
  انيةـــــرة الثـــاضـــــاحمل
  حســــــــابات قومية

  املـــرحلة الثانية
  

  تقویم الناتج القومي
  

 بان ھ مجم  وع ال دخول المتحقق  ھ لعناص  ر -: یع  رف  الق وميالن  اتجمع روف ان 

االنتاج خالل سنة نتیجة مساھمة ھذه العناصر في العملیة االنتاجی ة ولم ا كان ت 

اتج الصافي ب شكل رقم ي غی ر ممك ن لتع دد ان واع  عن مجموع النالتعبیرعملیة 

ال سلع المنتج ة وكث  رة انواعھ ا لھ ذا ك  ان الب د م ن ایج  اد مقی اس م شترك یمك  ن 

الرجوع الیھ كاساس لتقویم مختلف انواع السلع والخدمات وكان ھ ذا المقی اس 

  .النقودھو 

  

 م  اھي عی  وب النق  ود كونھ  ا المقی  اس الوحی  د الممك  ن الرج  وع الی  ھ لتق  ویم/س

  السلع والخدمات؟

  /ج
 

ت  اثر االس  عار الت  ي ت  سعر بھ  ا ال  سلع والخ  دمات ف  ي االس  واق بال  سیاسات  .١

 لكل بلد على حده فقد تت شابھ ظ روف االنت اج ف ي بل دین االقتصادیة والمالیة

مختلفین ومع ھذا فان اسعار السلع المتماثل ة ق د التت ساوى نتیج ة الخ تالف 

 .ھذه السیاسات
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ة النسبیة لمختلف السلع والخدمات ففي بعض الدول    االسعار التعكس االھمی .٢

فیھ ا الن اس ش راء بع ض المنتج ات والخ دمات اال اذا ت دخلت ھ ذه الیستطیع 

الدول في تسعیرة ھذه المنتجات بسبب االختالل بین اثمان السلع وبین دخول 

 .الناس

الیوجد في غالبیة الدول االساس الموحد الذي یتم في ض وء ت سعیر مختل ف  .٣

لك ل ھ ذه االس باب اص بحت النق ود لی ست اف ضل مقی اس ....لسلع والخدماتا

 .للناتج القومي

  

  الناتج القومي باالسعار الجاریة

  
من ض من المح اوالت الت ي تتخ ذ بق صد تالف ي م شاكل اس تخدام النق ود كوس یلة 

وحیدة لتقویم الناتج القومي الصافي ھي تحویل ارقام الناتج القومي من االسعار 

  ة الي االسعار الثابتة الجاری

ً قیم ة الن اتج مقوم ا باس عار ال سنة -:بالناتج القومي باالسعار الجاریةیقصد 

التي تم فیھا انتاج ذلك الناتج وغالبا م ایطلق عل ى ھ ذا الن اتج او ال دخل بال دخل 

  .النقدي تمییزا لھ عن الدخل الحقیقي

  

كمیة النقود التي یحصل علیھا الف رد خ الل فت رة زمنی ة  (-: یمثل فالدخل النقدي

  )معینة 

كمیة السلع والخدمات التي یحصل علیھا الفرد بال دخل  (- :الدخل الحقیقيبینما 

  ).النقدي

  

وھو مؤشر لرفاھیة الف رد ك ذلك ف ان العب رة ل یس بحج م الن اتج الق ومي النق دي 

  .وانما بحجم الناتج الحقیقي
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الناتج القومي باالسعار الجاریة الیمكن ان یعطي فكرة صحیحة ع ن  قیاس /س

  لماذا؟....تطور الناتج القومي

  

  /ج
  -:معروف ان الناتج القومي او الدخل القومي یقوم بالنقود حیث

  

 قیم ة الم واد - }سعر الوحدة * عدد الوحدات المنتجة {= قیمة االنتاج 

  االولیة والسلع الوسطیة
  

 ام ا ف ي كمی ة ال سلع یر ف ي قیم ة االنت اج او ال دخل یعن ي تغیی ر لھذا فان أي تغی

ًالمنتج  ة او ف  ي س  عرھا او ف  ي االثن  ین مع  ا وكثی  را م  اتكون التقلب  ات ف  ي مق  دار  ً

الناتج القومي التعود الى تغیر حقیقي في حجم االنتاج وانما الى تغیر م ستویات 

  .االثمان

تج الق  ومي باالس  عار الثابت  ة  وال  ذي یعب  ر عن ھ بالن  اقی اس الن  اتج الحقیق  يان 

یكون من خالل قیاس التغیرات في قیم ة الوح دة النقدی ة الت ي یق اس بھ ا الن اتج 

ًالنقدي اصال واستبعاد ھذه التغییرات تم باستخدام وحدة نقدیة ثابتھ یق اس  بھ ا 

الدخل او الن اتج الق ومي لجمی ع ال سنوات الت ي ی راد مقارنتھ ا م ع بع ضھا وھ و 

  .Constant priceاسبة القومیة باالسعار الثابتة مایسمى في المح

  

  

  األستاذ كریم العزاوي/              مدرس المادة 
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