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 دي؟االقتصاما هو النمو  .1

     Gross) تغري مستوى نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل"يقيس النمو االقتصادي بأبسط عباراته                

Domestic Product, GDP) عىل سبيل املثال السنة احلالية مقارنة بالسنة "أو الدخل خالل فرتة زمنية معينة :

 االقتصادي موالن إن..( ..ديسمرب–مارس( مقارنة بالربع السابق)أكتوبر-)جانفي املاضية أو الربع احلايل من السنة

احلقيقي)القيمة السوقية امٌلعدلة من التضخم ملجموع السلع و  GDP من الفرد نصيب يف احلاصلة الزيادة تلك يعني

س النمو ة. نعم يقياخلدمات النهائية املنتجة داخل بلد ما خالل فرتة زمنية( التي تقيس تطور مستوى املعيش

يميل الرفاه  GDP االقتصادي تطور مستوى معيشة بلد ما خالل فرتة زمنية حمددة، ما يعني بزيادة نصيب الفرد من

رفاهية مادية أعىل  (GDP تلك البلدان ذات أعىل نصيب فرد من) االقتصادي لالرتفاع: ٌٌتقق البلدان األكثر ثراءا

ام يتمتع سكاهنا بمستويات أعىل من االستهالك، زيادة األمن الغذائي، حياة أطول، يف املتوسط من البلدان الفقرية، ك

محاية أكرب من األمراض والكوارث البيئية وانخفاض احتامل حدوث العنف واحلرب هذا من جانب. من جانب 

اتية حلياهتم )احلرية، ذآخر، يميل سكان املجتمعات األكثر ثراءا للتعبري بارتياح أكرب عن مطالب تتعلق بالتقييامت ال

  .الديمقراطية واحرتام الذات...(

احلقيقي بغية إجراء  GDPاحلقيقي ونصيب الفرد من  GDPعادة ما يستخدم االقتصاديون مؤرشات            

مقارنات حول األداء االقتصادي، مستوى املعيشة ومستوى التنمية االقتصادية بني البلدان. هنا ٌيعرف النمو 

: إذا أردنا قياس "احلقيقي GDPاحلقيقي أو يف نصيب الفرد من  GDPالتغري املئوي السنوي يف "دي عىل أنه االقتصا

احلقيقي، يف  GDPمدى رسعة توسع االقتصاد اإلمجايل، ٌيعرب النمو االقتصادي هنا عن تلك الزيادة احلاصلة يف 

ع من النمو السكا(ي( مدى تطور متوسط احلقيقي أرس GDPاحلقيقي )نمو  GDPحني يعكس نمو نصيب الفرد من 

 مستوى معيشة بلد ما أو متوسط مستوى الرفاهية املادية.

 النمو االقتصادي قياس .2

...يف االقتصاد، من األمثلة عىل واملاليةٌتستخدم معدالت النمو يف مجيع جماالت االقتصاد، العلوم  

ام سنويا هذا يعني أن املستوى الع % 3إذا كان معدل التضخم : استخدامات معدالت النمو نذكر معدل التضخم

يف االقتصاديات  %1يتزايد عدد السكان بنسبة : معدل النمو السكا(ي هو مثال آخر سنويا. % 3لألسعار يرتفع بنسبة 
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ألداء ل ( كمؤرشGDP)أو  GDPاملتقدمة يف العامل. يف هذا الكتاب، هنتم بقياس معدالت نمو نصيب الفرد من 

 االقتصادي عرب البلدان.

ا افرتاض ثبات معدل تغري أو نمو متغري مبألنه  تمعدل النمو مع مرور الوق ثباتض عىل طول النص، نفرت          

 من السهل حساب قيمه املستقبلية فضال عن قيمه احلالية أو حتى يف املايض. 

نموالحساب قيمة معدل يعطى قانون            g  :كااليت 
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 االبتدائية(  )القيمةحساب القيمة املاضية 
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 :باستخدام اللوغاريتم كااليت معدل النمو ٌيمكن حساب
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احلقيقي بغية إجراء مقارنات حول  GDPاحلقيقي ونصيب الفرد من  GDP كام أرشنا سابقا، عادة ما ٌيستخدم      

ليكن  .األداء االقتصادي، مستوى املعيشة Y هوGDP  ،كااليتمعدل نمو   ٌيمكن التعبري عن : 
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 جنصيب الفرد من الناتج كمؤرش لقياس الرفاهية املادية لسكان بلد ما. هذا املؤرش عبارة عن قسمة الناتاما        

ليكن كيفية حساب معدل نمو نسبة متغريين: من املفيد تعلملذا  الوطني عىل عدد السكان، Y هوGDP و L

 آليت:ا( وفق y)ليكن GDPٌيمكن التعبري عن نصيب الفرد من  عدد السكان،
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 ، يمكن مبارشة حساب نموه وفق املعادلة التالية:  GDPيف حالة وجود بيانات متاحة حول نصيب الفرد من 
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 : كاآليت السكانوعدد الوطني  اإلنتاجبيانات نستخدم  مبارشة،ما يف حالة عدم وجود بيانات متاحة أ

Y
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 هو:GDP (y )معدل نمو نصيب الفرد من  وعليه

y Y Pg g g  

 معدل النمو السكا(ي Pgالناتج؛معدل نمو  Yg؛GDPمعدل نمو نصيب الفرد من ygحيث: 

 : مثال

 191479بلد ما هو  GDP: لدينا قيمة 2018و 1960ٌنريد حساب متوسط معدل النمو السنوي بني عامي            

(. بتطبيق الصيغة 2004)بأسعار عام 1960مليون )و.ن( عام  21929بعد أن كان  2018)و.ن( عام  مليون

 التالية:

 
58

2018 1960

1 1

58 58
2018

1960

1

191479
1 100 1 100 3.8

21929

GDP GDP g

GDP
g

GDP

 

   
         

  

 

 سنويا. % 3.8نحصل عىل معدل نمو ٌيساوي            

دد وعنمو الناتج الكيل  تلفرد من الناتج، ينبغي معرفة قيم معدالإذا أردنا حساب معدل نمو نصيب ا            

 نحصل عىل: عىل الرتتيب(. بتطبيق املعادلة % 3و % 5)ليكن  السكان

 

 سنويا. % 2بمعدل  GDPنصيب الفرد من  ينمو           
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 قواعد أساسية للنمو االقتصادي .3

 .القتصادياعض القواعد)اخلصائص(التي ستساعدنا كثريا عن تناولنا لبعض نامذج النمو من املفيد اإلشارة إىل ب    

( املتغري الذي 3) متغريين،( نسبة 2) متغريين،( رضب 1توضح هذه القواعد البسيطة كيفية حساب معدل نمو )

 هي: األسأو  قسمة، لرضب،حساب معدالت النمو  د)أس(. قواعيعلوه قوة 

yxz ذا كانإ .1 . فإنyxz ggg  

yxz إذا كان .2 / فإنyxz ggg  

axz إذا كان .3  فإن
xz agg  

 اعدة السبعني الذهبيةق .4

للتضاعف إذا نام إقتصاد  GDPاملدة الزمنية التي يستغرقها نمو نصيب الفرد من  باحتسابهذه القاعدة تسمح لنا   

ملتغريانستخدم القاعدة األخرية لنتعرف عىل عدد السنوات املطلوبة حتى يتضاعف  أخرى، ما بمعدل ثابت. بعبارة
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ٌيمكن هلذا االقتصاد مضاعفة  % 5نريد معرفة عدد السنوات الالزمة ليتضاعف إنتاج بلد ما إذا كان ينمو بمعدل        

 :لدينا ويا.سن % 5عاما بمعدل نمو  14إنتاجه يف غضون 
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 ٌتارين للحل: .5

 2018-2010من عام  اجلزائر نصيب الفرد من الدخل يف بيانات اجلدول التايل حول  باستخدام األول: التمرين 

 للجزائر . االقتصادي، أحسب معدل النمو 

 معدل النمو نصيب الفرد من الدخل السنوات 

2010 14443,66 - 

2011 14565,98  

2012 14772,59  

2013 14898,91  

2014 15175,84  

2015 15447,43  

2016 15656,06  

2017 15601,78  

2018 15660,03  

باملئة، أوجد مستوى  2.5هو  2010-1970معدل نمو االقتصاد اجلزائري خالل الفرتة  كان متوسطإذا  -

 ؟ 1970نصيب الفرد من الدخل عام 

إىل  2018ابتداء من عام باملئة سنويا  3من املتوقع أن حيقق االقتصاد اجلزائري متوسط معدل نمو يعادل  -

  ؟2050، كم سيصبح مستوى نصيب الفرد من الدخل يف عام 2050غاية 

 التمرين الثا(ي: 

 نويا.س % 3بمعدل ثابت  وأهنا تنمو نسمة،ماليري  7لنفرتض أن سكان العامل اليوم هو  .1

  عام؟ 100ما هو عدد السكان يف العامل بعد  

)ج(  ؛% 2.8؛ )ب( % 2كم يستغرق من الوقت حتى يتضاعف عدد السكان مع معدالت نمو: )أ( 

1.7 %. 
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. 1936عام  دوالر 4000و 1900دوالر عام  1000لنفرتض أنه يف بلد ما كان دخل الفرد يساوي  .2

   البلد؟ما هو معدل النمو السنوي لدخل الفرد يف هذا قاعدة السبعني الذهبية  باستخدام

 لتمرين الثالث: ا

 GDPنصيب الفرد من أحسب معدل  ،2010-2007بيانات اجلدول التايل حول بلد ما من عام  باستخدام  

 .2010،و  2009 ، 2008لسنوات 

  GDP السنة

 دوالر( )مليار

 السكان عدد

 مليون نسمة  

معدل نمو نصيب  معدل نمو السكان  GDPمعدل نمو 

 GDPالفرد من 

2007 14061.8 35.6 - - - 

2008 14369.1 37.4    

2009 14119 37.6    

2010 14660.4 38.1    

 

 

 


