بيان صحفي حول استطالع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة حول
ارتفاع أسعار الوقود
 %96من المصريين يرون أن زيادة أسعار الوقود والكيرباء أثرت بشدة عمى أسعار السمع األخرى
ثمث األسر التي زادت مصروااتيا أططرت إلى تلمي استيالكيم من السمع المختمف وعمى رأسيا
المواد الغذائي

اي أعلاب راع أسعار الوقود والكيرباء أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطالعاً

لرأي المصريين حول تأثير ارتفاع أسعار الوقود عمى نمط انفاق واستيالك المصريين.
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وتشير نتائج االستطالع إلى أن  %99من المصريين غير مواالين عمى راع أسعار الوقود

والكيرباء ،اي ملاب  %58يواالون و; %لم يحددوا رأييم .وترتفع نسب غير المواالين من %96
بين الذكور إلى  %:5بين اإلناث ،كما يتطح من النتائج أن الشباب أكثر راطاً لزيادة أسعار

الوقود والكيرباء بنسب  %;8ملاب  %85بين من بمغوا من العمر  88سن اأكثر .وتنخفض نسب

الرااطين من ; %9بين من ىم اي أدنى مستوى اقتصادي إلى  %95بين من ىم اي أعمى مستوى

اقتصادي.

ويرى  %96من المصريين أن زيادة أسعار الوقود والكيرباء أثرت بشدة عمى أسعار السمع األخرى،

و %55يرون أنيا أثرت إلى حد ما عمى أسعار السمع األخرى بينما  %68يرون أنيا لم تؤثر و%8

أجابوا بأنيم ال يعراون .وتبمغ نسب من يرون أن زيادة أسعار الوقود والكيرباء أثرت بشدة عمى

أسعار السمع األخرى  %96اي الوجو البحري و %96اي الوجو اللبمي وترتفع النسب إلى < %9اي
المحااظات الحطري  ،كما ترتفع ىذه النسب من < %8اي الريف إلى ; %9اي الحطر.

وبسؤال المصريين عن التغير اي مصرواات األسرة خالل الشير التالي الرتفاع أسعار الوقود

والكيرباء ملارن ً بالشير السابق أجاب معظم المستجيبين بأنو حدثت زيادة اي مصرواات األسرة
حيث بمغت نسبتيم  ،%;7ملاب  %65أجابوا بأنو لم يحدث تغير اي مصروااتيم ،و %5أجابوا
بأن مصروااتيم قمت و %5أجابوا بأنيم ال يعراون .وقد اططرت  %67من أسر المستجيبين الذين

زادت مصروااتيم إلى تلمي استيالكيم من السمع المختمف وعمى رأسيا المواد الغذائي وبخاص ً
المحوم ،و %65اططروا إلى المجوء إلى عم إطااي ،و %9استمفوا مبالغ من األقارب أو

األصدقاء ،و %7لجأوا إلى مدخراتيم لتغطي مصروااتيم ،و %5لجأوا لبيع ممتمكات ،و%65

أجابوا بأنيم ال يعراون ما اعمتو أسرىم لتغطي احتياجاتيم.
منيجي االستطالع=

إعماالً لمبدأ الشفااي والتزاماً بأخالقيات نشر االستطالعات يفصح المركز عن منيجي إجراء
االستطالع وىي كما يمي=
تم إجراء االستطالع باستخدام الياتف المنزلي والياتف المحمول عمى عين احتمالي حجميا
< 686مواطناً اي الفئ العمري ; 6سن اأكثر غطت ك محااظات الجميوري  ،وقد تمت ك
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الملابالت اي الفترة من  68إلى  65يوليو  .586:وبمغت نسب االستجاب حوالي  ،%75ويل
ىامش الخطأ اي النتائج عن .%6
وقد تم تموي االستطالع من الموارد الذاتي لبصيرة ولم يتمق المركز تموي من أي جي ملاب
إجراء االستطالع.
لمحصول عمى مزيد من التفاصي حول النتائج والمنيجي المستخدم أو لمحصول عمى العرض
البياني لمنتائج يمكن الرجوع لمموقع اإللكتروني www.baseera.com.eg

3

