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ها لم يتم تقديم. عادةالعمالة للوحدة ليست مؤشرا منشورا تكاليف 1.
لعامة، امؤشرات االقتصاد الكلي التي تنشرها المؤسسات لقياس تطور 

اديينالخبراء االقتصوال يتم تقديمها في التقييمات التي يقوم بها 
التضخمية، وط في تقييم التشكيل المحتمل للضغيتم احتساب تكلفة العمل 2.

العملالحقيقية وإنتاجية فقط من خالل العالقة بين تطور األجور 
إذا نمت األجور الحقيقية بشكل أبطأ من إنتاجية العمل. الحقيقية

.  ب الطلبفإن التطور لم يشر إلى تشكيل ضغوط تضخمية جانالحقيقية، 
دى في حالة نمو األجور الحقيقية بشكل أسرع من اإلنتاجية على الم

.طلبفإن هذا ينذر باحتمال تشكيل ضغوط تضخمية بجانب الالطويل، 
للبلد جي اإلنتاالتنافسية للنظام المحدد الرئيسي للقدرة هي تكاليف العمالة 3.

معة مجتتعكس تكاليف العمالة الوحدة . واألجنبيالصعيدين المحلي على 
مكن ويالعمل، وإنتاجية عمال لمدخالت تعويضات الموظفين لكل وحدة تطور 

.التضخمي على أسعار المنتجينعلى الضغط أن تكون مؤشرا 



عن بلدانسنوي معلومات سنوي وربع تقدم البيانات بشكل 1.
ير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وكذلك عن بلدان مختارة غ

اب كمنتج ثانوي لحسهي أنتجت تقديرات إنتاجية العمل . أعضاء
نوية تقديم البيانات كمعدالت النمو السالعمالة، يتم تكلفة وحدة 

.ككللوحدة العمل لالقتصاد 

ددة لمعيار ومنهجية محتجميع هذه المؤشرات وفقًا المقارنة يتم 2.
.لضمان المقارنة بين البلدان

بات بيانات الحساقاعدة البيانات األساسي لهذه المؤشرات مصدر 3.
بلدان مماثل عبر الأساس حيث يتم تجميع البيانات على القومية، 

بسبب ارتفاع مستوى . الحسابات القومية1993وفقًا لنظام 
المقارنة
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٪ 2.0سنوي بمعدلتكاليف وحدة العمل في االقتصاد الكلي على أساس ارتفعت 1.
متوسط   معدالت . 2000عام منذ لمنطقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ككل 

ابان إلى التكاليف من القيم السلبية في اليالعمل تراوحت النمو السنوية في وحدة 
.٪ في إستونيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا5القيم تتجاوز 

ل وإجمالي دواليورو وحدة العمالة في منطقة   النمو السنوي في تكاليف متوسط 2.
OECD ، 2.0٪ و 2.0٪ و 1.4عند 27من دول االتحاد األوروبي الـكان أصغر ٪

وحدة ف السنوية لتكاليكانت معدالت النمو العالمية، األزمة المالية قبل . على التوالي
)، باستثناء عشر دول 2008و2001العمالة إيجابية في جميع السنوات بين 

النمو في تكاليف وحدة العمل سلبية أو كانت معدالت ، 2010-2009الفترة في 3.
.معظم البلدانايجابية بشكل طفيف في 

-، بنسبة 2010العمالة في عام شهدت إستونيا أكبر انخفاض في تكاليف 4.
خالل فترة العشر سنوات ، .8.3٪

٪ 2.0٪ نمو إنتاجية 0.4)لدول االتحاد االوربي شهدت المناطق الجغرافية جميع 5.
(.٪2.5٪ و 1.1( )دولة27)واالتحاد األوروبي ( نمو تكلفة وحدة العمالة



 توفر سلسلة المسوح االقتصادية عدد من المؤشرات اإلحصائية حول

اء انشطة المؤسسات العاملة في القطاع الخاص واألهلي في االقتصاد باستثن

ن القطاع المالي واالنشطة الزراعية، وتشمل عدد المؤسسات، عدد العاملي

وفات مستلزمات ومصر)وتعويضاتهم، قيمة اإلنتاج، واالستهالك الوسيط 

من السلع والخدمات المستخدمة، إضافة إلى القيمة المضافة ( اإلنتاج

.ومكوناتها المختلفة، والتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي



لتاليةتهدف سلسلة المسوح االقتصادية بصفة عامة إلى توفير البيانات ا:

عدد المؤسسات العاملة في األنشطة االقتصادية المشمولة حسب النشاط
.االقتصادي والمنطقة

عدد العاملين وتعويضات العاملين.

ةقيمة اإلنتاج من األنشطة الرئيسية والثانوية حسب األنشطة المختلف.

 ة في من السلع والخدمات المستخدم( مستلزمات اإلنتاج)االستهالك الوسيط
.األنشطة اإلنتاجية المختلفة

القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة.

قيمة المخزون من مستلزمات اإلنتاج، واإلنتاج.

المدفوعات والتحويالت المتنوعة.

اديةحركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت لكافة األنشطة االقتص



مؤسسة يشير النشاط االقتصادي الرئيسي الى طبيعة العمل الذي تمارسه ال

ية والذي قامت من أجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصاد

سسة ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤ
.الواحدة

قيمة تعويضات العاملين

ا في ذلك مؤشر يقيس مجموع قيمة األجور النقدية والعينية في المؤسسات، بم
.ديهالمساهمات في الضمان االجتماعي، والتي تدفع ألي عامل مقابل عمل يؤ



 ماذا نعني بتكاليف وحدة العمل؟

ة لكل وحدة يتم تعريف تكاليف العمالة للوحدة على أنها متوسط تكلفة العمال

.من اإلنتاج المنتج

صيغة حساب تكاليف العمالة للوحدة هي: 

المستوى اإلجمالي لإلنتاج÷ إجمالي تكلفة العمالة 

ميل تكلفة وحدة العمالة بهذه الطريقة تبين أن الزيادات في التعويضات لكل ساعة ت

-إلى زيادة تكاليف وحدة العمل، وتميل الزيادات في اإلنتاج لكل ساعة عمل 

.إلى تقليلها-إنتاجية العمالة 

ر وعليه يمكن أن تؤدي الزيادات في إنتاجية العمالة إلى تعويض تأثير زيادة األجو

.على تكلفة وحدة العمل



ما هي العوامل 

الرئيسية التي 

تحدد تكاليف 
وحدة العمل؟ 

:تتأثرالعملسوقفياألجورتغيرمعدل.1

فيالعماليةالنقاباتقوة/للعمالالمساومةبقوة•

البلد

لوطنيةالألجوراألدنىالحدفيبالتغيراتتتأثر•

-ضخمالتمعدالتفيبالتغيراتتتأثرأنيمكن•

التضخموتوقعات

/العملوقسفيالفائضةالطاقةبحجمأيًضاتتأثر•

.البطالةبمعدل



ما هي العوامل 

الرئيسية التي تحدد 

تكاليف وحدة 
العمل؟ 

رتأثيالعملإنتاجيةفيالتغييرمعدل.2

:الرأسمالياالستثمار

اآلالتمخزونتحسينعلى•

العاملينحوافز/اإلدارةجودة•

ارتفاعيؤديأنيمكن-الطلبنمومعدل•
اإلنتاجيةزيادةإلىالطلب



علىالتكميليةالمؤشراتأفضلمنواحًداالعملوحدةتكاليفمؤشريعتبر◦

قبلمنالخصوصوجهعلى)نسبيًامتكرربشكلاستخدامهويتماالقتصاد

منلمجموعةوأالفردية،للبلداناالقتصاديةالتنميةتقييمفي(الدوليةالمؤسسات

البلدان

يالمحلالناتج)لالقتصاداإلنتاجناتجالعامالسياقفيالمؤشرهذايضع◦

العاملةبالقوىالمرتبطةاألخرىوالتكاليفواألجورالعمالة،وإنتاجية،(اإلجمالي

.االقتصاديالنموجودةعنشاملةصورةيعطيممااألسعار،وتطور

:التاليةالمنهجياتاستخدامالممكنمنالوطني،المستوىعلىULCلحساب

◦: ULC.1الحقيقيةالعمالةإنتاجية/ إجمالي التكاليف االسمية لكل موظف

◦2 .: ULC  العمالة االسميةإنتاجية/ إجمالي التكاليف االسمية لكل موظف

◦3 .LC  إنتاجية العمالة الحقيقية/ إجمالي التكاليف الحقيقية لكل موظف

مصطلح بديل إلجمالي التكاليف لكل يتم استخدام التعويضات لكل موظف أيًضا على أنها: مالحظة◦

المؤسسات الدولية يتم استخدام الطريقة األولى في الحساب من قبل غالبيةموظف



البنك)نبيةاألجالمؤسساتغالبيةقبلمنالحسابفياألولىالطريقةاستخداميتم◦

(نميةوالتاالقتصاديالتعاونمنظمةاألوروبية،المفوضيةاألوروبي،المركزي

العمالةيفتكال.األجنبيةللمؤسساتالداخليةلالحتياجاتأيًضااستخدامهتموقد

جالمفياألسعارتطورعلىالضوءتسليطالطريقةهذهعلىمحسوبةللوحدة

.األجور

فمنقي،الحقياإلجماليالمحليالناتجمعتقارناالسميةالعمالةتكاليفانحيث◦

للفردالحاليةالعمالةتكاليفتتطوركيفنقارنانالطويلالمدىعلىالممكن
ULCنةمقارتمتإذا.المنتجةالحقيقياإلنتاجلوحدةبالنسبةحداعلىسنةلكل

مدىمنالتأكدالممكنمنالمستهلكأسعارمؤشرمتوسطالتطويرمعبالتزامن

اخلدالتضخممتوسطتطورينسخموظفلكلاالسميةالعمالةتكاليفتطور
.فترةمعين



النمومنأقلالمستهلكأسعارمؤشرمتوسطفيالنموفيهايكونالتيالحالةفي◦
متراكعنالحديثويمكننايتزايدهوالحقيقيULCأنيعنيوهذا،ULCفي

ريشيقدوالذياألسعار،تطورخاللمنامتصاصهيتملمالذيالنمواألجور

توسطمفيالنموفيهايكونالتيالحالةفيتضخميةضغوطظهورإلىالحقًا
فيآخذRULCأنيعنيهذاULCفيالنمومنأعلىالمستهلكأسعارمؤشر

العمالةمنأسرعبشكلتنموالحقيقيةالعملإنتاجيةفإنوبالتالياالنخفاض،

غوطضلـظهورالمسبقةالشروطتخلقال؛عاملةقوةلكللتكاليفالحقيقية

.الطلبجانبمنتضخمية

التنافسيةةالقدرلتقييمأيًضاتستخدمالطريقةبهذهالمحسوبULCمؤشريكونقد◦

فيمالدولةيةالتنافسالقدرةفيالمحتملةالتغييراتتحديدفيالمساعدة)لالقتصاد

تكونندماعفقطالتنبؤيةالقدرةبهذهتتمتعأنهامنالرغمعلى،(الدوليةاألسواق
.األخرىالبلدانفيالمعنيULCمعللمقارنةقابلة
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.يوروستاتيستخدمها:للحسابالثانيةالطريقة◦

عواملمشاركةمعدلعنالمنهجيةهذهفيULC(انخفاض)نمومعدليعبر◦

أنهيعنيامم،الحاليةالفترةفيإنشاؤهاتمالتيالمخرجاتقيمةفيالعمالةإنتاج
(مكوناتمنأيتعديليتملم ULCالمحليالناتجأوالعاملةالقوىتكاليف

ألسعاراتطورعنتكميليةمعلوماتاستخدامبدون.األسعارلتأثيرات(اإلجمالي

أوألسراانكماشلعاملالنهائياالستهالكالمثالسبيلعلى)االستهالكمجالفي

انكماشمعامل)ككلاالقتصادفيأو،(المستهلكأسعارمؤشرانكماشمعامل
.محدودةتنبؤيةقدرةلهالمؤشرهذافإن،(اإلجماليالمحليالناتج
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تأثيراتلاالسميةالعاملةالقوىتكاليفتعديلتمإذاللحسابالثالثةالطريقة◦

شملت.(موظفلكلالتعويضاتتخفيضيتمأي)المحددةالفترةفياألسعار
،(CPI)المستهلكأسعارمؤشراستخدامهايمكنالتياالنكماشعوامل

المحليالناتجانكماشمعاملأواألسر،انكماشلُمعاملالنهائيواالستهالك
إذاماإلىRULCتشير.الحقيقيةالعملوحدةتكاليفهذاعنينتج.)اإلجمالي

لكلالتعويضاتكانتإذا.االنخفاضأوالنموإلىتميلاألسعارضغوطكانت

تنخفضسوفRULCفإنأسرع،بشكلتنمواإلنتاجيةولكنتتزايد،موظف

.صحيةاالقتصاديةالتنميةاعتبارويمكن

موظفلكلالتعويضاتفياألسرعالنموحالةفيRULCفيالنمويشيرقد◦

النتيجةفي.الطلبجانبلضغوطنتيجةالتضخمنموإلىالعملإنتاجيةمنأعلى
مؤشراتلمعظمبالنسبةالحالهوكما)كقاعدةULCمؤشراتتقديميتم،النهائية

سنويأساسعلىالتغييرأشكالمنشكلالمئويةالنسبةفي(الكلياالقتصاد

لكلاإلجماليةالعمالةلتكاليفالقياسيالرقمحصةعنيعبرفهرسشكلفيأيًضا

.اإلنتاجيةمؤشروالعمالةموظف



قدالحساب،طرقنفساستخدامحالةفيحتىULCلحسابالمدخلةالبيانات◦

بيرللتعالمستخدمةالبياناتمصدرعلىاعتماًداULCلـالفعليالمستوىيختلف

أوسععلىيغطيالذيهومالءمةاألكثرالمؤشراعتباريمكنالعمالة،تكلفةعن

عويضتالمؤشرهذامثليكونقدالعاملة،بـالقوىالمرتبطةلتكاليفممكننطاق
جماليإإلىباإلضافةتشملوالتي،القوميةالحساباتلمنهجيةوفقًاالموظف

العملابأصحيدفعهاالتياإلجباريةالمساهمات(وعينيًانقًدا)والرواتباألجور

لتعويضاتاعنالتعبيريتم.والصحياالجتماعيالتأمينصناديقفيللموظفين

أنهحقيقةهوالمؤشرهذاالمنهجهذاعلىالمأخذ.الجاريةباألسعارموظفلكل

هذاستخدمي.(الخاصلحسابهمالعاملينرواتبيشملال)بالموظفينفقطيتعلق
والمفوضيةاألوروبيالمركزيالبنكقبلمنULCحسابفيالمؤشر

.وبياألوراإلحصائيوالمكتبوالتنميةاالقتصاديالتعاونومنظمةاألوروبية



كلفةتعنوللتعبيرالتقارير،وإعداداإلحصاءمنالعمالةاستخدامهوالبديل◦

الوطنياالقتصادفيموظفلكلاإلجمالي  األجرمتوسطفإنالعمالة،

امةعقاعدةهناكلالقتصادالعاماألداءعنللتعبيرالعملإنتاجيةحسابعند◦

اإلجماليليالمحالناتجأوالثابتة،باألسعاراإلجماليالمحليالناتجمؤشرتستخدم

.(يوروستاتالجاريةباألسعار

رصدهاميتالتيالعمالةإجماليفإنالمنهجية،المقارنةبإمكانيةتتعلقألسباب◦

عدمحالةفي.العملإنتاجيةلحسابعادةً تُستخدمالقوميةالحساباتلمنهجيةوفقًا

للمنهجيةقًاوفرصدهايتمالعمالةعنمعدلةبياناتاستخداميتمالبيانات،هذهتوفر
الضروريةالبياناتتتوفرالعندماULCلـالمعدلةالحساباتحالةفي.الوطنية

لالزمةابالتوظيفالخاصةالبياناتمصدرهيالخصوصوجهعلىالمشكلةفإن

صدرمعلىاعتماًدا.العملإنتاجيةحسابوفيموظفلكلالتعويضاتلحساب
استخداممنالرغمعلىULCعنالناتجةالبياناتتختلفقدالمستخدم،البيانات

ً فيالتوظيفبياناتعناإلبالغيتم.المنهجيةنفس وفقًا:التاليةللمنهجياتوفقا
بينمقارنةلـمنهجيةووفقًاالعاملةالقوىلمسحوفقًا،اإلحصائيةللتقارير

المطورين



فلسطين-مثال من بيانات المسوح االقتصادية (نمو تكلفة وحدة العمل)

 غيرات في الضوء على التأثير المشترك للتيسلط العمل حساب تكلفة وحدة
. التعويضات لكل موظفاإلنتاجية وفي 

و أي درجة نممو لتعويضات وإلى يمكن التحقق إلى أي درجة يشمل هذا ن
مقارنة االسمية انخفضت التعويضات بأكملها،طوال الفترة العمل إنتاجية 
على مدار  ULCمتواضع لـ والتي تجلى في النمو الحقيقية، العمالة بإنتاجية 
عن ، املين لكل العالتي انخفضت فيها االختالفات في ديناميكيات السنوات 

علقة المت. أي انخفضت تكاليف األجور لكل وحدة من الناتجهبوطي، اتجاه 
والتي تأثرت بانخفاض نمو األجور االسمية ، 2018-2014بالسنوات 

تطور ياني الرسم البيوضح . وبالتزامن مع تباطؤ نمو إنتاجية العمل الحقيقية
تكاليف يتم حساب،للوحدةطويل األجل نحو انخفاض تكاليف العمالة االتجاه 
ات التعويضفي المقام األول من خالل تطوير ممكن يفسر هذا . العملوحدة 
األجور المتغيرةتكوين 



2018 2017 2016 2015 2014
العاملينتعويضات  2,012,334 1,659,268 1,912,849 1,950,283 2,135,039

13,546,396 12,366,099 12,054,237 10,868,976 10,946,268 

االنتاج

15.8 15.8 15.9 15.3 18.3 العملتكافة
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شاكراً لحسن استماعكم


