
تعديالت اإلنتاجية 
للتعويضات الحكومية



المجاالت 
المقاومة 
للمقارنات

إجراءيصعبالتيالخاصةالمجاالتبعضيوجد
علىالحصوليصعببحيثبينها،مباشرةمقارنات
.للمقارنةقابلةمنتجات

مقاومة"أنهاعلىالمجاالتتلكإلىيشار
مقبولةأوسهلةحلوللهايوجدوال،"للمقارنات

.ةالحكوميالتعويضاتومنهاواسع،مستوىعلى

لة،سهمهمةليستالحكوميةالتعويضاتمقارنة
وميةالحكالعملإنتاجيةفيالفروقاتبسببوذلك
.الدولبين



التعويضات 
الحكومية في 
احتساب 

مماثالت القوة 
الشرائية

اإلنفاق الحكومي

اإلنفاق 
االستهالكي 

الجماعي الحكومي

اإلنفاق 
االستهالكي 
الفردي الحكومي

الصحة التعليم



التعويضات 
الحكومية في 
احتساب 

مماثالت القوة 
الشرائية

ميةالحكوالوزاراتمنالحكوميةالتعويضاتلمسحاألجوربياناتعلىالحصوليتم
العالواتلمثالبياناتبعضالتعاريفهذهوتغطيوظيفة،كللتعريفطبقا  المختصة
.االجتماعيةوالمساهماتالعينيةوالمزاياالخاصة

مخرجاتوليسكمدخالتالحكوميةالتعويضاتتعتبر.





التعويضات 
الحكومية في 
احتساب 

مماثالت القوة 
الشرائية

مستوى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لتلك االقتصادات يتأثر
.بذلك

.بعض هذه التباينات تعود إلى االختالفات في اإلنتاجية

ي تظهر تلك التعويضات تباينات عديدة بين االقتصادات المختلفة ف
.مستويات التنمية

تستخدم تعويضات موظفي الحكومة كمؤشر ألسعار الخدمات 
. الحكومية عند احتساب مماثالت القوة الشرائية



أمثلة عن عدم 
قابلية المقارنة

وأيضا ، قد يكون األطباء 
حاصلين على نفس 
الدرجات العلمية ومن 
نفس الجامعة ولديهم 
خبرات متشابهة ولكن 
تختلف فعاليتهم 
بسبب اختالف 

التسهيالت المتوفرة 
والتي تساعدهم 
على التشخيص 
. والعناية بالمرضى

كذلك، فإن رجال 
الشرطة في اليمن 
والبحرين قد يكونوا 
على مستويات 
مختلفة من األداء، 
ولكن ليس بالضرورة 
ألنهم ليسوا على 
نفس المستوى 
التعليمي أو ألنه ال 
يتوفر لديهم نفس عدد
سنوات الخبرة، ولكن 
بسبب اختالف 

اإلمكانيات المتاحة 
وسهولة استخدامها 

كالمواصالت 
واالتصاالت وأجهزة 

.أخرى

مثال ، إنتاجية المدرس 
في دولة ما قد تختلف 
كثيرا  عنها في دولة 

من المرجح أن . أخرى
يتمتع المدرس الذي 
يتوفر له ولتالميذه 
تسهيالت جيدة مثل 
أجهزة الكمبيوتر 
والكتب الدراسية 
بأعلى مستوى 
لإلنتاجية، باإلضافة 
إلى تحقيقه إلنتاج 
أفضل متمثال  في 
نوعية الخريجين من 

.تالميذه

ةكمينفسعنهاينتجالالمدخالتكميةنفس
.الدولكلفيالمخرجات



الحاجة إلى 
تعديالت 
اإلنتاجية

من،والخبرةبالتعليمالمحددالمهاريالمستوىعنالنظربصرف
بصفةيعتمدالعملأوالبشريالمالرأسإنتاجيةأنالواضح
.الماديالمالرأسعلىعامة

تاجتحفإنهاالعاملين،تعويضاتعنالبياناتجمعبمجردلذلك،
فيالفروقاتعنالناتجةاإلنتاجيةفروقاتلمعالجةالتعديلإلى

حجمفيالفروقاتتعديلأجلمنللعامل،المالرأسمستوى
.اإلنتاجوجودة



منهجية 
احتساب 
تعديالت 
:  اإلنتاجية
-نموذج كوب

دوجالس لدالة 
اإلنتاج

دوجالس-كوبنموذجاستخداميتم(Cobb Douglas)عنيعبرحيثاإلنتاج،لدالة
.المالورأسللعملكدالةاإلنتاج

العملمساهمةكانتفإذاα1)المالرأسمساهمةتكونالمائة،في – α)
.السوقتوازنإلىالعودةبافتراضبالمائة

Y = cLα Kβ

α + β = 1 ∴ β = 1 – α

حيثYالعملفيدالةوهواإلنتاج،تمثلLالمالورأسKبنسبα1)و – α)
.الترتيبعلىالمالرأسورصيدللعمل

بالمعادلةالحكومياإلنتاجدالةعنويعبر

Yg = c (L g)
α (Kg)

1-α

.الحكومةيخصماإلىإشارةgالسفليالرمزيضيفحيث

ومة،بالحكالخاصةالعملإلىالمالرأسلنسبةالمباشرالقياسيمكنالألنه
عممتناسبةاقتصادكلفيالحكوميالمالرأسكثافةتكونبأنافتراضتم

..فقطالكلياالقتصادمستوىعلىK/Lتقديرفتمككل،االقتصاد



منهجية 
احتساب 
تعديالت 
:  اإلنتاجية
متطلبات 
البيانات

منالبياناتبعضعلىالحصوليتمPenn World Table،يتمبينما
.اإلقليميالمكتبقبلمنأخرىبياناتاحتساب

الـتوفرPenn World Table (PWT)بياناتمجموعةمنزمنيةسلسلة
توياتمسحولكبياناتالقومية،الحساباتعلىباالستناداقتصادية
.وغيرهااإلنتاجيةالمدخالت،المخرجات،الدخل،

الـتهدفPWTالقوميةللحساباتمتناسقةمقارناتتسهيلإلى
.كذلكالدولعبربلالسنين،عبرفقطليس



منهجية 
احتساب 
تعديالت 
:  اإلنتاجية
متطلبات 
البيانات

البياناتمتطلبات:

capital)للعاملالمالرأس1. stock per worker)صافيمناحتسابهيتمالذي
Net)المحليةباألسعارالحاليةبالتكاليفالمالرأس capital stock at current-

costs)منعليهاالحصوليتمالتيالعمالة،ونسبةPWT،القوةومماثالت
.اإلقليميالمكتبقبلمنالمحتسبةاالستثمارلبنودالشرائية

حصة-1)=الحقيقياإلجماليالمحليالناتجمنالمالرأسدخلحصة2.
(العملدخل

رأستكوينلالتابعةالرئيسيةللعناوينالشرائيةالقوةمماثالتاستخداميتم
اإلقليميالمكتبقبلمناحتسابهايتمالتياإلجماليالثابتالمال

.PennWorldTableأصولإلىومطابقتها

اعتمادتم،2011دورةفيPWT PWTاعتمادتم2017دورةفيبينما8.1
بياناتعلىأكبربشكلوتعتمد2017إلىتمتدبياناتعلىتحتويالتي9.1

.األصولحسباالستثمارفيالقوميةالحسابات



التطبيق في 
ةالمنطقة العربي

ةدورفيلإلنتاجيةتعديالتإجراءيتملم
إجراءتملكنالعربية،المنطقةفي2011
.2017دورةفيالتعديالتهذه

اإلنتاجيةتعديلمعاملتطبيقتمكما
منالممتدةالكاملةالزمنيةللسلسلة

.التناسقلضمان2019إلى2011



التطبيق في 
غرب آسيا

احتسابفيالمشاركةالدولمنلكلاإلنتاجيةتعديلمعاملاحتسابيتم
احتسابهامثومنلإلقليم،بالنسبةالعربيةالمنطقةفيالشرائيةالقوةمماثالت
.(ُعمان)األساسلدولةبالنسبة

علىتحصلاألساسدولةمنارتفاعا  أكثرمالرأسنسبةلديهاالتيالدول
.1<إنتاجيةتعديلمعامل

تعديلاملمععلىالحكوميةللتعويضاتالشرائيةالقوةمماثالتتقسيميتمثم
.اإلنتاجية

رتفعةالماإلنتاجيةتعديلمعاملذاتللدولالشرائيةالقوةمماثالتتنخفضلذا.

تيالالدولفياإلنتاجيةمنأقلبمستوىيتمتعالعاملأنالنموذجهذايوحي
عديلتإجراءبعدأعلىاألجريكونلذلكللعامل؛المالرأسمنأقلبنسبةتتمتع

فيبيالنساإلنتاجحجموينخفضالشرائيةالقوةمماثالتترتفعكمااإلنتاجية،
.الدولهذه

التاليةالفئاتعلىتؤثراإلنتاجيةتعديالت:

الحكوميالفردياالستهالكياإلنفاق

الحكوميالجماعياالستهالكياإلنفاق

اإلجماليالمحليالناتج



!شكرا  


