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كفاءة النظام االقتصادي – مراجعة وتقييم للمعايير والقواعد

الملخص:
اإن الق�صي��ة الرئي�صية لهذه الدرا�صة ه��ي مراجعة معايري وقواعد قيا�س كفاءة النظام القت�صادي وتقييمها، 
وب�ص��ورة جوهري��ة ف��ك اللتبا�س يف طبيعة ق��راءة هذه املعاي��ري، وم��ا اإذا كان الأهم هو الق��راءة التقييمية 
للمعاي��ري – اأي قيا���س الأث��ر والنتائج على اأفراد املجتم��ع - اأم القراءة التقليدية الت��ي تركز على املخرجات 
والأن�ص��طة والربام��ج فح�ص��ب، حيث ت�ص��غل هذه الق�ص��ية حي��زًا كب��ريًا يف اهتمام��ات النظرية القت�ص��ادية 
املعا�ص��رة. ومن اأجل ذلك تناق�س الدرا�ص��ة اأبرز معايري كفاءة النظام القت�ص��ادي مع اإعطاء اأهمية خا�ص��ة 
ملعي��اري: العدالة والتما�ص��ك الجتماعي. وقد انتهت الدرا�ص��ة اإىل ترجيح تفوق الق��راءة التقييمية ملعايري 
قيا���س كفاءة النظام القت�ص��ادي عل��ى القراءة التقليدي��ة للمعايري، التي تركز على جمرد حتليل املوؤ�ص��رات 
القت�صادية الكلية بطريقة ل متكن من ا�صتخال�س النتائج والدللت على كفاءة النظام يف حتقيق الأهداف 

القت�صادية والجتماعية.

الكلمات املفتاحية: كفاءة النظام القت�صادي، العدالة، التما�صك الجتماعي، القراءة التقييمية، القراءة 
التقليدية.
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Efficiency of Economic System: A Review and Evaluation of 
Rules and Standards

Abstract:

The main purpose of this study is to review and evaluate the efficiency of economic 
system. The basic rules and standards that can be employed to measure the 
economic system efficiency include justice principle and social cohesion, to 
name some. However, the essence of the study is how to read these rules and 
standards. What matters is the evaluative reading rather than the classical 
reading. Evaluative reading is concerned with measuring the total impact and 
utilities on peoples resulting from economic policies. While, classical reading 
emphasizes merely the implanted activities, programs and outputs of economic 
policies. Such reading cannot enable us to extract accurately the efficiency of 
economic system. This study accentuated the evaluative reading superiority. 

Keywords: Economic system efficiency, Justice, Social cohesion, Evaluative 
reading, Classical reading.
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أواًل:  المقدمة:
متهيد:

اإن جن��اح النظ��ام القت�ص��ادي لأي بلد يف حتقي��ق الأهداف القت�ص��ادية والجتماعية للمجتم��ع باأقل كلفة 
ممكن��ة اإمنا يعني جناعة ال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية املختارة وم�ص��توى الر�ص��ادة القت�ص��ادية الت��ي يتمتع بها 
�ص��انعوا القرار القت�ص��ادي والجتماعي، ويف تلك احلال��ة ميكن القول اإن النظام القت�ص��ادي يتمتع بكفاءة 
عالي��ة، وعندما ل يكون النظام القت�ص��ادي متمتعًا ب�ص��فة الكفاءة والنجاعة، فيمكن الق��ول اإن هذا النظام 

اأ�صحى فا�صاًل وبحاجة اإىل مراجعة واإ�صالح واإعادة بناء من جديد.
ل �صك اأن حتديد م�صتوى جناح اأو ف�صل اأي نظام اقت�صادي يف حتقيق اأهدافه القت�صادية والجتماعية، لي�س 

عماًل �صهاًل، ولكنه يتم وفقًا ملعايري وقواعد وموؤ�صرات اقت�صادية واجتماعية متعددة.
وقد اأ�ص��حت هذه املعايري والقواعد ت�ص��كل ركائز رئي�ص��ة مهمة عند تقييم م�صتوى كفاءة النظام القت�صادي، 
وهي كذلك يف حالة تطور م�ص��تمر يف الأدبيات القت�ص��ادية املعا�ص��رة. بيد اأن هناك م�صكلة تكمن يف طريقة 

قراءة هذه املعايري وما اإذا كانت قراءة تقليدية اأم تقييمية.
مشكلة الدراسة:

اإنَّ الق�صية الرئي�صة لهذه الدرا�صة وم�صكلتها تتكئ ب�صفة اأ�صا�صية على مراجعة وتقييم ملعايري وقواعد قيا�س 
كف��اءة النظام القت�ص��ادي وب�ص��ورة حمددة فك اللتبا�س بني طبيعة قراءة ه��ذه املعايري وما اإذا كان الأكرث 

اأهمية هو القراءة التقييمية اأم القراءة التقليدية.
التعريف اإلجرائي:

وُيق�ص��د بالقراءة التقييمية، تقييم الكفاءة والفاعلية لالأثر الكلي اأو النتائج اأو املنافع لل�صيا�ص��ات والربامج 
القت�صادية املنفذة.

وهذه القراءة تاأ�ص���س على فكرة الإدارة القت�ص��ادية بالنتائج، اأي املرتكزة على حتقيق النتائج التي حتدث 
اأثرًا وتغريًا يف منافع املجتمع، ميكن قيا�صه بالأدوات الكمية والنوعية.

على �صبيل املثال، قيا�س اأثر ال�صيا�صات القت�صادية على احلد من الفقر وت�صحيح تفاوت توزيع الدخل وجعله 
اأكرث اإن�صافًا وعدالة.

وتتطلب عملية القراءة التقييمية، الر�صد واملتابعة وتقييم ال�صيا�صات والإجراءات و�صوًل اإىل تقييم الأثر 
كمي��ًا ونوعي��ًا، وبالت��ايل جتميع ال�ص��واهد واملوؤ�ص��رات على جن��اح وجناعة الربامج وال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية 

واملعنية.
ول�ص��مان وق��وع الأثر ف��ال بد من حتقق �ص��رط الكف��اءة يف اإدارة ال�صيا�ص��ات والربامج القت�ص��ادية، و�ص��رط 

الفاعلية يف تعظيم املنافع والأثر على اأفراد املجتمع من نواجت وخمرجات هذه ال�صيا�صات.
اأما ما ُيق�ص��د بالقراءة التقليدية لنواجت ال�صيا�صات، فهي جمرد الرتكيز على املدخالت والأن�صطة واملخرجات 

لل�صيا�صات والربامج القت�صادية دون الهتمام بقيا�س الأثر النهائي لها على املجتمع، اأو امل�صتفيدين.
أهمية الدراسة:

وتكم��ن اأهمي��ة ه��ذه الدرا�ص��ة يف لف��ت اإدراك املهتم��ني واملتخ�ص�ص��ني اإىل اأن الق��راءة التقليدية للموؤ�ص��رات 
واملعايري القت�صادية املتحققة، ل تكفي للتحديد الوا�صح مل�صتوى كفاءة النظام القت�صادي ورغم اأنها ق�صية 
ل يغف��ل عنها البع�س، فاإن اإعادة الرتكيز حولها اأ�ص��حى مهمًا باجت��اه زيادة الوعي باأهميتها التقييمية ولي�س 

التقليدية.
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لذل��ك، ف��اإن ه��ذه الدرا�ص��ة توؤكد عل��ى اأهمية ا�ص��تخال�س ال��دللت القت�ص��ادية والجتماعية للموؤ�ص��رات 
القت�صادية يف احلكم على م�صتوى كفاءة النظام القت�صادي وحتمًا فاإن هذا ال�صتخال�س يعيد الق�صية اإىل 

و�صعها ال�صحيح، وهي الرتكيز على البعد التقييمي اأكرث من البعد التقليدي.
هدف الدراسة:

وبناًء على ما �صبق، فاإن مو�صوع هذه الدرا�صة واأهدافها تتجه نحو تقدمي حتليل ونقا�س معمق لأبعاد ودللت 
املوؤ�ص��رات القت�ص��ادية الكلي��ة باعتباره��ا معاي��ري قيا�س م�ص��توى كف��اءة النظ��ام القت�ص��ادي، ولي�س جمرد 

موؤ�صرات اقت�صادية حمققة تتم متابعة تطورها خالل فرتة زمنية معينة، وتقراأ بطريقة تقليدية فقط.
منهجية الدراسة:

اإن حتقيق هدف الدرا�صة ومو�صوعها يتطلب ا�صتخدام املنهج الو�صفي باأ�صلوب حتليلي.
خطة الدراسة:

اإن خطة الدرا�صة �صتم�صي على النحو الآتي:
اأوًل: املقدمة.  -

ثانيًا: مفهوم النظام القت�صادي.  -
ثالثًا: املعايري القت�صادية لقيا�س كفاءة النظام القت�صادي.  -
رابعًا: املعايري الجتماعية لقيا�س كفاءة النظام القت�صادي.  -

خام�صًا: اخلامتة.  -
ثانيًا: مفهوم النظام االقتصادي:

ظل مفهوم النظام القت�ص��ادي اأحد ق�ص��ايا اجلدل الفكري بني القت�ص��اديني واملفكرين من ناحية، وارتباط 
ه��ذا املفهوم مبحيطه الجتماعي وفل�ص��فته القيمية والأخالقية وبيئته ال�صيا�ص��ية م��ن ناحية اأخرى، لذلك 
فاإن اأحد اأهداف النظرية القت�ص��ادية هو البحث والدرا�ص��ة يف �صكل العالقة بني طبيعة النظام القت�صادي 
وال�صيا�ص��ات القت�صادية من جهة واملحيط ال�ص��امل التي يعمل من خاللها النظام القت�صادي من جهة اأخرى، 
فالنظري��ة القت�ص��ادية تهت��م بتحليل اأثر النظام القت�ص��ادي عل��ى النتائج واملخرجات القت�ص��ادية وعلى 

الهيكل والأداء القت�صادي معًا.
وحقيق��ة الأم��ر، فاإن النتائج واملخرجات القت�ص��ادية ل تتوقف فقط على طبيعة النظام القت�ص��ادي واإمنا 
اأي�صًا على املحددات الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية والقيم واملبادئ الأخالقية يف املجتمع؛ لذلك تعددت 
زواي��ا النظ��ر يف تق��دمي تعريف حمدد للنظام القت�ص��ادي تعريفًا يت�ص��ق م��ع اأهداف النظرية القت�ص��ادية 
ووظيفتها يف احلقل القت�صادي فهناك مثاًل نظرية التعريف باأهم ال�صمات، التي تقدم تعريفًا تقليديا للنظام 

القت�صادي. يتكئ على اأهم �صمة فيه.
ووفقًا لذلك فاإن امللكية الفردية هي ال�ص��مة التي ُعرف بها النظام القت�ص��ادي الراأ�ص��مايل وكذلك فاإن �ص��مة 
امللكية العامة هي التي ُعرف بها النظام ال�صرتاكي، ولأن القت�صاد الإ�صالمي يتكئ على �صمة ارتباطه بالقيم 

واملبادئ والأخالق الإ�صالمية فقد عرف بالنظام القت�صادي الإ�صالمي.
بي��د اأن تعري��ف النظام القت�ص��ادي وفقًا ملعيار ال�ص��مة الواحدة مل يعد كافيا ول مقنع��ًا للتعرف الدقيق على 
طبيع��ة النظ��ام القت�ص��ادي واأهداف��ه وفح�س مدى كفائت��ه، لذلك ظهرت نظري��ة تعريف النظام بال�ص��مات 
املتع��ددة اأو التعريف بجملة ال�ص��مات املتعارف عليها علميًا. بيد اأن ال�ص��مات كث��رية ومنها نظام امللكية – نظام 
املعلومات – عملية اتخاذ القرار – القواعد ال�ص��لوكية – القيم الأخالقية وغريها من ال�ص��مات التي عر�ص��ها 
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.)The Structure of Economic System( يف كتابه اأ�ص�س الأنظمة القت�صادية )ا)1976Montias

واأي��ًا كان الأم��ر فاإن التعريف بجملة ال�ص��مات يق��دم منهجًا معياري��ًا يف تعريف النظام القت�ص��ادي؛ فاملبادئ 
والقي��م والأخالق والتقييم ال�صخ�ص��ي هي �ص��مات رئي�ص��ية ينبغي اأخذه��ا بعني العتبار عن��د تعريف النظام 

القت�صادي.
ويب��دو اأن القت�ص��ادي ال�ص��ويدي Linbeckا)1993( ق��د اأعجب بنظري��ة التعريف بجملة ال�ص��مات فقدم 
تعريف��ًا للنظ��ام القت�ص��ادي يق��ول فيه: النظام القت�ص��ادي عبارة عن جمموعة من اآليات وموؤ�ص�ص��ات �ص��نع 

القرار وتنفيذ القرارات املتعلقة بالإنتاج والدخل وال�صتهالك يف منطقة جغرافية معينة.
وكم��ا يذك��ر جريجوري و�ص��تيورات )1994( فاإن النظام القت�ص��ادي وفق��ًا لهذا التعريف اإمن��ا هو ذاك الذي 

يحتوي على اآليات وترتيبات موؤ�ص�صاتية وقواعد ل�صنع وتنفيذ القرارات املتعلقة بتخ�صي�س املوارد.
وقد كان فردريك براير اأكرث و�ص��وحًا و�ص��راحة يف تعريف النظام القت�ص��ادي حني عرف��ه بالآتي: النظام 
القت�ص��ادي ي�ص��مل جمي��ع املوؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات والقوان��ني والقواع��د واملعتق��دات والقيم واأمناط ال�ص��لوك 
الناجتة التي توؤثر ب�ص��كل مبا�ص��ر اأو غري مبا�صر على ال�ص��لوك القت�صادي والنتائج القت�صادية )جريجوري 
و�ص��تيورات ، 1994( ومن الوا�ص��ح اأن هذا التعريف  يوؤكد على عدد من ال�ص��مات الرئي�ص��ية التي تكون النظام 
القت�صادي ومنها وجود موؤ�ص�صات �صنع القرار التي تعمل وفق قواعد وا�صحة ومهام حمددة بالقوانني، اإ�صافة 

اإىل وجود اآليات من �صاأنها توفري املعلومات، والقيام بعملية التن�صيق.
وهذه املهام لبد اأن يقوم بها ال�ص��وق من خالل نظام الأ�ص��عار وكذلك اخلطة القت�ص��ادية، وميثل نظام امللكية 
اأح��د اأركان النظام القت�ص��ادي وما يتبع ذلك م��ن قواعد تنظم امللكية وحتدد حقوقه��ا وتبني اأوجه التحكم 

والتدخل فيها.
والنظام القت�صادي وفقًا لهذا التعريف يوؤكد م�صبقًا على وجود اآليات وا�صحة لتحديد الأهداف القت�صادية 
والجتماعية التي توؤثر مبا�ص��رة اأو ب�صكل غري مبا�ص��ر يف النتائج القت�صادية وتوفر احلوافز لالأفراد للعمل 

والقيام بالن�صاط القت�صادي.
ومهم��ا يك��ن اجلدل فيم��ا يتعلق بتعريف النظام القت�ص��ادي بال�ص��مة املميزة اأو بتعدد ال�ص��مات، ف��اإن النظام 
القت�صادي ل ميكن عزله عن حميطه الجتماعي واأ�ص�صه القيمية والأخالقية وبيئته ال�صيا�صية والثقافية.
وم��رة اأخ��رى ف��اإن التاأكيد من �ص��اأنه اأن يقربنا م��ن نظرية التعريف بجملة ال�ص��مات – وه��و التعريف الأكرث 
واقعي��ة ومنطقي��ة، فالنظ��ام القت�ص��ادي اإمنا يعك���س روؤية املجتمع لطريقة الت�ص��رف بال�ص��اأن القت�ص��ادي 
للمجتم��ع، وه��ي روؤي��ة تتك��ئ على جملة ال�ص��مات املتوفرة له��ذا املجتم��ع اأو ذاك، وتطبيقًا لذل��ك فاإنه – على 
�ص��بيل املث��ال – ميكننا تعري��ف النظام القت�ص��ادي الإ�ص��المي باأنه الطريقة الت��ي يعمل بها القت�ص��اد وفقًا 
للت�ص��ور الإ�ص��المي للحياة والإن�ص��ان والكون، ومن ثم فاإنه ميثل منهجًا ومذهبا للتعامل مع املوارد القت�صادية 
وتوظيفاتها وكافة الأن�ص��طة القت�ص��ادية من منطلق القيم والأخالق وهو لي�س بال�ص��رورة مرتبطًا مبنطقة 

جغرافية معينة.
ثالثًا: المعايير االقتصادية لقياس كفاءة النظام االقتصادي:

كانت مناق�ص��تنا لطبيعة ومفهوم النظام القت�ص��ادي �ص��رطًا �ص��روريا ملناق�ص��ة معايري قيا�س كفاءة النظام يف 
مواجهة امل�صكالت القت�صادية للفرد واملجتمع باعتبار اأن هذا الأمر ميثل جوهر اهتمام النظرية القت�صادية 
يف تناوله��ا مل�ص��ائل مثل كفاءة النظام القت�ص��ادي، حي��ث اإن نقطة البداية يف هذا القيا�س هو ربط امل�ص��كالت 
القت�صادية باأهداف املجتمع القت�صادية والجتماعية، ومن ثم حتليل طبيعة واأ�صلوب الإدارة القت�صادية 
يف �ص��نع ال�صيا�ص��ات القت�صادية التي من �ص��اأنها حتقيق الأهداف القت�ص��ادية للمجتمع، واإن هذه ال�صلة بني 

امل�صكالت والأهداف واآليات اتخاذ القرارات لي�صت اإل جوهر عمل النظام القت�صادي ومربر وجوده.
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واأيًا كان الأمر فاإن قيا�س كفاءة النظام القت�ص��ادي يف حتقيق اأهدافه اإمنا هي من �ص��ميم اهتمامات النظرية 
القت�ص��ادية؛ ولذل��ك اتف��ق القت�ص��اديون عل��ى معايري اأ�صا�ص��ية لقيا���س كفاءة النظام م�ص��تقة م��ن اأهداف 

ال�صيا�صة القت�صادية، وهي تنق�صم اإىل جمموعتني من املعايري:
الآتي: وتت�صمن  القت�صادية،  املعايري  	•

معيار النمو القت�صادي.  -
معيار الكفاءة القت�صادية.  -

معيار ال�صتقرار القت�صادي.  -
الآتي: وتت�صمن  الجتماعية  املعايري  	•

معيار العدالة الجتماعية.  -
معيار التما�صك الجتماعي للدولة.  -

Ԁ  :معيار النمو القت�صادي
تقا���س كف��اءة النظام القت�ص��ادي مبدى جناحه يف حتقيق معدل منو اقت�ص��ادي يفوق معدل منو ال�ص��كان، 
ويف هذه احلالة يكون املجتمع قادرًا على اإنتاج مزيد من ال�صلع واخلدمات عرب الزمن، مما يعني اأن املجتمع 

ي�صتمتع مب�صتوى معي�صي ورفاه مرتفع، لأن ن�صيب الفرد من الدخل يزيد عرب الزمن.
وللتاأك��د م��ن اأن هذا النمو مرغوب ومقبول من املجتمع فاإن الأم��ر يحتاج اإىل فح�س وحتليل اأعمق لطبيعة 
النمو القت�ص��ادي وم�ص��كالته وهي امل�ص��كالت التي – اإن مل يتمكن النظام من حلها – �صتوؤدي اإىل حالة من 

عدم الر�صا والقبول، مما ي�صكك يف كفاءة النظام يف نهاية املطاف.
اإن م�ص��كلة قيا�س النمو القت�ص��ادي هي اأوىل هذه امل�ص��كالت وهي تتعلق باأ�صاليب قيا�س النمو القت�صادي 
ومدى دقتها و�ص��المتها عرب الزمن، وهل هذه الأ�ص��اليب مبينة على معطيات ومعلومات �ص��حيحة، وهل يتم 
مراجعتها �صنويًا، وهل هذه الأ�صاليب منا�صبة و�صاحلة للمقارنة بني النظم القت�صادية املختلفة يف نقطة 

زمنية حمددة.
وترتبط بهذه امل�صكلة طريقة حتديد م�صادر النمو القت�صادي والأهمية الن�صبية لكل حمدد من حمددات 

النمو القت�صادي، واإذا ما كان يعتمد النمو القت�صادي ب�صورة اأكرث مثاًل على تراكم راأ�س املال.
واإذا كان الأم��ر كذل��ك، ف��اإن ه��ذا يتطلب م�ص��توى ادخ��ار اأعلى، وم��ن ثم قب��ول املجتمع بت�ص��حية اأكرب يف 
ال�ص��تهالك احلا�ص��ر من اأجل زيادة الدخار، ثم حتديد م�ص��توى الت�ص��حية وما هي الف��رتة الزمنية التي 
يتحملها املجتمع بالت�ص��حية بال�ص��تهالك احلا�صر، ومن جانب اآخر اإمكانية �ص��د فجوة الدخار املحلي من 
خالل القرتا�س اخلارجي وما مدى العبء القت�صادي للدين اخلارجي؟ ولذلك تعتمد هذه الإجابات على 

طبيعة النظام القت�صادي وما اإذا كان راأ�صماليًا اأو ا�صرتاكيًا اأو خليطًا اأو اقت�صادًا اإ�صالميًا.
وم��ن جه��ة اأخ��رى فاإنها ترتبط مبدى كفاءة النظام وعملية الر�ص��د القت�ص��ادي يف �ص��نع القرارات، وهنا 
ننتقل الآن اإىل حالة اأخرى للنمو القت�ص��ادي الذي يعتمد اأكرث على م�ص��توى التقدم التقني، حيث الأمر 
يتطلب فح�س موؤ�ص��رات الإنفاق على التعليم وبرامج التدريب والبحث العلمي والرعاية ال�ص��حية وغريها 
م��ن املوؤ�ص��رات. بي��د اأنه ل يكف��ي ملتابعة موؤ�ص��رات الإنفاق عل��ى هذه املجالت م��ن الناحي��ة الكمية واإمنا 

ي�صتلزم الأمر، فح�س وحتليل نوعي ملدى كفاءة الإنفاق وم�صتوى الأثر والفاعلية له.
اأما امل�ص��كلة الثانية فهي حتليل م�ص��توى الإن�ص��اف والعدالة يف توزيع ثمار النمو، والتاأكد مما اإذا كانت كل 

�صرائح املجتمع م�صتفيدة وتتمتع بثمار هذا النمو.
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اإن هذا الأمر يتطلب فح�س العديد من املوؤ�صرات التي من �صاأنها قيا�س مدى عدالة النمو ومن اأهمها:
الأ�صر. اإنفاق  واجتاهات  الدخل  توزيع  موؤ�صرات  حتليل  	•

الفقر. موؤ�صرات  	•
البطالة. موؤ�صرات  	•

الريفية. التنمية  موؤ�صرات  	•
الب�صرية. التنمية  موؤ�صرات  	•

ومن جانب اآخر فاإن عوائق النمو القت�ص��ادي هي م�ص��كلة اأخرى لبد من اأخذها بعني العتبار عند تقييم 
كف��اءة النظ��ام وفقا ملعي��ار النمو، واأن جوه��ر حتليل هذه العوائق م��ن منظور النظرية القت�ص��ادية لي�س 
هدف��ه التما���س املربرات ولكن هدف��ه فح�س طبيعة هذه العوائ��ق وعمق تاأثريها على م�ص��ار النمو وتقييم 
مدى جناح النظام القت�ص��ادي اأو ف�ص��له يف جتاوزها والتغلب عليها، ويف هذه احلالة يتم الرجوع اإىل عدد 

من املوؤ�صرات التي تبني حجم وعمق هذه العوائق من اأهمها:
ت�صوء. اأم  تتح�صن  كانت  ما  واإذا  اجليد  واحلكم  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  موؤ�صرات  	•

�صلبيًا. اأم  اإيجابيًا  تتغري  كانت  ما  واإذا  الف�صاد  ومدركات  موؤ�صرات  	•
اأم مثبطة لال�صتثمارات وتدفقات الراأ�صمال الأجنبية. اإذا ما كانت حمفزة  موؤ�صرات مناخ ال�صتثمار  	•

مرتفعًا. اأو  متدنيًا  كانت  ما  واإذا  املجتمع  يف  الإدخار  م�صتوى  	•
مثلى. ب�صورة  وتوظيفها  ا�صتغاللها  وم�صتوى  ندرتها  اأو  الطبيعية  املوارد  توفر  حجم  	•

وعلى اأية حال، فاإن الأدب القت�صادي العاملي يزخر مبوؤ�صرات خمتلفة ومتنوعة تقي�س مدى كفاءة النظام 
القت�ص��ادي يف حتقيق معدل النمو القت�ص��ادي املرغوب اقت�ص��اديا واجتماعيًا، وعادة تن�ص��ر املوؤ�ص�ص��ات 

الدولية القت�صادية اأو الجتماعية وال�صيا�صية تقاريرها ال�صنوية عن اجتاه هذه املوؤ�صرات لكل بلد.
وامل�ص��كلة الأخرية تتعلق مبوثوقية املعدل املرغوب واملنا�صب للنمو القت�صادي، حيث تقا�س كفاءة النظام 
مبدى جناحه يف حتقيق املعدل املرغوب للنمو، وب�ص��ورة عامة، فاإن املعدل املرغوب هو ذلك امل�ص��توى الذي 

يفوق معدل النمو ال�صكاين، بيد اأن هناك معايري فرعية ت�صاعد على اختبار املعدل املنا�صب منها مثاًل:
حماكاة نظام اقت�صادي اآخر يف اختيار املعدل وفق اإجنازات هذا النظام خالل فرتة ما�صية وبالن�صبة  	•

.%  10 %  اإىل  للدول النامية فاإن املعدلت املرغوبة ترتاوح بني 5 
مقارن��ة متو�ص��ط الدخ��ل الف��ردي ب��ني ال��دول وهن��ا ينبغ��ي النتب��اه اإىل اأن معدل النم��و يف الدول  	•
املتقدمة غالبًا ما يكون منخف�ص��ًا، بيد اأن هذا ل يعني �ص��عف كفاءة النظام يف هذه الدول، بينما يكون 

الو�صع خمتلفًا بالن�صبة للدول النامية والأقل منوًا الذي يتطلب معدلت مرتفعة.
للنمو. املرغوب  املعدل  حتقيق  اأجل  من  حتملها  املجتمع  ي�صتطيع  التي  القت�صادية  التكاليف  حجم  	•

مدى ا�صتعداد املجتمع للت�صحية بال�صتهالك احلا�صر اأو حتمله ملخاطر الت�صخم مقابل حتقيق معدل  	•
مرتفع للنمو القت�صادي.

ناجمًا  لي�س  واأنه  الدخل )والناجت(  م�ص��ادر  تنويع  م�ص��دره  للنمو  اختيار معدل مرتفع  اأن  من  التاأكد  	•
عن اإ�ص��هام قطاع رئي�س واحد كالنفط اأو ب�ص��بب التو�ص��ع يف اإنتاج ال�ص��لع الع�ص��كرية على ح�ص��اب ال�صلع 
واخلدمات ال�ص��تهالكية، فالنمو املدفوع بقطاع رئي�ص��ي واحد ل ي�ص��من حت�صن م�صتوى املعي�صة والرفاه 

للمواطنني.
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Ԁ  :معيار الكفاءة القت�صادية
الكف��اءة القت�ص��ادية، مفهوم مرتب��ط بطريقة النظام القت�ص��ادي يف اإدارة امل��وارد ومقيا�س مدى كفاءة 

النظام القت�صادي يف اإنتاج ال�صلع واخلدمات املرغوبة يف املجتمع باأقل كلفة ممكنة.
وبعب��ارة اأخ��رى الكفاءة ه��ي مقيا�س ملدى ق��درة النظام على التوظيف وال�ص��تخدام الأمث��ل للموارد التي 

تت�صم بالندرة يف ظل تعدد حاجيات املجتمع.
اإن الكفاءة القت�صادية عند القت�صاديني حتمل معنيني رئي�صيني:

كف��اءة �ص��اكنة: وتعني قيا�س كف��اءة النظام يف نقطة زمنية معينة ومبقت�ص��ى الكفاءة ال�ص��اكنة، فاإن  اأ . 
النظام القت�ص��ادي ينبغي اأن ينتج اأق�ص��ى الكميات من ال�ص��لع واخلدمات يف حدود اإمكاناته الإنتاجية 

يف حلظة معينة من الزمن، اأي اأن يعمل النظام يف حدود منحنى اإمكانات الإنتاج )الأفندي، 2012(. 
اأما اإذا كان النظام يعمل داخل حدود منحنى اإمكانيات الإنتاج فاإن النظام يعد غري كفء لأنه مل ي�صتخدم 
املوارد املتاحة ويوظفها يف الن�صاط القت�صادي ب�صورة مثلى، ومن ثم تظهر م�صكلة وجود موارد عاطلة يف 

حلظة زمنية معينة مل ينجح النظام يف توظيفها.
وكم��ا يو�ص��ح ال�ص��كل )1( فاإن اختي��ار النظام عن��د النقطة )F( يع��د اختيارًا غري ك��فء يف حلظة زمنية 
 )b( اأو )a( بيد اأن املفا�ص��لة بني a،b ،c معين��ة، اأم��ا جناح النظام فاإنه يحدث عند اأي نقطة على املنحنى
اأو )c( كانت يف املا�ص��ي تعتمد على نوع النظام القت�ص��ادي وما اإذا كان راأ�ص��ماليًا اأو ا�ص��رتاكيًا اأو خليطًا. 

فالتخطيط املركزي هو الذي كان يتوىل م�صئولية الختيار يف النظام ال�صرتاكي.
اأما يف النظام القت�ص��ادي احلر بطبيعته الراأ�ص��مالية فاإن مبداأ �ص��يادة امل�ص��تهلك وت�صويت الناخب هو من 

يقرر الختيار )جريجوري، 1994(.
وم��ن جان��ب اآخر، ف��اإن النظ��ام القت�ص��ادي ل ي�ص��تطيع يف هذه اللحظ��ة الزمني��ة اأن يعمل خ��ارج حدود 

اإمكانياته  الإنتاجية لأنه ل تتوفر له املوارد الكافية للعمل خارج هذه احلدود يف تلك اللحظة.

الكف��اءة احلركي��ة: وتعني قيا�س قدرة النظام القت�ص��ادي على زيادة طاقت��ه  الإنتاجية عرب الزمن  ب . 
دون اأن يتطلب ذلك بال�ص��رورة زيادة موارده  الإنتاجية من العمل وراأ�س املال؛ اأي اأن قدرة النظام على 
زيادة اإنتاج ال�ص��لع تتم من خالل ا�ص��تخدام اأف�صل اأ�ص��اليب وطرق الإنتاج وبا�صتخدام نف�س املوارد؛ لذا 
فاإن علينا التاأكد مما اإذا كان منحنى اإمكانات الإنتاج قد انتقل اإىل جهة اليمني )اإىل اأعلى( تعبريًا عن 
قدرة النظام على اإنتاج �ص��لع اأكرث بنف�س املوارد ال�ص��ابقة )ال�ص��كل 1( اإن م�ص��توى انتقال املنحنى يقدم 

مقيا�صًا ملعدل تغري الكفاءة احلركية.
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ومن ناحية اأخرى، ترتبط با�صتخدام هذا املعيار م�صكالت اأخرى من بينها:
الإنتاجية  بح�صابات   القيام  منها  موؤ�صرات  وهناك  الكفاءة،  قيا�س  م�صكلة  	•

وح�ص��اب  الإنتاجي��ة ميث��ل اأح��د مقايي���س الكفاءة ال�ص��اكنة، اأم��ا اإذا قمنا بح�ص��اب مع��دل التغري يف 
الإنتاجية فهذا يعني اأننا نقي�س الكفاءة احلركية )الكفاءة عرب الزمن(.

اأي�ص��ًا مدى الرتابط بني الكفاءة القت�ص��ادية وكل من الكفاءة ال�صيا�ص��ية  ومن م�ص��كالت الكفاءة  	•
والكفاءة الجتماعية واجتاه ال�ص��لة بني هذه الكفاءات الثالث، فالكفاءة ال�صيا�ص��ية تتعلق بق�ص��ايا 
املوؤ�ص�ص��ات ال�صيا�ص��ية ومنظومة احلكم اجليد ودرجة امل�ص��اركة ال�صيا�ص��ية يف �ص��نع القرارات؛ بينما 

تتعلق الكفاءة الجتماعية بق�صايا العدالة وم�صتوى الإن�صاف يف توزيع الدخل والرثوة والفر�س.
ومهما يكن الأمر، فاإنه كلما كانت درجة ال�ص��لة بني الكفاءة القت�ص��ادية والكفاءة ال�صيا�ص��ية والجتماعية 

قوية وعميقة زادت فاعلية النظام يف اإدارة موارده ب�صورة مثلى ومن�صفة )الأفندي، 2012(.
وم��رة اأخ��رى فاإن هناك العديد من املوؤ�ص��رات العاملي��ة التي تن�ص��رها املنظمات الدولية فيم��ا يتعلق بالكفاءة 

القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية.

معيار اأولويات التنمية القت�صادية والجتماعية:
اإن تطبيق هذا املعيار يف قيا�س كفاءة النظام القت�صادي يتطلب الإملام واملتابعة لق�صيتني جوهريتني:

الق�ص��ية الأوىل مرتبطة بعملية الختيار لأولويات املجتمع القت�ص��ادية وفح�س ما اإذا كانت عملية  	•
الختيار تت�صم بالر�صد القت�صادي.

الق�صية الثانية تتعلق بطريقة تنفيذ الأهداف والأولويات عن طريق اختيار ال�صيا�صات القت�صادية  	•
املالئمة، ومن ثم حتليل وفح�س كفاءة هذه ال�صيا�صات يف حتقيق الأهداف ذات الأولوية للمجتمع.

وتكمن اأهمية هذا املعيار يف طبيعة امل�صكلة القت�صادية التي تواجه اأي جمتمع – وهي فجوة املوارد – تتعلق 
باحلاجي��ات، وحاجي��ات املجتم��ع كبرية ول نهائية، بينما املوارد نادرة ن�ص��بيًا، لذلك تغ��دو كفاءة الختيار يف 
تخ�ص��ي�س املوارد يف اأف�ص��ل ا�صتخداماتها اأحد مقايي�س كفاءة النظام القت�ص��ادي، وتلك عملية لي�صت �صهلة؛ 
لأنها مرتبطة ب�صلة وثيقة بطبيعة  الأهداف القت�صادية والجتماعية للمجتمع وحجم هذه الأهداف، فلو 
كان بالإمكان اختيار كل الأهداف والأولويات ملا كانت هناك م�صكلة اختيار؛ لذلك فاإن النظرية القت�صادية 
تهتم بدرا�ص��ة اآليات الختيار من حيث كفاءتها ور�ص��دها القت�ص��ادي يف اختيار اأف�ص��ل الأهداف التي تعظم 

امل�صلحة العامة للمجتمع باأقل قدر من التكاليف القت�صادية والجتماعية.
وميكنن��ا النظ��ر اإىل كفاءة الختيار واملفا�ص��لة بني الأولويات من زاوية اأخرى، وه��ي زاوية النظر يف عواقب 
الختيار ال�صيئ لالأولويات )�صامل�صون ونوردهاو�س، 2006(، فالختيار ال�صيئ لالأولويات ي�صبب �صوء تخ�صي�س 
موارد املجتمع وا�صتنزافها مبعدل مت�صارع، ومن ثم ت�صبح عملية التنمية القت�صادية والجتماعية غري قابلة 
لال�ص��تدامة، بالإ�ص��افة اإىل اأنه يزيد التكاليف الجتماعية ب�ص��بب تفاقم التفاوت القت�ص��ادي الذي يجعل 
توزيع الدخل والرثوة اأكرث �ص��وءًا، مما ي�ص��بب اأي�ص��ًا زيادة بوؤر التوتر وال�ص��راعات الجتماعية بني �ص��رائح 

املجتمع، ومن ثم يهدد ال�صتقرار الجتماعي.
ول يتوقف الأمر عند هذا احلد، فالتكاليف القت�ص��ادية تزيد اأي�ص��ًا ب�ص��بب �ص��وء تخ�ص��ي�س املوارد وب�صبب 
ا�ص��تنزاف املوارد النادرة ن�ص��بيًا، مما يخف�س الطاقة الإنتاجية لالقت�صاد يف اإنتاج مزيد من ال�صلع واخلدمات، 

فال يتمكن اجليل القادم من التمتع مب�صتوى معي�صي ورفاه مرغوب وكاف.
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والختي��ار ال�ص��يئ لالأولوي��ات اأي�ص��ًا يجع��ل النظام القت�ص��ادي اأكرث عر�ص��ة لل�ص��دمات القت�ص��ادية وعدم 
ال�صتقرار القت�صادي، حيث تتواىل حالت الركود اأو يطول اأمدها كما تزيد تقلبات الأ�صعار ويتفاقم معدل 
الت�ص��خم والبطال��ة، وبطبيعة احلال، فاإن جتنب النظام القت�ص��ادي عواقب الختيار ال�ص��يئ يتطلب ر�ص��دًا 
اقت�ص��اديا يف اآليات اختيار الأولويات والأهداف القت�ص��ادية للمجتمع. وهذا يف الواقع ما تهتم به النظرية 
القت�ص��ادية. وحقيق��ة الأم��ر اأن عملي��ة الختيار ما زالت متث��ل جدًل �ص��ائعًا اأقرب اإىل خيارات القت�ص��اد 

ال�صيا�صي منه اإىل النظرية القت�صادية.
ويف العقود املا�ص��ية من القرن الع�ص��رين اعتمدت اآلية الختيار على طبيعة النظام القت�ص��ادي وال�صيا�ص��ي، 
ويف ظل النظام املركزي والقت�ص��اد القيادي )اقت�ص��اد الأوامر( كانت ال�ص��لطة املركزية وب�ص��ورة مطلقة هي 
التي تقرر وتختار نيابة عن املجتمع اأهدافه واأولوياته القت�ص��ادية، ومل تكن هذه الآلية يف الواقع ر�ص��يدة 
دومًا وقابلة لال�ص��تدامة، فقد ف�ص��لت هذه النظم يف النهاية يف حتقيق م�ص��توى معي�ص��ي ورفاه مرتفع ملواطنيها 
وجمتمعاته��ا، اأما يف الأنظمة الدميقراطية، فاإن اآلية الختيار تغدو اأكرث تعقيدًا وت�ص��ابكًا و�ص��عوبة، بيد اأن 
اأ�ص��اليب الختي��ار ل ميك��ن عزلها عن نظرية الختيار العام التي تعد اإحدى اإ�ص��هامات النظرية الكال�ص��يكية 

املعا�صرة )الأفندي، 2012(، وميكن تو�صيح ذلك على النحو الآتي:
قد يتم الختيار ب�صورة مبا�صرة بوا�صطة اأفراد املجتمع الذين يعربون عن تف�صيالتهم من خالل عميلة   -
الت�ص��ويت؛ اأي اأن اختي��ار احلزب ال�صيا�ص��ي الذي له برنامج يتبن��ى اأهدافًا واأولويات اقت�ص��ادية حتظى 

بر�صا الأفراد مقارنة بحزب اآخر له ترتيبات خمتلفة لالأولويات.
الطريقة الأخرى هي العتماد على قرارات ال�ص��وق اأو ما ي�ص��مى بنظام الت�صويت يف ال�صوق حيث يعك�س   -
جهاز الثمن )ومن خالل الأ�ص��عار( تف�ص��يالت امل�ص��تهلكني لل�ص��لع واخلدمات املرغوبة لهم، وهذا ما يف�صح 
عن��ه مب��داأ �ص��يادة امل�ص��تهلك، فعندما يزيد الطلب على �ص��لع معينة ترتفع اأ�ص��عارها، وهذا يعطي موؤ�ص��رًا 

للقطاع الإنتاجي لزيادة تخ�صي�س املوارد نحو ال�صلع واخلدمات التي يزيد الطلب عليها. 
وهن��اك طريق��ة الختيار امل��زدوج يف اختيار الأولوي��ات والأهداف، وهي التي اأف�ص��ح عنها القت�ص��ادي   -
البولندي اأو�صكار لجن، وو�صع نطاقها جان دورن�صكي )�صليمان، 1973(، وتوؤكد هذه الطريقة على م�صاركة 
ق��وى املجتم��ع يف اختيار الأهداف القت�ص��ادية، فالأفراد من خالل دور الراأي العام ونظام الت�ص��ويت يف 

النتخابات يتمكنون من التعبري عن خياراتهم وترتيبهم اأولويات الأهداف القت�صادية.
بي��د اأن ه��ذا الأم��ر، يب��دو �ص��عبًا يف الواقع، فما يف�ص��ح عنه الأف��راد ما هو اإل جم��رد الجتاهات الرئي�ص��ية 
لالأهداف وال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية، بينما يقوم �ص��انعو الق��رار )اأو احلكومة( ب�ص��ياغة الأهداف وحتديدها 

وحتديد اأولوياتها التف�صيلية.
وحقيق��ة الأم��ر، اأن ه��ذه ال�ص��عوبات والتعقيدات ذات ال�ص��لة بطريق��ة اختي��ار الأولويات قد اأثارت ق�ص��ية 
جوهري��ة ذات دلل��ة كبرية على م��دى كفاءة نظرية الختيار الع��ام، وما اإذا كانت ه��ذه النظرية قادرة على 
�ص��مان الكفاءة القت�ص��ادية والجتماعية معًا من اأجل حتقيق ر�ص��ا الأفراد، وبعبارة اأخرى ما الظروف التي 

تكون فيها قرارات الختيار العام وفقًا لتعبري �صامل�صون غري من�صفة اأو كفوؤة؟
ووفقًا ل�صامل�ص��ون، دعنا نفرت�س اأوًل اأنه ميكن ت�ص��نيف املجتمع �صيا�صيًا اإىل �ص��ريحتني رئي�صيتني هما: منافع 

�صريحة الأغلبية ومنافع �صريحة الأقلية )�صامل�صون ونوردهاو�س، 2006(.
دعن��ا الآن ننظ��ر كي��ف تختلف نتائج اختيار اأولويات املنافع وفقًا لطرائق �ص��نع القرار اجلماعي كما تبدو  يف 

احلالت الآتية:
الختيار العام بوا�صطة احلكومة.   اأ. 

الختيار العام بطريقة الت�صويت بالإجماع.  ب. 
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الختيار العام بطريقة الت�صويت بالأغلبية.  ج. 
الختيار العام يف ظل مع�صلة تناق�س الت�صويت.  د. 

الختيار العام احلكومي:  اأ. 
يبني �صكل )2( اأن نتائج الختيار احلكومي ل تخرج عن ثالث حالت، هي:

نتائج )اختيار( م�ص��رة، حيث تتخذ احلكومة اإجراءات جتعل اجلميع اأ�ص��واأ حاًل، وبيانيًا يتمثل هذا يف   -
النتقال من النقطة الأ�صلية )F( اإىل )H(، وبالتايل فاإن هذا ميثل اختيارًا فا�صاًل.

اختي��ار ي��وؤدي اإىل اإعادة توزيع ب�ص��يطة، فيتمث��ل بالنتقال م��ن النقطة )F( اإىل )B(، حيث ت�ص��تفيد   -
الأغلبية من زيادة املنافع، بينما تت�صرر �صريحة الأقلية.

اختيار يوؤدي اإىل اأن ي�ص��بح اجلميع اأح�ص��ن ح��اًل، حيث تتحقق اأمثلية باريتو، وبياني��ًا يتمثل بالنتقال   -
من النقطة )F( اإىل النقطة )a(، حيث يغدو الأفراد اأح�صن حاًل ول اأحد اأ�صواأ حاًل، ومن ثم فاإن هذا 
الن��وع م��ن الختيار يكون مر�ص��يًا للجميع، بيد اأنه كما يوؤكد �صامل�ص��ون ل توجد قواعد م�ص��مونة جتعل 

اجلميع دائمًا اأف�صل حاًل.

الختيار العام بطريقة الت�صويت بالإجماع:  ب. 
تعني هذه الطريقة �ص��رورة احل�ص��ول على موافق��ة جميع الأفراد على اختيار الأولوي��ات اأو املنافع، ويرتتب 
على هذا الختيار اأن ي�صتفيد كل فرد يف املجتمع، لأنه ل ميكن اتخاذ قرار بدون موافقة كل فرد، وبيانيًا فاإن 

هذا يتطلب النتقال من النقطة )F( اإىل النقطة )d( على املنحنى يف �صكل )3(. 
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ومن الوا�ص��ح اأن طريقة الت�ص��ويت بالإجماع حتقق اأمثلية باريتو، حيث ي�صبح كل فرد اأف�صل حاًل، ول يوجد 
فرد اأ�صواأ حاًل.. ومن ثم ل يوجد اأي طغيان من الأكرثية على الأقلية.

بيد اأن طريقة الت�ص��ويت بالإجماع لي�ص��ت �ص��هلة، فهي تتطلب جهدًا ووقتًا طوياًل للح�صول على الإجماع، فاإذا 
رف�س �ص��خ�س واحد فقط فاإن هذا �ص��يعطل عملية الختيار، اأي اأن احل�ص��ول على موافقة كل �ص��خ�س يتطلب 
الول��وج يف م�ص��اومات ومفاو�ص��ات مارثوني��ة اأو عميق��ة من �ص��اأنها اأن تعوق اإجناز اأي �ص��يء، وب�ص��بب ذلك فقد 

تتوقف عملية الختيار عند النقطة الأ�صلية )F( يف �صكل )3(.
وخال�صة الأمر، اأن الختيار بطريقة الت�صويت بالإجماع يو�صل اجلميع اإىل طريق م�صدود ومييل اإىل الإبقاء 

على الو�صع القائم )اأو احلايل( مهما كان جيدًا اأو �صيئًا.
الختيار بطريقة الت�صويت بالأغلبية:   ج. 

اإن اتخاذ القرارات وفقًا لقاعدة الأغلبية هي ال�ص��لوك ال�صيا�صي ال�صائع للفاعليني القت�صاديني وال�صيا�صيني، 
وبياني��ًا يبني �ص��كل )4( كيف اأن النتائ��ج املحتملة لختيار الأولويات يجري ل�ص��الح �ص��ريحة الأغلبية – اأي 
بالنتق��ال م��ن النقط��ة )G( اإىل d, N, M، ويف كل تل��ك النقاط فاإن منافع �ص��ريحة الأغلبية تزيد وتبلغ 
اأق�ص��اها عند النقطة )M(، بيد اأن الت�ص��ويت بالأغلبية ل ي�ص��من دائمًا حتقيق اأمثلية اأو حت�صينات باريتو، 
فالأغلبي��ة تف�ص��ل )M(؛ لأن منافعه��ا اأك��رب، بينما ي�ص��وء حال الأقلية عن��د هذه النقطة، وثم��ة عيب اآخر 
يكتنف ت�ص��ويت الأغلبية، وهو اأنه قد يوؤدي اإىل ا�ص��تبداد الأغلبية بالختيار، ومن ثم ال�ص��تبداد باحلكم، 
فالذي��ن يح�ص��لون عل��ى الأغلبية مييل��ون اإىل فر�س اإرادتهم ال�صيا�ص��ية عل��ى الأقلية من خ��الل اإعادة توزيع 

املنافع وت�صميم القوانني املتحيزة �صد الأقلية.

وبطبيع��ة احل��ال فاإن مبداأ العدالة يتطلب كبح طغيان الأغلبية على األ يفقد ذلك اآلية الت�ص��ويت بالأغلبية 
م�ص��مونها اجلوه��ري؛ لذل��ك ي��رى العديد م��ن القت�ص��اديني وال�صيا�ص��يني واملفكري��ن تنويع قواعد ت�ص��ويت 
الأغلبي��ة، وم��ن ذل��ك ا�ص��رتاط اأغلبي��ة مطلقة لختي��ار بع���س امل�ص��روعات اجلوهري��ة كاإج��راء التعديالت 
الد�ص��تورية )ثلثي الأ�ص��وات مثاًل(، وكذلك ا�ص��تخدام اأغلبية ب�صيطة يف ق�ص��ايا اأخرى اأقل �صاأنًا من الق�صايا 

اجلوهرية وبالعودة اإىل �صكل )4( فاإن نتائج ت�صويت الأغلبية يوؤدي اإىل النتائج الآتية:
باريتو. لأمثلية  وفقًا  اجلميع  حال  يح�صن  لأنه  ومن�صفًا؛  كفوؤًا  الختيار  يكون   )d( النقطة  عند  	•

بينما عند النقطة )N( يكون الختيار غري كفء وغري من�ص��ف؛ لأنه يح�ص��ن منافع الأغلبية، بينما  	•
ي�صوء عندها حال الأقلية.

اأم��ا عن��د النقط��ة )M( ف��اإن الأغلبية تكون يف حال اأف�ص��ل، مع تدهور ب�ص��يط اإىل ح��د ما يف منافع  	•
الأقلية.

وخال�صة الأمر، اأن الختيار العام بوا�صطة الت�صويت بالأغلبية ل ي�صمن دائمًا حتقيق اأمثلية باريتو.
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الختيار العام ومع�صلة تناق�س الت�صويت:  د. 
حتدث مع�صلة تناق�س الت�صويت عندما ل حت�صل اأولية اقت�صادية معينة على الأغلبية يف خيارات الناخبني 
م��ن بني ع��دة اأولويات )�صامل�ص��ون ونوردهاو�س، 2006(، اأو بعبارة اأخرى، تن�ص��اأ هذه املع�ص��لة عندما حت�ص��ل 
جمموعة من الأولويات على نف�س حجم الت�صويت التي من �صاأنها اأن تعوق اختيار اإحداها اأو بع�صها، وللخروج 

من هذه املع�صلة فاإن هناك حلوًل اأخرى منها:
الختيار بالقرعة بني الأولويات التي ح�صلت على نف�س حجم الت�صويت.  .1

جتزئة الت�ص��ويت، فاإذا كانت هناك ثالث اأولويات اأ، ب، ج�، ح�ص��لت كلها على ت�ص��ويت م�ص��ابه يف احلجم   .2
فعندئ��ذ ميك��ن اإعادة الت�ص��ويت عل��ى اأ، ب اأوًل، فاإذا فاز )اأ(، فيمكن اإجراء ت�ص��ويت ث��اين على )اأ، ج�(، 
ويالحظ اأن جتزئة الت�ص��ويت قد تتطلب نوعًا من الإدارة التع�ص��فية اأو الت�ص��ويت التع�ص��في يف الهيئات 

الت�صريعية املنوط بها الختيار.
تعديل الأولويات واإجراء ت�ص��ويت جديد عليها ميكن من اخلروج من مع�ص��لة تناق�س الت�ص��ويت على اأن   .3

هذا الإجراء يتطلب الدخول يف حوار مع الفئات ذات امل�صالح املتعار�صة.
ومهما يكن احلال فاإنه ل توجد طريقة مثالية لالختيار العام مائة يف املائة، واإذا كان الختيار العام بت�صويت 
الأغلبية هو الأكرث عدالة، مما يعني اأن حقوق الأقلية ينبغي اأن حُترتم، فالقاعدة ال�ص��رعية تقول ل �ص��رر 

ول �صرار.
وعلى اأية حال، فبالرغم من اأن نظرية الختيار العام توؤكد على تو�صيع قاعدة امل�صاركة يف �صناعة القرارات 
املتعلق��ة بتحدي��د الأهداف القت�ص��ادية واأولوياتها. مما جعل لها �ص��دى قويًا، ومنها ظهور اأ�ص��وات قوية من 
اقت�ص��اديني ومنظمات دولية تدعو اإىل اأهمية تعزيز م�ص��اركة املجتمع يف �ص��نع اخليارات والأهداف، ومع كل 

ذلك التاأييد لهذه النظرية فاإن هذا مل مينع من تعر�س نظرية الختيار العام لنتقادات �صديدة.
فقد قلل عدد من رواد نظرية الختيار العام ومنهم جيم�س بوكانن وجوردن تولك واأرو من قدرة هذه النظرية 

لأ�صباب معينة من العمل بطريقة كفوؤة )الأفندي، 2014(، ومنها:
اأن قانون الأغلبية يف الت�ص��ويت قد ل ي�ص��من حتقيق الكفاءة يف ال�ص��لع العامة التي تتطلب اأن تفوق  	•
منافعه��ا احلدي��ة تكاليفه��ا احلدية، فق��د ينتهي ق��رار الأغلبية اإىل اختي��ار اأهداف ل يتوفر لها �ص��رط 

الكفاءة.
احتمال قيام جمموعات الناخبني )الأحزاب مثاًل( بعملية مقاي�صة لالأولويات والأهداف عند ت�صكيل  	•

ائتالف اأغلبية.
اأهداف حتقق م�ص��الح  فاإنهم قد يف�ص��لون اختيار  انتخابهم  اإعادة  لل�صيا�ص��يني هو  الهدف الأول  اأن  مبا  	•

جماعات ال�صغط وامل�صالح التي لي�صت بال�صرورة معربة عن امل�صلحة العامة. 
واأي��ا كان الأم��ر ف��اإن تقييم مدى كف��اءة اآلية اختيار الأه��داف والأولوي��ات القائمة على مبداأ م�ص��اركة قوى 

املجتمع يف اإطار نظام الت�صويت الدميقراطي يتطلب مراقبة م�صار املوؤ�صرات الآتية:
م��دى كف��اءة النظ��ام النتخابي يف متكني الأفراد من التعبري احلقيقي ع��ن اإراداتهم احلرة يف اختيار  	•

الأولويات.
املختلفة. الأهداف  بني  التمييز  يف  للناخبني  النافذة  والب�صرية  ال�صيا�صي  الن�صج  موؤ�صرات  	•

موؤ�ص��رات التجرب��ة ال�صيا�ص��ية لالأح��زاب وقدرته��ا عل��ى تقدمي الربامج القت�ص��ادية الت��ي تعرب عن  	•
امل�صلحة العامة للمجتمع.



95

اأ.د. حممد اأحمد الأفندي                
املجلد الثالث والع�شرون  العدد )2(، يونيو 2017م 

مجلة الدراسات االجتماعية https://doi.org/10.20428/JSS.23.2.4

مراحلها. بكل  النتخابية  العملية  ونزاهة  �صالمة  موؤ�صرات  	•
وغري ذلك من املوؤ�صرات التي تو�صح مدى قدرة الأفراد على امل�صاركة الفاعلة واختيار الأهداف والأولويات.

Ԁ  :معيار ال�صتقراء القت�صادي
هناك عالقة وثيقة بني النظام القت�ص��ادي وال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية التي ت�ص��كل القاطرة لتحقيق اأهداف 

النظام القت�صادي.
فمخرجات النظام اأو النتائج القت�صادية له تعتمد على ثالث جمموعات من املحددات والعنا�صر:

القت�صادية. ال�صيا�صات  وعنا�صر  جمموعة  	•
والب�صرية. الطبيعية  املوارد  مثل  للنظام  تتوفر  التي  والبيئية  الطبيعية  العنا�صر  	•

والثقافية. والجتماعية  والقيمة  ال�صيا�صية  البيئة  عنا�صر  	•
ول ري��ب اأن ال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية ل تعم��ل يف ف��راغ و ب��دون اأه��داف، فه��ي اأدوات حتق��ق اأه��داف النظ��ام 
القت�ص��ادي. ومن ثم فاإن اأهداف ال�صيا�ص��ة القت�ص��ادية هي اأهداف م�ص��تقة من اأهداف النظام، وال�صيا�ص��ات 
القت�ص��ادية م��ا ه��ي اإل جمل��ة الإج��راءات وال�صيا�ص��ات والأدوات املتعلق��ة بال�صيا�ص��ات املالي��ة والنقدي��ة 
وال�صيا�ص��ات الداخلي��ة والربامج القت�ص��ادية التي تهدف اإىل حتقي��ق الأهداف القت�ص��ادية والجتماعية 

للنظام ومن اأهمها:
حتقيق ال�صتقرار القت�صادي ومن اأبرز موؤ�صراته:  اأ. 

ا�صتقرار الأ�صعار واحلفاظ على معدل ت�صخم منخف�س قريبًا من ال�صفر.  -
املحافظة على معدل بطالة مقبول اقت�صاديًا واجتماعيًا يرتاوح بني 3 % اإىل 5 %.  -

معدل منو اقت�صادي مرغوب يرتاوح بني 5 - 10 %.  -
و�صع م�صتقر ومرغوب مليزان املدفوعات.  -

ا�صتقرار �صعر �صرف العملة الوطنية.  -

رابعًا: المعايير االجتماعية لقياس كفاءة النظام االقتصادي:
Ԁ  :معيار التما�صك الجتماعي

يق�ص��د بالتما�ص��ك الجتماعي منظومة الروابط القيمية والثقافية واحل�صارية والقت�صادية والجتماعية 
الت��ي يتاأ�ص���س عليه��ا اجتم��اع الأف��راد اأو الت��ي يقوم عليه��ا املجتمع، ووفق��ًا لدور كه��امي فاإن درجة التما�ص��ك 
الجتماعي تعتمد على طبيعة اجلماعات واملنظمات واملجتمعات التي توؤثر تاأثريًا كبريًا ومبا�صرًا على اأمناط 
�ص��لوك الأفراد، ومن منظور النظرية القت�صادية فاإن التما�صك الجتماعي هو مفهوم لال�صتقرار الجتماعي 
يف املجتمع وذلك مرتبط بالإ�ص��تقرار القت�ص��ادي، وقد اأ�ص��حى التما�صك الجتماعي هدفًا عظيمًا ومعيارًا يف 

نف�س الوقت لتقييم كفاءة النظام القت�صادي.
فال ميكن جعل النمو القت�صادي قاباًل لال�صتدامة مامل يتم احلفاظ على التما�صك الجتماعي واحلفاظ على 
الثقة العامة بني النظام القت�ص��ادي واجلماعة ال�صيا�صية والقت�صادية، والتما�صك الجتماعي ميثل ق�صية 
جوهري��ة لتفادي م�ص��اوئ النظام القت�ص��ادي احلر املنفل��ت الذي ولد الفردية الأنانية واأ�ص��عف امل�ص��وؤليات 
امل�ص��رتكة وو�ص��ع الفج��وة بني الأغني��اء والفقراء، على اأن م��ا يهمنا يف هذا املق��ام هو التاأكيد على اأن تر�ص��يخ 
التما�ص��ك الجتماعي وزيادة درجته تعترب معيارًا لقيا�س كفاءة النظام القت�ص��ادي مما يتطلب بناء النظام 

على قواعد اأ�صا�صية منها:
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التم�ص��ك بالعدالة والإن�ص��اف وامل�صاواة بني اأفراد املجتمع يف احل�صول على اخلدمات العامة مبا ميكن من   -
حتقيق ر�صاء الأفراد بالنظام وال�صراكة الفاعلة يف التنمية.

�صمان ال�صتقرار باأبعاده ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية ومبا ميكن من تفجري طاقات واإبداعات   -
الأفراد يف عملية التنمية القت�صادية والجتماعية والتنمية الب�صرية امل�صتدامة.

ال�ص��تثمار يف منظومة التما�ص��ك الجتماعي التي من �ص��اأنها تعظيم الأهداف وامل�صالح واملنافع امل�صرتكة   -
والرفع من �صاأن العمل اجلماعي وحتقيق الت�صامن والتكافل الجتماعي )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

.)2012

وبطبيعة احلال فاإن مدى كفاءة النظام القت�ص��ادي يف احلفاظ على التما�ص��ك الجتماعي ميكن قيا�ص��ها من 
ثالثة اأبعاد رئي�صية: 

ُبعد الإدماج الجتماعي الذي يت�صمن املدى الذي اأتاحه النظام يف توفري فر�س امل�صاركة القت�صادية  	•
والجتماعي��ة وال�صيا�ص��ية لالأف��راد، وم��ن موؤ�ص��رات ه��ذا البعد ه��و تقييم حج��م املوارد اجلدي��دة التي 
اأتاحها النظام القت�ص��ادي يف جمالت التنمية الجتماعية الأ�صا�ص��ية كالإنفاق على الرعاية ال�صحية 
والتعليم واحلماية الجتماعية، اأي اأنه ينبغي تتبع موؤ�صرات التنمية الب�صرية الأ�صا�صية، وكذلك تتبع 
موؤ�ص��رات الإنفاق على التنمية الريفية والتنمية يف املناطق النائية، اإ�ص��افة اإىل تتبع موؤ�صرات الإنفاق 
عل��ى مكافح��ة الع��ادات الجتماعية ال�ص��لبية مثل ع��ادات الثاأر والتهمي���س الجتماعي لبع���س الفئات، 

وكذلك موؤ�صرات التفاق على حل ال�صراعات وال�صلح بني اجلماعات اأو الأفراد.
ُبع��د احل��راك الجتماعي الذي يق�ص��د به م�ص��توى تكافوؤ الفر�س املحرز، وانعكا�س ذلك على م�ص��توى  	•
ر�ص��ى الأفراد يف امل�ص��ي اإىل الأمام، ومن موؤ�ص��رات قيا�س هذا البعد النظر يف حجم وم�ص��توى ال�صيا�ص��ات 
الجتماعية والقت�ص��ادية التي توؤ�ص���س ل�ص��راكة منظمة تكون فاعلة لالأفراد، كذلك النظر يف م�صتوى 
املوؤ�ص�ص��ات الدميقراطية وفاعليتها ومدى مت�صكها بالدفاع عن قواعد ال�صراكة وتكافوؤ الفر�س بني اأفراد 

املجتمع.
ُبعد راأ�س املال الجتماعي الذي يت�ص��من تقييم م�ص��توى الثقة بني اأفراد املجتمع واملوؤ�ص�صات وانعكا�س  	•

ذلك على �صعور الأفراد بالنتماء اإىل املجتمع.
ومن موؤ�ص��رات قيا�س هذا البعد هو تقييم م�ص��توى ال�ص��راكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س ومنظمات املجتمع 
املدين يف القيام بعمل م�ص��رتك جماعي، ومن ذلك ال�ص��راكة يف متويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة لالأفراد، 
كذل��ك قيا���س موؤ�ص��رات ال�ص��راكة ب��ني هذه املوؤ�ص�ص��ات فيم��ا يتعلق بربام��ج احلماي��ة الجتماعية وال�ص��مان 

الجتماعي.
ويف النظام القت�ص��ادي الإ�صالمي، هناك موؤ�صرات اأ�صا�ص��ية يف تقييم ال�صراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س 
واملوؤ�ص�ص��ات اخلريية، ومنها موؤ�ص�ص��ات الزكاة والأوقاف التي تقدم منظومة متكاملة لتعزيز الثقة بني النا�س 

واملوؤ�ص�صات من �صاأنها حماربة الفقر والبطالة وتوفري فر�س العمل.
وب�ص��ورة عام��ة ف��اإن ميدان عمل راأ���س املال الجتماعي ميدان وا�ص��ع  يت�ص��من جمالت اجتماعية و�صيا�ص��ية 

واقت�صادية وثقافية ل ميكن اإغفال موؤ�صراتها عند تقييم كفاءة النظام القت�صادي.
Ԁ  :معيار العدالة

اإن العدالة هي ق�ص��ية قيمية كما اأنها قيمة اأخالقية اأ�صا�ص��ية وا�ص��عة التف�ص��ري ولها تطبيقات عملية �ص��املة 
ومتنوع��ة. فهن��اك عدال��ة اجتماعية وعدالة اقت�ص��ادية وعدالة �صيا�ص��ية وغ��ري ذلك من املعاين واملقا�ص��د 

الكلية.
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والعدالة يف الت�صور الإ�صالمي مبداأ اأ�صيل ل�صتقامة احلياة وعمارة الأر�س وحتقيق الأمن وال�صتقرار للنا�س، 
وما زال مو�صوع العدالة ميثل ال�صغل ال�صاغل للمفكرين والفال�صفة، كما اأنه هدف ال�صيا�صيني وهو كذلك معيار 

اأ�صا�صي عند القت�صاديني  يف قيا�س الكفاءة القت�صادية والجتماعية للنظام القت�صادي.
واأيًا كان الأمر فاإنه عندما يكون النظام القت�ص��ادي قادرًا على متليك اأفراد املجتمع املنافع وحتقيق م�ص��توى 
ع��ال م��ن النمو وتقليل الفوارق ب��ني النا�س واإزالة بوؤر التوتر وال�ص��راعات الجتماعية وال�صيا�ص��ية فاإن هذا 

النظام يكون قد جنح ن�صبيًا يف حتقيق العدالة.
والعدال��ة مب�ص��مونها الجتماع��ي عميق��ة ال�ص��لة مب�ص��توى الإن�ص��اف يف توزي��ع ال��رثوة والدخ��ل والفر���س 
القت�ص��ادية والجتماعي��ة وال�صيا�ص��ية، وعن��د قيا�س كف��اءة النظام م��ن مرئيات العدالة، ف��اإن هناك ثالث 

ق�صايا ميكننا مناق�صتها وتتبعها وهي: املوؤ�صرات الفنية ونظم التوزيع واملوؤ�صرات الأخرى.
املوؤ�صرات الفنية:

 اعتاد القت�ص��اديون على ا�ص��تخدام معايري فنية لقيا�س م�ص��توى عدالة توزيع الدخل اأو م�ص��توى التفاوت يف 
توزيع الدخل، ومنها:

معامل جيني للرتكيز )Gini Concentration( وهو م�صتق من منحنى لورنز.  -
معامل �صيمون كوزنتز )معامل كوزنتز(.  -

موؤ�صرات الفقر.  -
معامل جيني للرتكيز:   اأ. 

يرتاوح معامل جيني بني �صفر )امل�صاواة الكاملة يف توزيع الدخل( اإىل الواحد ال�صحيح )التفاوت التام(. 

وكلما زادت م�ص��احة اجلزء املح�ص��ور بني خط 45 ومنحنى لورنز زادت ن�صبة معامل جيني للرتكيز ويبني �صكل 
)5( هذا املقيا�س.

ومن اأ�صهرها منحنى لورنز )Lorenz Curve( كما يو�صحه �صكل )5(:
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حيث تقا�س ن�ص��بة ال�ص��كان على املحور الأفقي ون�ص��بة الدخل على املحور الراأ�ص��ي، وميثل خط 45 الواقع بني 
 نقط��ة الأ�ص��ل والنقط��ة )0( بالتوزي��ع العادل متامًا للدخ��ل، فاإذا كان 30 % من ال�ص��كان مثاًل يح�ص��لون على
 30 % من الدخل فهذا يعترب توزيعًا تامًا وعادًل للدخل، وهكذا بقية الن�صب فكل نقطة على هذا اخلط تبني 
التوزي��ع الع��ادل للدخ��ل، يف حني اأن املنحنى املنقط يب��ني التوزيع غري العادل للدخ��ل، وكلما ابتعد هذا اخلط 
ع��ن خ��ط )45( كان التوزيع اأقل عدالة، وعلى �ص��بيل املث��ال يبني اخلط املنقط اأن اأفقر 10 % من ال�ص��كان ل 

يح�صلون اإل على 5 % من الدخل بينما مقت�صى العدل اأن يح�صلوا على 10 %.
وم��ن ناحي��ة اأخ��رى، فاإن معام��ل جيني ميك��ن حتديده باملنطق��ة الواقعة بني خ��ط 45 واملنحن��ى املنقط وهو 

مقيا�س ل�صوء توزيع الدخل.
معامل كوزنتز:  ب. 

يق�ص��د به��ذا املعام��ل جمموع الف��روق بني الأن�ص��بة الدخلية والأن�ص��بة ال�ص��كانية جلميع الفئ��ات التي ميكن 
تق�ص��يم ال�ص��كان اإليها )جيلز، بريكنز، رومر، و�ص��ودجرا�س، 1995(، ويختلف معام��ل كوزنتز عن معامل جيني 
يف اأن الأول يعط��ي وزن��ا اأك��رب للتف��اوت وكذل��ك ق��رب مركز التوزي��ع، بينما ل يعط��ي نف�س ال��وزن للتفاوت يف 

الجتاهني املتطرفني.
وميكن للمتابع اأن يتعرف على درجة تركز الرثوة ودرجة الفقر با�ص��تخدام معامل كوزنتز، فاإذا كان الهتمام 

هو تقييم درجة تركز الرثوة على قيمة التوزيع، فيمكننا حتليل اأعلى 5 % اأو 10 % اأو 20 %.
اأما اإذا كان اهتمامنا هو معرفة درجة الفقر التي تعك�س �ص��وء عدالة التوزيع فيمكننا تقييم م�ص��توى الدخول 

املطلقة والن�صبية لأ�صد النا�س فقرًا التي ترتاوح بني 30 % اإىل 40 % من التوزيع.
مقايي�س الفقر:  ج. 

تقدم مقايي�س الفقر موؤ�ص��رات مل�ص��توى التفاوت بالن�صبة للدخل املطلق اأو الدخل الن�صبي، ويف جميع الأحوال 
فاإنها تعطي فكرة عن مدى عدالة توزيع الدخل والرثوة؛ لذلك فاإن على املتابع اأن يهتم بتقييم موؤ�صرات الفقر 
ومظاهر الفقر مثل حالة املجاعة ونق�س التغذية وامللب�س وامل�ص��كن غري املنا�ص��بني وم�صتوى الرعاية ال�صحية 

ون�صبة اللتحاق يف التعليم وغريها من املوؤ�صرات املطلقة.

نظم التوزيع كمقيا�س للعدالة:
اإن املعاي��ري الفني��ة لقيا���س م�ص��توى عدالة توزي��ع الدخل ل تكف��ي بحد ذاتها، فهن��اك معايري اأخ��رى لقيا�س 

العدالة القت�صادية، يطلق عليها باملعايري النوعية وهي نظم التوزيع يف الأنظمة القت�صادية ومن اأهمها:
اأي وفقًا ملبداأ  الإنتاجية  معيار توزيع الدخل وفقًا ملبداأ م�صاركة عنا�صر الإنتاج يف توليد هذا الدخل  	•
احلدية للعن�ص��ر، وهذا املبداأ هو اأحد الإ�ص��هامات املهمة للنظرية الكال�صيكية املعا�صرة، حيث كل عن�صر 
يح�ص��ل عل��ى دخل يكاف��ئ قيمة م�ص��اهمته الإنتاجية احلدي��ة يف الناجت الكل��ي، وهذا هو �ص��اأن النموذج 
الراأ�ص��مايل حيث يتوىل نظام ال�ص��وق )جهاز الأ�ص��عار( حتديد ن�ص��يب كل عن�ص��ر من عنا�ص��ر الإنتاج يف 
الدخل، بيد اأن توزيع الدخل وفقًا لقوى ال�ص��وق ل يكفل حتقيق م�ص��توى مقبول من العدالة، ولذلك يتم 

تعديل توزيع ال�صوق من خالل نظام ال�صرائب وتوفري اخلدمات الجتماعية.
توزي��ع الدخ��ل وفق��ًا ملبداأ احلاجة وقد كان هذا �ص��اأن النموذج القت�ص��ادي ال�ص��رتاكي، حيث تتوىل  	•

الدولة بدًل عن ال�صوق عملية التوزيع للدخل بحكم ملكيتها لالأ�صول واملوارد الإنتاجية.
لذل��ك فق��د كانت م�ص��اواة الأج��ور للعاملني متثل عن�ص��رًا اأ�صا�ص��يًا يف توزيع الدخ��ل، وقد اقرتح اأو�ص��كار لجن 
)اقت�ص��ادي بولندي( يف منوذجه الذي اعترب من اأ�ص��هر النماذج ال�صرتاكية وعرف بنموذج التجربة واخلطاأ 
)�ص��لوى �ص��ليمان، 1973( اقرتح قيام هيئة التخطيط املركزي بتحديد اأ�ص��عار ال�ص��لع  الإنتاجية وتخ�ص��ي�س 

العوائد الجتماعية )الإيجارات والأرباح(، كما ميكن توزيع هذه العوائد على �صكل خدمات عامة.
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واأي��ا كان منط النظام ال�ص��رتاكي �ص��واء ا�ص��رتاكية ال�ص��وق اأو ال�ص��رتاكية املخطط��ة فاإن امل�ص��اواة يف توزيع 
الدخ��ل – واإن كان��ت تب��دو عادلة – فهي يف حقيق��ة الأمر تولد ظلما اآخر فهي ت�ص��اوي بني النا���س واإن كانوا 
خمتلفني يف قدراتهم ومواهبهم، ويف هذا قتل للحوافز والإبداع والبتكار، كما اأن ذلك ميثل �ص��وء تخ�ص��ي�س 
للموارد، وقد رف�س مارك�س نف�ص��ه مبداأ امل�ص��اواة يف توزيع الدخل اأثناء املرحلة النتقالية لال�صرتاكية، وكان 

يرى اأن التوزيع ح�صب م�صاهمة كل عن�صر يف الناجت يكون اأكرث قبوًل.
التوزيع وفقًا ملبداأي امل�ص��اهمة يف  الإنتاجية واحلاجة، وهذا هو �ص��اأن النظام القت�ص��ادي ال�صالمي،  	•
فتوزي��ع الدخ��ل عملية تكاملية ب��ني توزيع ال�ص��وق ودور الدولة وم�ص��اهمة القطاع اخل��ريي يف املجتمع، 
فتوزيع ال�صوق وفقًا للم�صاهمة احلدية لكل عن�صر من عنا�صر الإنتاج يف الناجت الكلي، وكذلك دور الدولة 
ال��ذي ي�ص��تهدف حتقي��ق عدالة اأك��رث يف توزيع الدخل م��ن خالل ال��دور الجتماعي للدول��ة يف جمالت 

الرعاية ال�صحية والتعليم واخلدمات الجتماعية الأ�صا�صية.
ث��م ياأتي دور القطاع اخل��ريي من خالل نظام الزكاة والأوقاف وال�ص��دقات لتحقيق التكافل الجتماعي، ومن 
الوا�ص��ح اأن كاًل من دور الدولة ودور القطاع اخلريي ي�ص��هم يف اإعادة توزيع الدخل من الأغنياء اإىل الفقراء، 

اإ�صافة اإىل احلوافز الأخالقية التي من �صاأنها تر�صيد احلاجات وحتقيق مبداأ العتدال يف الإنفاق.
موؤ�صرات اأخرى لقيا�س العدالة:

ميكنن��ا تتب��ع كف��اءة النظ��ام القت�ص��ادي يف حتقيق العدالة ع��ن طريق حتلي��ل تطبيقات العدالة يف ق�ص��ايا 
النم��و القت�ص��ادي، ف��اإذا كان النم��و عقيما -اأي النم��و الذي يزيد الدخ��ل القومي ولكنه ل يول��د فر�س عمل 
للنا�س- فاإنه ل يحقق العدالة لأنه يجعل ماليني من النا�س ي�صتغلون ل�صاعات طويلة يف اأعمال زهيدة الأجور 
ومنخف�صة الدخل، ومن اأمثلة هوؤلء الباعة املتجولني اأو الذين يعملون يف اأعمال زراعية ب�صيطة اأو يف بقالت 
جتارية �صغرية، ولذلك فاإن حتليل موؤ�صرات البطالة باأنواعها وخ�صائ�صها يبني مدى التقدم املحرز اأو الإخفاق 

يف تطبيق العدالة.
وهن��اك ن��وع اآخ��ر من النمو يخل مببداأ العدالة وهو النمو بال م�ص��تقبل؛ اأي الذي يكون متحيزًا ل�ص��الح اجليل 
احلا�صر على ح�صاب جيل امل�صتقبل. وهذا منو خمل بالعدالة؛ لأنه يعني خراب الغابات وتلوث الأنهار وتدمري 
الن��وع البيولوجي وا�ص��تهداف امل��وارد الطبيعية، واإذا كان هذا يح��دث فماذا بقي للجيل الق��ادم، فالنمو الذي 

ي�صيء توزيع الدخل بني الأجيال يعترب نقي�صًا للعدالة.
ويتطلب هذا الأمر القيام بالتحليل والتقييم مل�صتوى ا�صتخدام هذه املوارد وتقييم حجم الحتياجات الكاملة 
منها، كذلك، فالنمو املكبوت اأو النمو املادي اأو القت�ص��ادي دون اأن يقرتن بتنمية �صيا�ص��ة مرتفعة يخل مببداأ 
العدالة يف بعدها القت�ص��ادي وال�صيا�ص��ي، لأن النمو بدون تنمية �صيا�ص��ية يعني حرمان النا�س من امل�ص��اركة 
احلقيقية يف �ص��ناعة خياراتهم القت�صادية والجتماعية، وهذا احلرمان ي�صكل حا�صنة كبرية ل�صوء توزيع 
الدخل والرثوة والفر�س، لذلك فاإن تقييم كفاءة النظام يتطلب متابعة موؤ�ص��رات التنمية ال�صيا�صية وتقييم 

مدى التقدم اأو الإخفاق فيها.
واأي��ا كان الأم��ر، وكما توؤكد التقارير العاملية للتنمية الب�ص��رية، فاإن التنمية التي ت��دمي التفاوتات املوجودة 
الآن لي�صت تنمية م�صتدامة ول هي تنمية ت�صتحق ال�صتدامة، ومن ثم فاإنها لي�صت مقبولة وفقًا ملبداأ العدالة، 
فالنظ��ام القت�ص��ادي الذي يدمي ه��ذه التفاوتات يكون قد ف�ص��ل يف حتقيق العدالة كمعيار اأ�صا�ص��ي يف قيا�س 

كفاءة النظام.

خامسًا: الخاتمة:
Ԁ  :ال�صتنتاجات  

ناق�ص��ت هذه الدرا�ص��ة ق�ص��ية طبيعة قراءة معايري كفاءة النظام القت�ص��ادي، وهي ق�ص��ية ما زالت جدلية 
يف اأدبيات النظرية القت�ص��ادية، وقد عر�ص��ت الدرا�ص��ة اأبرز معايري كفاءة النظام القت�ص��ادي مع الرتكيز 
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عل��ى معي��اري العدال��ة والتما�ص��ك الجتماعي، باعتبارهم��ا اأكرث دللة على م�ص��توى كفاءة النظ��ام يف اإجناز 
م�ص��توى مرغ��وب ومقبول للتنمية الب�ص��رية، ومع عدم الإخالل باأهمية العنا�ص��ر الأخ��رى، ولكن جوهر هذه 
الدرا�صة كان هو حتليل اأهمية تفوق القراءة التقييمية يف قيا�س كفاءة النظام القت�صادي مقارنة بالقراءة 
التقليدية التي تركز على جمرد حتليل املوؤ�ص��رات القت�ص��ادية الكلية بطريقة رتيبة ل متكن من ا�صتخال�س 
النتائج والدللت الرئي�صية التي تف�صح عن م�صتوى جناح النظام القت�صادي يف حتقيق اأهدافه القت�صادية 

والجتماعية. 
Ԁ  :التو�صيات  

الهتمام بعملية التحليل برتجيح اأهمية القراءة التقييمية للمعايري.  -
ا�ص��تحداث تقاري��ر دوري��ة لقيا���س الفاعلي��ة التنموي��ة والجتماعي��ة النهائي��ة لل�صيا�ص��ات والربام��ج   -

القت�صادية على امل�صتفيدين، اأي قيا�س الأثر واملنافع النهائية على اأفراد املجتمع.
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