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 المستخمص

ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى المتغيرات الجوىرية المحيطة بعممية تخصيص النفقات 
العامة، حيث ُتعد عممية تخصيص النفقات العامة من األمور الجوىرية التي تحدد مسار النمو 

 اإلقتصادي لمدول واإلرتقاء بمستوى رفاىية المواطنين. 
بحثية السابقة التي ساىمت بشكل كبير مجموعة من الدراسات الوقد اعتمد الباحث عمى 

في دراسة واختبار العالقة بين متغيرات فروض البحث، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أن عممية 
من أىميا غياب التغذية العكسية لعممية تخصيص النفقات العامة يؤثر فييا عدد من المتغيرات 

وضوعي لممنافع اإلجتماعية المحققة التخصيص وذلك نتيجة عدم القدرة عمى تحقيق القياس الم
 لممواطنين.

 كممات الفيرسة: تخصيص النفقات العامة، قياس المنافع اإلجتماعية.
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Abstract: 
 

This paper analyses aims to identify the essential variables 
surrounding the process of allocating public expenditures, as the process 
of allocating public expenditures is one of the essential matters that 
determine the path of economic growth for countries and the improvement 
of the level of citizens' welfare. 

 

The research has been based on a series of previous studies that 
contributed greatly to studying and testing the relationship between the 
variables of research hypotheses. The results of the study concluded that 
the process of allocating public expenditures affects a number of 
variables, the most important of which is the absence of feedback from 
the privatization process as a result of the inability to achieve Objective 
measurement of the social benefits achieved to citizens. 

 
Keywords: allocation of public expenditures, measurement of social 
benefits. 

 طبيعة المشكمة -1
 الكمي الطمب من % ٥= إلى % ٥> بين ما البمدان من العديد في العام يمثل اإلنفاق 

العالم  بمدان معظم في % ٥: عن األحوال من حال بأي يقل وال القومي، االقتصاد المتداول في
(Dewan, and Ettlinger; 2009 ) حاكمة مسألة يصبح العام اإلنفاق في تغير ومن ثم أي 

 تشير كما العام. اإلنفاق مكونات في األثر بالتغير ويختمف ىذا مسار النمواالقتصادي تحديد في
 فاألثر ونوعيتو. المكون ىذا حجم باختالف يختمف العام ىىكل اإلنفاق التغير في أثر فإن األدبيات
 األخرى التحويالت حجم في التغير عن تأثيره في يختمف دعم الصادرات في التغير عن الناتج
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 في لمتغير األثر يقتصر وال الطاقة. منتجات دعم في التغير عن أوالناتج أوالصحة التعميم لقطاع
 لمغاية. فمو أن ىامة مسألة يعد التغير ليذا التوزيعي عمى مسار النمو فالبعد وىيكمو العام اإلنفاق
 القرار فإن الغذاء أودعم الصحة أودعم التعميم أودعم الطاقة منتجات بين دعم لممقارنة قرار ىناك

حالل األنواع لتمك أوالتخفيض بالزيادة الخاص  الدعم بين كاإلحالل أخر محل الدعم من نوع أوا 
 السمم وعمى الدخل توزيع عمى تجاىمو يمكن ال ما التوزيعية اآلثار من لو والدعم النقدي العيني

 ( 0229) شحاتة، في المجتمع.  االجتماعي
في  بالغة أىمية ذات مسألة وأولوياتو العام اإلنفاق توجيات بتحديد القرار فإن ذلك، ضوء في

التي ُيمكن من  بالكيفية الخاص السؤال دائماً  يطرح النمو اإلقتصادي. وىذا مسار عمى التأثير
لذا فقد قام الباحث بيذا البحث ليناقش فيو ما انتيى  وأولوياتو. العام توجيات اإلنفاق تحديد خالليا

عمق بتخصيص النفقات العامة وقياس عائدىا وذلك من أجل اإلجابة إليو البحث العممي فيما يت
ما ىي المتغيرات الجوىرية المؤثرة في كفاءة قرارات تخصيص عمى التساؤل البحثي المتمثل في: 

  النفقات العامة وما ىى أىم ىذه المتغيرات؟
اإلنتاج، وعدم الكفاءة فكفاءة تمك القرارات تتأثر بعدم الكفاءة في اإلستيالك وعدم الكفاءة في 

في اإلستيالك تعني أن المجتمع ككل يتم تزويده بسمع وخدمات لم يكن يختارىا إذا مارس األفراد 
حقوقيم في إختيار السمع والخدمات التي تمبي رغباتيم، بينما عدم الكفاءة في اإلنتاج تعني أن 

 (Smith; 1981) طرق أكثر فعالية.السمع والخدمات التي يتم تزويد المجتمع بيا ال يتم إنتاجيا ب
كما تحظى ىذه القرارات بقدر كبير من الفساد مما يؤثر في كفاءتيا، حيث يرتبط الفساد  

بعالقة إيجابية بمستوى اإلنفاق المخصص لمخدمات العامة المتمثمة في الدفاع، النظام والسالمة، 
اإلنفاق المخصص لمجانب اإلجتماعي.  الشئون اإلقتصادية والثقافية، ويرتبط بعالقة سمبية بمستوى

(Moschovis; 2010) 
ومن األمور التي تؤثر أيضًا في كفاءة قرارات التخصيص ىو مفيوم عممية تخصيص 

أن ىذا المفيوم مستمد في األساس من  (Mogues; 2015)الموازنة العامة، فقد ذكرت دراسة 
يث أن عممية التخصيص ىذه تقدم تصورًا النظرية اإلقتصادية المتعمقة بإحتياجات المستيمكين، ح

لرؤية إقتصادية فيما يتعمق بإعادة توزيع الموارد العامة بما يحقق الوفاء بإحتياجات المستيمكين 
وذلك عن طريق أفراد ُمعينين من المخططين وواضعي السياسات قادرين عمى اتخاذ قرارات 
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دف ىؤالء األفراد تحقيق أقصى التخصيص دون الخضوع لقيود تفرضيا جيات أخرى، ويكون ى
قدر ممكن من النفع العام، ولكن ما يحدث فعاًل ىو قيام ىؤالء األفراد بوضع تقديرات األوزان 
النسبية إلحتياجات المستيمكين من السمع والخدمات وفقًا لتقديراتيم معتقدين أن ىذه األوزان النسبية 

مخططين وواضعى السياسات يتصفون بعدم تحقق وتعظم المنفعة العامة لممواطنين، إال أن ال
ىمال آراء  الحيادية في تقدير ىذه األوزان النسبية نتيجة تأثرىم بإحتياجات وآراء ناخبييم فقط وا 
غيرىم من المواطنين، كما أنيم يواجيون فقر الموارد وقمة المعمومات وكذا عوامل الضغط من قبل 

حديد مكونات اإلنفاق العام، ىذا باإلضافة إلى عدة اإلقتصاد السياسي والتي ليا تأثير قوي عمى ت
 Ben-David and)أسباب أخرى ىامة منيا إختالف الكثيرون حول تحديد األولويات وأىميتيا.

Tavor; 2011) 
ومن األمور المؤثرة أيضًا في كفاءة تخصيص النفقات العامة غياب القياس الخاص 

مات اإلقتصادية واإلجتماعية غير قادر عمى بمخرجات ىذه النفقات، حيث أصبح نظام المعمو 
تسجيل وتقييم المخرجات اإلجتماعية المرغوب في تحقيقيا والتي تتصف بأنيا دائمًا فى حالة تغير، 
وأصبح ىناك تزايد في عدم الرضا عن إستخدام اإلحصاءات اإلقصادية بمفردىا لقياس األداء 

الذي يتطمب قياسًا كميًا في صورة  األمر (.Mcbain and Alsamawi; 2014) اإلجتماعي
نقدية توضح قيمة العائد اإلجتماعيي، والذي ُيعد أحد أىم المقاييس الضرورية والتحديات التي 
تواجو حكومات الدول وخاصًة بعد األزمة المالية العالمية وما واجيتو الدول من مشاكل التمويل 

فيما  @9٥٥األمريكية من مشاكل بعد عام  ومنيا عمى سبيل المثال ما واجيتو الواليات المتحدة
يتعمق بإعادة تمويل نفس البرامج اإلجتماعية عام بعد عام في ظل عدم وجود قياس لعائدات تمك 

  (Saul; 2013)ترليون دوالر. ;البرامج مما كمفيا مديونيات كبيرة تقدر وقتيا بمبمغ 
وأصبح من الضروري اإلجابة عمى تساؤل ىام أال وىو ما ىى األولوية الواجب تحقيقيا من 
أجل تصحيح األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية وتحسين نوعية الحياة لممواطنين سواء في العمل 
أو البيت؟ وكذا اإلجابة عمى التساؤل التالي: لماذا ال ُيمّكن الحصول عمى قياس جيد لألداء 

صادي واإلجتماعي؟ ووفقًا لما توصمت إليو الدراسات البحثية في ىذا الشأن فإن األولوية اإلقت
الواجب تحقيقيا ىي الرعاية اإلجتماعية لممواطنين أو ما يسمى الرفاه اإلجتماعي، ولكن لن تستطيع 
نظم المعمومات اإلقتصادية واإلجتماعية تحديد مستوى الرفاه اإلجتماعي المطموب وما يجب 
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خصيصة من موارد لتحقيق ىذا المستوى، لذا يجب اإلعتماد عمى نظام معمومات مكمل ُيمّكن ت
واضعى السياسات المالية من وضع إستراتيجية متكاممة من أوجو اإلنفاق العام الالزم لتعظيم 

 (Moss; 1980) المنفعة اإلجتماعية لممواطنين.
حديًا كبيرًا أال وىو تزايد حجم اإلنفاق وباإلضافة إلى ما تقدم تواجو عدد من دول العالم ت

الحكومي مع تراجع مستوى اإليراد العام، وُيعد ىذا التحدي من أىم التحديات التي تواجو عددًا من 
دول العالم في القرن الحادي والعشرون األمر الذي يؤدي بيذه الدول إلى ضرورة تطبيق بعض 

 أنو يجب توخي الحذرعند تكوين حزمة ىذه ، إال(Wirtz, et al.; 2010)التدابير التقشفية 
عمى معدل  -مثل التعميم  –التدابير وذلك لتفادي األثر السمبي لتخفيض بعض أوجو اإلنفاق العام 

ترتبط كفاءة اإلنفاق العام بعدد من العوامل من  حيث (Castro; 2018)نمو اإلقتصاد الكمي 
ويتوقف الترشيد األمثل لإلنفاق (، Dutu; 2016)أىميا تخصيص الموارد عمى الوجو األمثل 

عمى كفاءة التخصيص التي يستتبعيا التغيير في ىيكل السمع والخدمات المقدمة لممواطنين 
(Postuła; 2017 ،) ويفيد في ذلك التقييم الذى يجريو متخذ القرار فيما يتعمق باإلختيار بين

ة لمخدمات يجب أن تكون متوافقة مع البرامج البديمة، وتجدر اإلشارة إلى أن القيم اإلجتماعي
اإلختيار الذي يجريو متخذ القرار بين البدائل، فضاًل عن توافق ىذه القيم عند المستويات المختمفة 

 (<<،ص??@8إلتخاذ قرارات تخصيص الموارد.) أحمد، 
وفي ضوء ما سبق فإن عممية تخصيص النفقات العامة يحيط بيا مجموعة من المتغيرات 
ذات التأثير الجوىري في نتائج عممية التخصيص، ومن أجل تكوين الرؤية الخاصة باإلجابة عمى 
التساؤل البحثي سيقوم الباحث بمزيد من المناقشة والتحميل لعدد من الدراسات البحثية التي تناولت 

 ع تخصيص النفقات العامة. موضو 
 أىمية البحث :  -0

تتمثل األىمية العممية ليذا البحث في كونو إمتدادًا لمدراسات البحثية القميمة السابقة التى 
تناولت موضوع تخصيص النفقات العامة ، وما يمثمو ىذا من أىمية في المسار البحثي المتعمق 

 المحاسبي من دورًا ىامًا في ىذا المجال.  بكفاءة اإلنفاق العام وما يمكن أن يؤديو األدب
 ىدف البحث -3
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يتمثل اليدف الرئيس ليذا البحث في التأكيد عمى وجود عالقة بين عدد من المتغيرات 
المحيطة بعممية تخصيص النفقات وعدم كفاءة قرارات التخصيص، ويعد من أىم ىذه المتغيرات 

تخصيص، وذلك تمييدًا لمقيام بمزيد من غياب القياس المحاسبي الموضوعي لنتائج قرارات ال
الدراسات البحثية المستقبمية في مجال تحقيق ىذا القياس وما يستتبعو من تحقيق مزيد من الكفاءة 

 .في قرارات تخصيص النفقات العامة
 الفروض البحثية -4

تتمثل الفروض البحثية ليذا البحث في فرضية واحدة وىي: أنو توجد عالقة معنوية ذات 
إحصائية بين غياب التغذية العكسية لعممية تخصيص النفقات العامة، وعدم كفاءة قرارات  داللة

 التخصيص.
 منيج وخطة البحث -5

(، أو البحوث النظرية، والتى Basic Researchيصنف البحث كأحد البحوث األساسية )
تم، وبناًء عمى تيدف إلى اإلجابة عمى تساؤالت نظرية فقط، قد يتم تطبيق نتائجيا عمميًا أو ال ي

ذلك فسيقوم الباحث بتحميل الدراسات والكتابات البحثية السابقة المرتبطة بمشكمة البحث، بيدف 
 التوصل إلى إجابات عمى التساؤل البحثي المطروح، وأخيرًا سيتناول الباحث الخالصة والتوصيات.

 الدراسات البحثية السابقة التي تناولت تخصيص النفقات العامة  5/1
 (Tridimas; 1999) دراسة 5/1/1

بيذه الدراسة بيدف اختبار تأثير تكمفة الفرصة البديمة لمخصصات  Tridimasقامت 
اإلنفاق العام عمى تخصيص ىذه النفقات في ظل المقدار المتاح من الموارد العامة، ولم يكتفي 

Tridimas  الحكومي في بيذا اليدف بل ذىب أبعد من ذلك وقام بدراسة مدى تأثر التوجو
في  Tridimasتخصيص النفقات العامة بأسعار الخدمات العامة المقدمة لمجميور. استخدم 

. وقام بإعداد =@@8حتى  :=@8دراستو بيانات اإلنفاق العام بالمممكة المتحدة خالل الفترة من 
لخاصة نموذج لتخصيص النفقات العامة وذلك بإدخال متغير يمثل قيمة الخطأ في معادلة الطمب ا

بنموذج روتردام لمطمب، وىونموذج لتحديد مقدار الطمب من الخدمات العامة وفقًا ألسعار ىذه 
 الخدمات.
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وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير جوىري ألسعار الخدمات العامة في تخصيص نفقات 
صمت ىذه الخدمات، وكذا وجود تأثير ىام لممتغيرات الديمجرافية عمى عممية التخصيص، كما تو 

الدراسة إلى رفض وجود تأثير إلجمالي النفقات العامة كمتغير مؤثر في تخصيص النفقات عمى 
 الرغم من توصل دراسات بحثية سابقة إلى وجود تأثير لو في عممية التخصيص.

 ( Paternostro et al; 2005) دراسة 5/1/0
األسس والمفاىىم العممية بيذه الدراسة نتيجة القمق المتزايد بشأن  Paternostro et alقام 

المتعمقة باالعتقاد الخاص بأن مستوى الفقر يمكن الحد منو عبر مستيدفات اإلنفاق العام، عمى 
الرغم من تعرض ىذا النيج في تخصيص اإلنفاق العام لمنقد من حيث تأثيره السمبي عمى معدل 

اطنين وليس لعمميات إنتاجية. النمواالقتصادي نتيجة توجيو اإلنفاق بشكل مباشر لمواجية فقر المو 
أنو ال يوجد إطار مناسب لتقييم أثر اإلنفاق العام عمى كل من  Paternostro et alوقد ذكر 

مستوى الفقر والنمو، فاألمر يحتاج إلى الجمع بين مبادئ االقتصاد الكمي ونظرية النمومن أجل 
 تطوير إطار نظري لسياسة اإلنفاق العام. 

أدبيات تخصيص اإلنفاق العام والتي حاولت اإلجابة عمى التساؤل  وقد تناولت الدراسة
الخاص بكيفية عمل الحكومات فيما يتعمق بتخصيص اإلنفاق العام فيما بين القطاعات المختمفة 
من أجل زيادة فرص تحقيق التنمية، وما ىى المبادئ واألدوات الفنية التي ُتوجو تخصيص النفقات 

عدد من المناىج الخاصة بتخصيص النفقات العامة والتي  Paternostro et alالعامة. وذكر 
تمثمت في: تحميل فعالية التكمفة، تحميل متعدد المعايير، المسوح االستقصائية، تتبع النفقات، تحميل 

 التكمفة والعائد االجتماعي.
نم ا تحديد وقد توصمت الدراسة إلى أنو ال يوجد سياسة ُمثمى لتحديد أوجو اإلنفاق العام، وا 

أوجو اإلنفاق العام يرجع إلى نظرية فشل السوق والتي ُيقصد بيا توفير السمع والخدمات التي ال 
تستطيع األسواق توفيرىا لممواطنين أوعدم قدرة األسواق عمى تمبية جميع احتياجات المواطنين من 

والخدمات من خالل ىذه السمع والخدمات، وىذا ىواألمر الذي يبرر تدخل الحكومات لتوفير السمع 
 اإلنفاق العام.

كما توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد منيجية محددة لتخصيص اإلنفاق العام، فمنيا التي 
تعتمد عمى المقاييس الكمية وىى منيجية فعالة بشكل كبير، ولكن عدم توافر بيانات ىذه المقاييس 
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جوء إلى منيجيات أخرى بديمة مثل في جميع القطاعات يجعل من الصعب االعتماد عمييا، ويتم الم
االعتماد عمى خبرات القائمين عمى عمميات التخصيص والتي تختمف من بمد إلى آخر، أوانتياج 
منيجية اإلنفاق العام الموجو نحوتخفيض معدل الفقر والتي تأخذ في حسبانيا طبيعة الفقر الذي يتم 

 Paternostroروف االقتصادية. وقد أشار معالجتو ومنيا الفقر المؤقت أوالعابر نتيجة تغير الظ
et al  إلى وجود تحديات بحثية مستقبمية فيما يتعمق بتحديد دليل مرجعي يتم اإلستعانو بو من قبل

صانعي السياسات في تخصيص النفقات العامة، وذلك نظرًا لعدم قدرة النظريات االقتصادية حاليًا 
لفجوة في حل ىذه المشكمة وعدم مواكبتيا لتحديات سياسات التنمية، والذي أدى بدورة إلى اتساع ا

 بين النظرية والتطبيق. 
 ( Moschovis; 2010) دراسة 5/1/3

قامت ىذه الدراسة بيدف اختبار تأثير الفساد عمى القرارات المتعمقة باإلنفاق العام وتنفيذ 
الموازنة العامة ال سيما في ظل وجود تقمبات مالية، كما اىتمت الدراسة بمراجعة األدبيات ذات 

معتمدًا عمى أحد أساليب  Moschovisالفساد عمى اإلنفاق العام. وقد قام  الصمة والمتعمقة بتأثير
االقتصاد القياسي بمراجعة األدبيات التي تناولت تخصيص النفقات العامة بالنسبة لمدفاع واألمن 

دولة من  >8ونظم السالمة العامة والشئون االقتصادية والثقافية والخدمات العامة وذلك لحالة عدد 
حاد األوربي مع إعطاء المزيد من االىتمام لحالة دولة اليونان وذلك خالل الفترة من دول اإلت
 . =9٥٥حتى عام  >@@8

وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين مستوى الفساد ومستوى اإلنفاق المخصص 
مستوى الفساد لمدفاع والنظام والسالمة والشئون االقتصادية والثقافية، وكذا وجود عالقة سمبية بين 

ومستوى اإلنفاق المخصص لمنواحي االجتماعية، كما توصمت الدراسة إلى تأثير الفساد عمى دقة 
أن دراستو قد سبقيا عدد من  Moschovisاإلنفاق وتأثيره بالدفع نحواألزمات المالية. وذكر 

اولت أوجو الدراسات في ىذا المجال، ولكنيا تختمف عن الدراسات األخرى في أن دراستو قد تن
اإلنفاق العام محل الدراسة كنسبة من إجمالي اإلنفاق العام وليس مثل معظم الدراسات األخرى التي 

 تناولت أوجو اإلنفاق كنسبة من الناتج المحمي. 
 (Ben-David and Tavor; 2011) دراسة 5/1/4
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مى استخدام قامت ىذه الدراسة بيدف قياس الخسارة االجتماعية نتيجة عدم قدرة الحكومة ع
وظيفة الطمب العام نتيجة غياب المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة، 

في ىذه الدراسة بتطوير نموذج تستطيع الحكومة من  Ben-David and Tavorوقد قاما 
طمب خاللو تعظيم المنفعة العامة لممواطنين في ظل فرضية أن المنفعة االجتماعية تحدد تبعًا لم

العام عمى السمع والخدمات والذي يمكن أن يكون بدياًل عن قيمة المنفعة العامة، وقد تم تحديد قيمة 
الطمب العام من خالل مسح ميداني لمجموعة من المواطنين بيدف تحديد قيمة الطمب عمى 

 مجموعة من السمع والخدمات العامة. 
مة بشكل مباشر، حيث ذكرت الدراسة وقد ناقشت ىذه الدراسة منيجية تخصيص النفقات العا

أن عممية التخصيص تتم وفقًا لألوزان النسبية المحددة لكل قطاع وظيفي من قبل المخططين، 
ويبدأ التخصيص من القطاع صاحب الوزن النسبي األعمى ثم األقل وىكذا، إال أن الدراسة قد 

خالليا يمكن تكوين المزيج األمثل  ذكرت أنو ال يوجد اتفاق عمى دقة تمك األوزان النسبية التي من
من اإلنفاق العام لتعظيم المنفعة العامة لممواطنين، كما واجيت الدراسة انتقادًا فيما يخص فرضية 
النموذج حيث لم يتم تقبميا بشكل كامل وذلك تحت مبرر أنو من المستحيل الحصول عمى التقييم 

 المناسب لممنفعة االجتماعية لممواطنين. 
 (Carboni and Giuseppe Medda; 2011) راسةد 5/1/5

قامت ىذه الدراسة باختبار العالقة بين اإلنفاق العام ومعدل نموالناتج المحمي، وذلك من 
خالل نموذج لالقتصاد القياسي يمثل اإلنفاق العام أحد متغيراتو. وتوصمت الدراسة إلى إمكانية 

اإلنفاق العام، بل أنو من الممكن زيادة معدل تعظيم معدل نموالناتج من خالل التحكم في حجم 
النمومن خالل إعادة التخصيص فيما بين أوجو اإلنفاق العام واالنتقال باإلنفاق من قطاع وظيفي 
إلى قطاع آخر، كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين اإلنفاق العام وزيادة إنتاجية 

إلى أن إىمال العالقة الخطية بين اإلنفاق العام ومعدل  اإلنفاق الخاص، كما توصمت الدراسة أيضا
 النمومن شأنو أن يؤدي إلى نتائج متحيزة وغير موضوعية.

  (Liu and Mikesell; 2014) دراسة 5/1/6
قامت ىذه الدراسة بيدف اختبار أثر فساد موظفي القطاع العام عمى حجم وتخصيص 

ية، وقد واجيت الدراسة مشكمة عدم وجود نموذج لقياس اإلنفاق العام في الواليات المتحدة األمريك
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 Liuوالية، وقد تغمب  ٥>مستوى فساد الموظفين العموميين في الواليات األمريكية جميعيا والبالغة 
and Mikesell  عمى ىذه المشكمة باستخدام منيج ) النظام العام لمحظات ( وىومنيج قائم عمى

بدراسة تحميمية لمبيانات المسجمة  Liu and Mikesellتسجيل لحظي ألحدث البيانات، وقام 
، وتوصمت الدراسة إلى زيادة تخصيص اإلنفاق العام ?9٥٥حتى عام  <@@8خالل الفترة من عام 

األمريكي في أوجو اإلنفاق التي يتزايد معيا فرصة الحصول عمى الرشاوى مثل اإلنفاق عمى البنية 
 ور.التحتية وتشييد الطرق والرواتب واألج

 ( Cordis; 2014) دراسة 5/1/7
قامت ىذه الدراسة باختبار العالقة بين الفساد الحكومي ومكونات أوجو اإلنفاق العام في 

حتى عام  =?@8بإجراء دراسة تجريبية عن الفترة من  Cordisالواليات المتحدة األمريكية، قام 
مستخدمًا البيانات الخاصة بقضايا الفساد المرفوعة من المدعي العام الفيدرالي وذلك لقياس  ?9٥٥

مستوى الفساد الحكومي عمى مستوى الواليات األمريكية جميعيا والتغمب عمى تباين مستوى الفساد 
نتائج االستقصاءات السنوية التي يجرييا مكتب  Cordisبين جميع الواليات، كما استخدم 

 اإلحصاء األمريكي وذلك من أجل تحميل مكونات أوجو اإلنفاق العام األمريكي. 
وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير جوىري لمفساد الحكومي في تحديد مكونات اإلنفاق 

ديدًا أن الفساد الحكومي يؤدي إلى العام في الواليات المتحدة األمريكية، وقد ذكرت الدراسة تح
تخفيض المخصصات الموجية لإلنفاق في مجال التعميم العالي، وكذلك تخفيض المخصصات 
الموجية إلى اإلصالح االجتماعي وزيادة رفاىية المواطنين، وعمى الجانب األخر يؤدي الفساد 

 تشفيات واإلسكان.الحكومي إلى زيادة المخصصات الموجية لإلنفاق في مجال الصحة والمس
 (Kasdin and Lin; 2015)دراسة  5/1/8

قامت ىذه الدراسة بيدف اختبار تأثير البيئة السياسية عمى استجابة المؤسسات الفدرالية في 
تخصيص اإلنفاق العام، وذلك من خالل تحميل اإلنفاق العام في الواليات المتحدة األمريكية في 

انتقمت دفة الحكم من يد  =9٥٥حيث أنو في عام  ،9٥8٥حتى عام  =9٥٥الفترة من عام 
. وتوصمت الدراسة إلى تأثر المؤسسات الحكومية 9٥8٥الجميوريين إلى الديمقراطيين والعكس عام

األمريكية بنظام الحكم القائم عند تخصيص اإلنفاق العام وتوجيو اإلنفاق حسب رغبات النظام 
 الحاكم.  
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     (Calligaris; 2015) دراسة 5/1/9  
قامت ىذه الدراسة بيدف تفسير ظاىرة تزايد انخفاض إنتاجية عوامل اإلنتاج داخل القطاع 
الصناعي في إيطاليا مقارنًة بباقي دول قارة أوروبا، ومع تزايد ىذه الظاىرة بدأ تزايد االنتباه إلى 
كفاءة تخصيص اإلنفاق وأصبح ىناك تساؤل ممح فيما يتعمق بمدى تأثير سوء تخصيص اإلنفاق 
عمى إنتاجية عوامل اإلنتاج، وما ىى مسببات سوء التخصيص، وكانت اإلجابة عمى ىذا التساؤل 
محل اىتمام ىذه الدراسة، ومثمت الحالة اإليطالية مثال جيد لدراسة سوء تخصيص اإلنفاق 

رة لالىتمام وخاصًة في ظل تزايد انخفاض إنتاجية عوامل اإلنتاج مع مرور الزمن بعد وأصبحت مثي
. وقام ٥?@8حتى  ٥<@8أن كانت إيطاليا تحقق أفضل نموبين دول قارة أوروبا في الفترة من 

Calligaris  بدراسة تجريبية من خالل تحميل مدخالت اإلنتاج في المصانع اإليطالية عبر سمسمة
فرضية أساسية ليذه الدراسة  Calligaris، وقد افترض 9٥88حتى  :@@8الفترة من  زمنية خالل

% في عام ?>تتمثل في: غياب سوء التخصيص مع توقع زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج بنسبة 
 .9٥88% عام ٥?وبنسبة  =9٥٥% عام <=وبنسبة  :@@8

التخصيص عبر الزمن وأن وقد توصمت الدراسة إلى نتيجة ىامة جدًا أال وىى: تزايد سوء 
سوء التخصيص يمعب دورًا مؤثرًا في عدم كفاءة اإلنتاج في القطاع الصناعي اإليطالي. وقد ذكرت 
الدراسة أن السبب في سوء التخصيص يرجع إلى عدد من المحددات والمتمثمة في طبيعة الشركات 

ون مرتفعًا في الشركات اإليطالية والنطاق الجغرافي، حيث ذكرت الدراسة أن سوء التخصيص يك
الموجودة في الجنوب اإليطالي وكذا الشركات منخفضة التكنولوجيا وكذلك الشركات الصغيرة 

 وحديثة النشأة.
 (Mogues; 2015) دراسة 5/1/12

قامت ىذه الدراسة بيدف اختبار مدى تأثير محددات االقتصاد السياسي في تخصيص 
د من الدراسات البحثية التي تناولت ىذا الموضوع، وقد اإلنفاق العام، وذلك من خالل مناقشة عد

بدراسة  Moguesتناولت الدراسة مخصصات القطاع الزراعي كأحد مجاالت اإلنفاق العام، وقام 
تأثير تمك المحددات عمى ىذه المخصصات في كل من الدول المتقدمة والدول النامية حيث قامت 

ة السابقة التي قامت باختبار تأثير كل من حوافز وقيود الدراسة بمناقشة عدد من الدراسات البحثي
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السياسيين والبيروقراطيين والجيات المانحة عمى تخصيص اإلنفاق، وكذا تأثير خصائص السمع 
 والخدمات المقدمة لمجميور وتأثير البيئة السياسية في تحديد أولويات االستثمار العام. 

اد السياسي ليا تأثير كبير في عممية تخصيص وقد توصمت الدراسة إلى أن محددات االقتص
قد طرح عددًا من الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث  Moguesالنفقات العامة، إال أن 

مستقباًل ومنيا الدليل التجريبي القوي عمى تأثير تمك المحددات في عممية التخصيص وحدد ثالث 
ة التخصيص، خصائص السمع والخدمات محددات أساسية ىى حوافز الجيات الفاعمة في عممي

 العامة المقدمة لممواطنين ورؤية القائمين بتحديد أولويات اإلنفاق العام.
 (Fonchamnyo and Sama; 2016) دراسة 5/1/11

بيذه الدراسة بيدف تحميل مدى كفاءة اإلنفاق العام  Fonchamnyo and Samaقام 
ية ىى الكاميرون، تشاد وجميورية إفريقيا الوسطي، في قطاعي التعميم والصحة في ثالث دول إفريق

كما ىدفت ىذه الدراسة أيضًا إلى اختبار تأثير العوامل المؤسسية واالقتصادية في كفاءة اإلنفاق 
العام في ىذين القطاعين. وذكرت الدراسة أن كفاءة اإلنفاق إنما تتوقف عمى عاممين ىما الكفاءة 

لدراسة إلى أنو عند تحميل كفاءة تخصيص اإلنفاق لتحديد الفنية وكفاءة التخصيص وتوصمت ا
تأثيرىا في كفاءة اإلنفاق فإن األمر يتطمب تحمياًل أكثر عمقًا فيما يتعمق بأسعار المدخالت تطبيقًا 

 لمدخل تحميل التكمفة والعائد. 
 ( Neduziak and Correia; 2017) دراسة 5/1/10

اإلنفاق العام عمى معدل نموالناتج المحمي في  قامت ىذه الدراسة باختبار تأثير تخصيص
عبر دراسة تجريبية باستخدام نموذج التأثير  9٥88حتى  >@@8البرازيل وذلك خالل الفترة من 

وذلك من  -وىونموذج إحصائي يتصف بثبات المعممات   A fixed effects model -الثابت 
لناتج. وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة أجل معرفة تأثير مكونات اإلنفاق العام عمى معدل نموا

إيجابية بين بعض من مكونات اإلنفاق العام ومعدل نموالناتج، تمثمت ىذه المكونات في اإلنفاق 
الموجو إلى المؤسسات اإلدارية والتخطيط وكذا اإلنفاق الموجو إلى اإلسكان والمساعدات 

لناتج واإلنفاق الموجو إلى التعميم والثقافة االجتماعية، بينما توجد عالقة سمبية بين معدل نموا
 والسمطة التشريعية. 

 (  El Sabaa; 2017) دراسة 5/1/13
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قامت ىذه الدراسة بيدف اختبار تأثير تخصيص اإلنفاق العام في حل ومواجية المشاكل 
والتحديات االقتصادية التي تواجو جميورية مصر العربية، ووضعت الدراسة فرضية أساسية تتمثل 
في: أن سوء تخصيص الموارد االقتصادية في مصر يؤدي إلى التضخم وذلك من خالل اإلفراط 

بتحميل  El Sabaaفي البنية التحتية وقمة اإلنفاق عمى االقتصاد اإلنتاجي. وقام في االستثمار 
 El، واستدل ;9٥8حتى عام  9٥٥٥بيانات اإلنفاق العام لسمسمة زمنية في الفترة من عام 

Sabaa  عمى ازدياد معدالت الفقر وعدم العدالة في توزيع الدخل. وقد  9٥88بقيام ثورة يناير عام
ة إلى أنو بالرغم من تزايد حجم اإلنفاق العام وخاصًة في الفترة األخيرة إال أنو قد توصمت الدراس

عمى عدم كفاءة تخصيص اإلنفاق  El Sabaaزادة نسبة السكان تحت خط الفقر، مما استدل بو 
العام في جميورية مصر العربية، وأنو لم يكن عمى الوجو األمثل والالزم لمواجية التحديات 

 والمساعدة في تحسين توزيع الدخل والتخفيف من حدة الفقر. االقتصادية 
 (Anríquez et al; 2018) دراسة 5/1/14

السمع  –قامت ىذه الدراسة بيدف قياس وتقييم أثر اإلنفاق الحكومي الموزع بين ) الدعم
العامة ( في تحقيق الرفاةية االجتماعية لمواطني المناطق الريفية، كما ىدفت الدراسة إلى مناقشة 

طنين في ما إذا كان اإلنفاق العام في القطاع الزراعي ىوالمسبب الحقيقي لمرفاىية االجتماعية لمموا
مستخدمًا منيج االقتصاد القياسي باختبار العالقة بين  Anríquez et alالمناطق الريفية. وقام 

مكونات اإلنفاق العام في القطاع الزراعي واألداء ليذا القطاع، وكذا اختبار مدى التجانس بين 
بيانات الخاصة سياسات اإلنفاق العام المطبقة ومستوى أداء القطاع، وذلك لسمسمة زمنية من ال

 .9٥89حتى  9?@8باإلنفاق العام لمقطاع الزراعي في أمريكة الالتينية في الفترة من 
وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير بشكل كبير لمكونات اإلنفاق العام في القطاع الزراعي 
ع عمى مستوى األداء لمقطاع، وأن إعادة توجيو التخصيص فيما بين أوجو اإلنفاق داخل القطا

% سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة بالنسبة لمفرد في ىذا القطاع بما يعادل 8٥الزراعي لنسبة 
% مع التأكيد عمى ثبات إجمالي قيمة اإلنفاق ليذا القطاع، في حين أن تحقيق ىذا المستوى من >

موجو لمقطاع الزيادة في القيمة المضافة في حالة عدم إعادة التوجيو يتطمب زيادة مستوى اإلنفاق ال
 %.٥>ككل بما يعادل 

 (Gemmell et al; 2018) دراسة 5/1/15
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قامت ىذه الدراسة بيدف معرفة تأثير التغيير في مكونات إجمالي اإلنفاق الحكومي وكذا 
التغيير في حصص فئات اإلنفاق عمى الناتج المحمي اإلجمالي وذلك لعينة من مجموعة الدول 

 Organization for (OECD)قتصادي والتنمية األعضاء في منظمة التعاون اال
Economic Cooperation and Development  عن الفترة المنقضية منذ سبعينيات القرن

الماضي، مع األخذ في االعتبار طرق تمويل اإلنفاق والعالقات الداخمية المحتممة بين أوجو 
من الدالئل التي توصمت إلييا أكثر منيجية  -اإلنفاق. وقد توصمت الدراسة إلى دليل تجريبي 

أال وىو: أن إعادة التخصيص لكل من اإلنفاق عمى التعميم  –الدراسات التي سبقت ىذه الدراسة 
والبنية التحتية لو أثر كبير عمى مستوى الناتج المحمي وذلك عمى المدى الطويل، إال أن إعادة 

 عمى مستوى اإلنتاج.التخصيص لإلنفاق االجتماعي قد يكون مصحوبًا بآثار سمبية 
 الخالصة والتوصيات -6

نما يتضح من نتائج  الدراسات التي تم مناقشتيا أن كفاءة عممية التخصيص ليست مطمقة وا 
 فعمى صعيد المتغيراتترجع لتأثير بعض المتغيرات المحيطة بعممية التخصيص والمنيجية المتبعة. 

يوجد تأثير جوىري لكل من الفساد بكل أشكالو، نظام الحكم السائد، النطاق الجغرافي االقتصاد 
السياسي، رؤية القائمين بعممية التخصيص، تكمفة الفرصة البديمة لمخصصات اإلنفاق وأسعار 

 .الخدمات المقدمة لمجميور وغياب المعمومات المتعمقة بحجم الطمب عمى السمع والخدمات العامة
فتبين من النتائج أنو ال توجد منيجية  أما عمى صعيد المنيجية المتبعة في التخصيص

ُمثمى وال توجد منيجية محددة لعممية التخصيص، فتوجد منيجية لمتخصيص وفقًا لممقاييس الكمية، 
ولكن ىذه المنيجية ال يمكن االعتماد عمييا بشكل كبير بسبب عدم توافر بيانات تمك المقاييس في 
جميع القطاعات الوظيفية لإلنفاق العام مما يؤدي إلى المجوء إلى منيجية أخرى بديمة ىى: 
التخصيص وفقًا لخبرات واضعي السياسات المالية والتي تقوم عمى تحديد أوزان نسبية لكل قطاع 
وظيفي من قطاعات اإلنفاق العام وفقًا لما لدى واضعي السياسات من خبرات، ىذه الخبرات تكونت 
لدييم نتيجة معرفتيم التراكمية برغبات وآراء المواطنين، إال أن ىذه الرغبات قد تختمف من منطقة 
جغرافية إلى أخرى أوتختمف تبعًا الختالف المستوى االجتماعي والثقافي والمادي، ومن ثم ال يمكن 

 االعتماد عمى تمك الخبرات في الوصول إلى تخصيص موضوعي لمنفقات العامة.
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أن مشكمة عدم كفاءة تخصيص النفقات العامة ليست قاصرة  تمك الدراسات أيضاً وأوضحت 
عمى الدول النامية والناشئة فقط كما ىو موجود في جميورية مصر العربية وعدد من دول قارة 
أفريقيا وأمريكا الالتينية، بل أن ىذه المشكمة موجودة أيضًا في الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة 

يكية والمممكة المتحدة وكذا عددًا من الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمر 
(OECD)  وعددًا من دول اإلتحاد األوربي، مما يؤكد عمى تشابو المتغيرات المؤثرة في عممية

 -التخصيص وكذلك تشابو مسببات عدم كفاءة المنيجية المتبعة، وعدم قدرة عمم واحد بمفرده 
عمى تقديم منيجية مالئمة لمتخصيص تعمل عمى إزالة ىذه المسببات  -تو العمم المختص بصف

 وتكون قادرة عمى تعظيم المنفعة العامة لممواطنين وتحقيق الرفاة االجتماعي. 
أن األمر يتطمب مزيد من البحث فيما يتعمق بالمسببات الجوىرية المؤثرة  ولكن يرى الباحث

ة وذلك ألن معظم نتائج الدراسات التي أشارت إلى وجود مشكمة فيما في تخصيص النفقات العام
يتعمق بكفاءة التخصيص قد اعتمدت في الوصول إلى نتائجيا عمى تحميالت متعمقة بمدخالت 
عممية التخصيص والمتغيرات المحيطة بيا وكذا االعتماد عمى الربط بين بعض الظواىر التي 

مموسة ومؤثرة لعممية التخصيص في تعظيم المنفعة العامة ظيرت تزامنًا مع عدم ظيور نتائج م
لممواطنين، دون التطرق الحقيقي من قبل ىذه الدراسات لبحث وتحميل نتائج عممية التخصيص، 
وكذلك عدم اإلشارة إلى وجود قياس لممنافع المحققة ومخرجات عممية التخصيص سواء في صورة 

قيمة مالية لعائد اإلنفاق ُيمكن مقابمتيا بقيمة ما تم وصفية أو في صورة كمية يمكن استخداميا ك
إنفاقو كي ُيعد بمثابة التغذية العكسية لعممية التخصيص والتي تساعد في تحديد األوزان النسبية 

 المالئمة ألولويات اإلنفاق. 
ضرورة مناقشة الجيود البحثية التي تناولت قياس المنافع  األمر الذي يرى معو الباحث

من اإلنفاق العام كعائد ليذه النفقات، وذلك من حيث إمكانية قياسيا ومدى موضوعية ىذا  المحققة
مكانية تطويره واالعتماد عميو في توفير معمومات التغذية عكسية لعممية التخصيص.   القياس وا 
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