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  الناتج القومي باالسعار الثابتة

  )الناتج القومي الحقیقي(
 ھ و الن اتج الم ستند ف ي تقویم ھ ال ى وح دة        -:یقصد بالناتج القومي باالسعار الثابت ة    

بالن  اتج بر عن  ھ نقدی  ة ذات ق  وة ش  رائیة ثابت  ة م  ا ی  ستبعد اث  ر االس  عار وغالب  ًا م  ایع  

  .القومي الحقیقي 

  

 لغرض تحدید الناتج القومي الحقیقي البد من -:طرق تقویم الناتج القومي الحقیقي 

ولغرض الوص ول ال ى ذل ك الب د     معرفة مایصیب االسعار من تغیر بین سنة واخرى        

  .من االستعانة بما یعرف باالرقام القیاسیة لالسعار

  

حسب لقیاس التغییر الذي یطرا على ظاھرة في فت رة  ت نسبة مئویة  -:الرقم الحقیقي 

  )تسمى فترة االساس(بالنسبة الى فترة اخرى )تسمى فترة المقارنة (معینة 

  . في قیم الظواھرالتغیر النسبياذن الرقم القیاسي اداة لقیاس 

  

  

  



ویمكن تحویل الناتج القومي باالسعار الجاریة ال ى الن اتج الق ومي باالس عار الثابت ة           

  -:باحدى الطریقتین) لناتج الحقیقيا(

 .االولى ــــــــــ باستخدام االرقام القیاسیة البسیطة .١

 .الثانیة ــــــــــ باستخدام االرقام القیاسیة المركبة .٢

  

 االرقام القیاسیة ھي التي تدلنا على مای صیب االس عار       - :الطریقـــــــــــة األولى 

ونعتبرھ ا س نة   ) ٢٠٠٦(ول تكن س نة  من تغیر بین سنة واخ رى فل و اخ ذنا س نة       

بالنسبة ثم نقیس المستوى العام لالسعار ) ١٠٠( والرقم القیاسي لالسعاراساس

وك  ذلك بالن  سبة لل  سنوات  ) ٢٠٠٦(من  سوب ال  ى س  نة االس  اس  ) ٢٠٠٧(للع  ام

 بمستوى اثم ان  االخرى حیث یقوم االنتاج البمستوى االثمان السائده فیھا وانما 

ھذه السنة سنة اساس اما السنوات االخرى فتسمى حیث اعتبرت ) ٢٠٠٦(سنة

  سنوات مقارنة

قیم ة االنت اج ف ي س نة     /قیمة االنت اج ف ي س نة المقارن ة      = الرقم القیاسي البسیط  

  ١٠٠* االساس 

  

 ھ و  ٢٠٠٦ ف ي الع راق ع ام   )باالسعار الجاری ة ( الناتج القومي  النقدي     فاذا كان 

 ٢٠٠٨ی ادة الن سبیة ع ام   ف ان الز  $ ملی ار ٧٩اص بح   ٢٠٠٨وفي عام $ ملیار  ٤٨

ھذا یعن ي ان ھن اك زی ادة ف ي       % ١٦٤٫٥=١٠٠*٧٩/٤٨ = ٢٠٠٦قیاسًا بعام 

  ٢٠٠٦عن عام% ١٦٤٫٥ بواقع ٢٠٠٨عام الناتج القومي 

  

 للناتج القومي الحقیقي ف ان أي   اذا كان الناتج القومي النقدي مساویاً -:مالحظة

زیادة تتحقق في الناتج القومي ھي زیادة حقیقی ة اذا بقی ت االس عار عل ى حالھ ا        

ام  ا اذا ل  م تب  ق االس  عار عل  ى حالھ  ا فالب  د م  ن معرف  ة تقلب  ات م  ستوى االس  عار    

باحت  ساب قیم  ة االنت  اج ال باالثم  ان  للوص  ول ال  ى معرف  ة الن  اتج الحقیق  ي وذل  ك  

وى اثم  ان س  نة االس  اس وذل  ك ع  ن طری  ق اس  تخدام االرق  ام    الجاری  ة ب  ل بم  ست 



القیاسیة ویستند في تحویل الن اتج الق ومي النق دي ال ى الن اتج الق ومي الحقیق ي             

  -:الى المعادلة التالیة

  

  ١٠٠* الرقم القیاسي /الناتج القومي النقدي= الناتج القومي الحقیقي

  

ملیون ١٠٠٠=٢٠٠٠مي للعام وباالستعانة بالجدول ادناه نالحظ ان الناتج القو   

  دینار

ال   ى ) س   نة االس   اس (١٩٩٩ع   اماال ان ال   رقم القیاس   ي لالس   عار ارتف   ع م   ن    

الن  اتج الق  ومي باالس  عار الثابت  ة   (ف  ان الن  اتج الق  ومي الحقیق  ي   وعلی  ھ ١٠٥٫٣

  )٢٠٠٠لعام

  

ی              صبح  ٢٠٠٠الن              اتج الق              ومي باالس              عار الثابت              ة لع              ام 

  ملیون دینار٩٤٩٫٦=١٠٠*١٠٠٠/١٠٥٫٣

  ٢٠٠٤-١٩٩٩ثل الناتج القومي االجمالي في بلد ما للفترة منیمجدول 

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  السنة/البیان
الناتج القومي النقدي 

  ) جاریةأسعار(
٣١٫٥٫٧  ١٤٦٧٫٨  ١٢١٨٫٢  ١١٢٨٫٨  ١٠٠٠  ٨٧٩  

ال         رقم القیاس         ي  

  لألسعار
٢١٤٫٦  ١١٦٫٠٦  ١١٧٫٧  ١١٢٫٢  ١٠٥٫٣  ١٠٠  

الن         اتج الق         ومي  

 رأس        عا(الحقیق        ي

  )ثابتة

١٤٤٧٫٢  ١٢٦٤٫٧  ١٠٣٥  ١٠٠٦  ٩٤٩٫٦  ٨٧٩  

  

   منسوبًا الى الرقم القیاسي ٢٠٠٣وكذلك الرقم القیاسي لالسعار لعام 

 ٢٠٠٣ وعلی   ھ ف   ان الن   اتج الق   ومي الحقیق   ي لع    ام      ١١٦٫٠٦=١٩٩٩لع   ام  

  ملیون دینار١٢٦٤٫٧=١٤٦٧٫٨/١١٦٫٠٦=



دي لك  ل ع  ام لمعرف  ة  ت  تم العملی  ة الح  سابیة بالن  سبة للن  اتج الق  ومي النق  وھك  ذا 

الن  اتج الق  ومي الحقیق  ي أي الن  اتج الق  ومي مع  دًال باالرق  ام القیاس  یة لم  ستوى       

  ١٩٩٩االسعار منسوبًا لسنة اساس ھي في مثالنا عام

  

  االستاذ كریم العزاوي/ مدرس المادة

  

  

  

  

  

 


