦۳ -۰.۰۲٦ 

 ) مرونة التضخم للدعم = التغير النسبى فى التضخم / التغير النسبى فى الدعم۱(
Y        (التضخم) القيمة التقديرية للمتغير التابع :X (نسبة الدعم) القيمة التقديرية للمتغير المستقل : 

 المحسوبة           ت القيم ما بين األقواس = 
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 )۲۰۱٥-۲۰۰۰تجاه الزمنى العام ااتضخم فى مصر خالل الفترة (معادالت اإل .۱٥جدول 

Ŷ=â +  b P

^
Px رP۲ "معامل المرونة  "فP

)۱( 

b P

^ aP

^ 

-۲.۷٤ 

)-۲.۰۳( 
٥٦.۸۱ ۰.۲٤۰۲ ۰.۰٦۳ -۹.۳٤ 

 ) مرونة التضخم للدعم = التغير النسبى فى التضخم / التغير النسبى فى الدعم۱(
Y تضخم)       : القيمة التقديرية للمتغير التابع (الX (نسبة الدعم) القيمة التقديرية للمتغير المستقل : 

 المحسوبة.            ت القيم ما بين األقواس =

 عـــالمراج

البن��ك المرك��زى المص��رى، التحلي��ل الش��هرى للتض��خم، أع��داد 
 متفرقة.

الجه�����از المرك�����زى للتعبئ�����ة العام�����ة واإلحص�����اء، النش�����رات 
 .قتصادية، أعداد متفرقةاال

نشرة  ).۲۰۱٥( هاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالج
 .أسعار المستهلكين

دراسة تحليلية إلستهالك  ).۱۹۸۸( سامية محمود، الديب
السلع الغذائية المدعمة فى ريق محافظة الشرقية، 

 قتصاد الزراعى، كلية الزراعة،رسالة ماجستير، قسم اال
 . ، مصرجامعة الزقازيق

تحليل تمييزى إلتجاهات  ).۲۰۱۲(أشرف محمد  ،العزب
 الريفيين نحو نوع الدعم الحكومى للسلع الغذائية بمحافظة
كفر الشيخ، مجلة البحوث الزراعية، جامعة كفر 

 .۱:  ۳۸الشيخ، 

 ).۲۰۱٥( ات الغذاءــياســوث ســـى لبحــــدولــد الـــالمعه
Available at: http://www:International 

Food Policy Research Institute. 

كفاءة وعدالة سياسة الدعم فى  )۲۰۰٥( أمنية، حلمى
قتصادية، ورقة مصر، المركز المصرى للدراسات اال

 .۱۰٥عمل رقم 

النظرية  .)۱۹۹٦عبد القادر محمد عبد القادر ( ،عطيه
 .قتصادية الكلية، الدار الجامعية للكتباال

 رىالنظام المص ).۱۹۹٥ريتشارد آدمز (وسونيا محمد  ،على
للدعم الغذائى فعاليته وأثاره على توزيع الدخل مؤسسة 

 .فورد

دراسة اقتصادية تحليلية  .)۱۹۹٦الرحمن ( عبد ، عليعلى
لسياسة إدارة دعم السلع الغذائية فى مصر، المجلة 

 .۲:  ٦المصرية لإلقتصاد الزراعى، 

 Available). ۲۰۱٥(وزارة التموين والتجارة والداخلية 
at: http://www.msit.gov.eg/ar. 

 ).۲۰۱٥(، البيان المالى للموازنة العامة للدولة وزارة المالية
www.mof.gov.eg/ Available at: http:// 
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AN ECONOMIC STUDY OF THE CO-INTEGRATION RELATIONSHIP 
BETWEEN THE FOOD SUBSIDY AND THE INFLATION  

RATE IN EGYPT 

Amina A.K. Mustafa 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT 

The study aimed mainly to study the impact of changing food subsidy policy on changes of 
the consumer price index during the period (2001-2015), which refers to the rate of inflation 
during that period, hoping to answer the question: are reducing the proportion of support in 
the general budget, in turn reducing the rate of inflation or increasing the rate of inflation 
requires increased support size, through the study of sub-goals hill: the study of the evolution 
of subsidies granted by the state and the rate of the state budget, the study of the evolution of 
food support items, the study of the evolution of commodity support the ration items, the 
study of the evolution of inflation, the study of integration relationship inter food subsidies 
and inflation. The study depends upon the published and unpublished secondary data, and 
these data were collected from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics and 
the base of the device's computer data, the Ministry of Finance, the International Research 
Institute for Food Policy, Ministry of Supply and Internal Trade To achieve the objectives of 
the research, statistical analysis methods and economic record were used, also estimating the 
overall trend models and the rate of change and averages, were used as a form of common 
integration Co-integration. Among the most important findings of the research: the existence 
of a growing trend in both government support and the general budget of the state showing an 
annual change 16.55% and 15.4%, respectively, for both of them, as evidenced by higher 
average support supply commodities during the period (2011-2015) to reach about 11.58 
billion pounds relative reached about 39.9%, reaching the relative importance of the average 
bread subsidies value to about 57.68% of the food subsidies during the same period, it turns 
out the average height of nutritional support value to reach about 19.8 towards 29.59 billion 
pounds and the overall average for support bread amounted to 12.23 billion pounds during the 
same period stood at annual rate of change about 11.28%, while the average food subsidies 
amounted to about 18.9 billion pounds during the period (2001-2015). It turns out that there is 
a growing trend for each of the sugar support and support oil and bread subsidies at an annual 
rate change amounted to 16.84%, 13.98%, 13.46%, respectively. As it can be seen that the 
inflation rate reached a maximum value over the past 2010, 2004, 2015, 2014, reaching 
11.8%, 11.27%, 11.06%, 11.0%, respectively, as evidenced by the existence of a causal 
relationship reciprocal inverse between the inflation rate and food support Egypt. 

Key words: Inflation, subsidy, food subsidy, co-integration, economic, Egypt. 
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