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مقدمة
تؤدي في األغلب جميع السياسات الحكومية إلى إحداث تكاليف وعوائد؛ وتنتشر
هذه التكاليف والعوائد عموما عبر المجتمع لخلق الرابحين (أولئك الذين يستفيدون
من سياسة معينة) والخاسرين (أولئك الذين يتضررون من سياسة معينة) .ولفهم ما
إذا كانت سياسة ما هي األمثل (أي أفضل من الوضع الراهن وأفضل من السياسات
البديلة) نحن بحاجة إلى تحديد الرابحين والخاسرين من السياسة المقترحة ،ومن ثم
حساب صافي العوائد للرابحين وصافي التكاليف على الخاسرين .إن عملية تحديد
الرابحين والخاسرين من سياسة ما وحساب ومقارنة التكاليف والعوائد هو ما يعرف
بتحليل التكلفة مقابل العائد (.)CBA: Cost-Benefit Analysis
هذا الدليل موجه إلی منظمات
األعمال التي يتأثر أعضاءها
يضع هذا الدليل إطارا لفهم حتليل
بالسياسات االقتصادية
الحكومیة ،تلك المنظمات التي التكلفة مقابل العائد ،كما يشرح
تهتم بالمشاركة بالرأي عند وضع اخلطوات الضرورية إلجراء حتليل
السياسات العامة ،مع التركيز
على المنظمات في البلدان النامية .التكلفة مقابل العائد.
ويضع هذا الدليل إطارا لفهم
تحليل التكلفة مقابل العائد ،كما يشرح الخطوات الضرورية إلجراء تحليل التكلفة
مقابل العائد.
في العديد من البلدان ،تتطلب الحكومة تحليل التكلفة مقابل العائد ألي سياسة
مقترحة .وفي بلدان أخرى ،ال يوجد مثل هذا المتطلب .ولذا يتعين على المؤسسات
غير الحكومية إجراء تحليل التكلفة مقابل العائد الخاص بهم وسيساعد هذا الدليل
منظمات األعمال على وضع حسابات التكلفة والعائد الخاصة بالسياسات العامة التي
تؤثر على قطاعاتهم ،وكذلك نقد وتحليل المبادرات المماثلة التي تجريها المجموعات
األخرى ،وباألخص الحكومة.
ومن أحد أهم جوانب أي تحليل للتكلفة مقابل العائد هو الفهم والحكم على
االفتراضات التي يقوم عليها ذلك التحليل .وينطبق ذلك على كل من المحلل الذي
يجري تحليل التكلفة مقابل العائد الخاص به ،فضال عن المحلل الذي يحكم على قيمة
التحليل القائم للتكلفة مقابل العائد والذي تم إجراءه من قبل طرف آخر .ويكتسب
هذا أهمية خاصة في تلك السياقات ذات األسباب السياسية أو االجتماعية والتي تجعل
التحليل القائم منحازا .فعلی سبيل المثال ،إذا كانت إحدى الحكومات أو مجموعات
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المصالح ترغب في تنفيذ سیاسة معینة ،فإن تحليلهم للتكلفة مقابل العائد قد يكون
منحازا لصالح تلك السياسة .لذا فمن الضروري أن تصبح منظمات األعمال قادرة على
إجراء تحليالت مستقلة للتكلفة مقابل العائد بصورة محايدة بعيدا عن التحيز لسياسة
ما على حساب سياسة أخرى.
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ما هو حتليل التكلفة والعائد
وملاذا يجب استخدامه لتقييم السياسات؟
حتليل التكلفة والعائد هو توجه منهجي لتقدير األثر املتوقع لسياسة ما .وهو أداة تحليلية
تستخدم لتقدير تكاليف وعوائد إحدى السياسات من الناحية النقدية ،ومن ثم اإلجابة
على السؤال :هل هذه السياسة أو المشروع أو االستثمار له عوائد أكبر من التكاليف؟
هل تتوفر من خالله منافع أعلى من خيارات السياسات البديلة؟
ال توجد صيغة واحدة أو قالب واحد إلجراء هذا التحليل .حيث تتطلب كل سياسة في
سياقاتها المختلفة تحليال فريدا خاصا بها .ومع ذلك ،يضمن التحليل الذي يتم إجراؤه
بشكل سليم أن يتم تقدير التكاليف والعوائد لسياسة معينة بطريقة منهجية ومبررة.
من المهم أن نبين دائما وبوضوح األسلوب المستخدم إلجراء تحليل التكلفة مقابل
العائد ،حيث قد تؤدي األساليب المختلفة إلى نتائج مختلفة .وإذا ما تم إجراء هذا
التحليل بعناية ،فإنه يضمن أن تستند التوصية بسياسة معينة إلى افتراضات سليمة ،وتقدم
تقديرات مبررة لتكاليف وعوائد سياسة بعينها.
وحيث أن هذا التحليل يستند إلى تقديرات ،فال ينبغي التعامل معه على أنه معصوم من اخلطأ.

فتوصيات إحدى السياسات التي تخرج من تحليل التكلفة والعائد تكون فقط بجودة
تلك البيانات واالفتراضات التي تدخل في التحليل .فقد تكون هذه التوصيات خاطئة
إذا استندت إلى بيانات خاطئة .وفي الواقع ،فإن الحصول على البيانات المناسبة ووضع
افتراضات قائمة على األدلة وقابلة للتبرير لهو بوجه عام أحد أهم الجوانب (وأكثرها
استهالكا للوقت) في أي تحليل للتكلفة مقابل العائد .مرة أخرى وفي نهاية المطاف،
فإن هذا التحليل يكون جيدا فقط بمقدار جودة البيانات المستخدمة إلنتاجه .إذا كنت
تستخدم بيانات فقيرة ،أو افتراضات خاطئة ،فسيكون للتحليل قيمة ضئيلة.
إن قيمة حتليل التكلفة مقابل العائد ليست مجرد تقدير لصافي التكلفة أو العائد لسياسة ما،
بل هي أكثر من ذلك .في الواقع ،فإن الجانب األكثر قيمة في ذلك التحليل هو أنه يوفر

منهجية واضحة وقابلة للتكرار لدراسة وتقييم أثر إحدى السياسات .وهناك حاالت
كثيرة ،ال سيما في البلدان النامية يصعب فيها الحصول على األدلة والبيانات الالزمة
لتقدير التكاليف والعوائد أو يصبح األمر غير عمليا من األساس .ومع ذلك ،فال يزال
تحليل التكلفة مقابل العائد أداة قيمة للغاية ألنه يوفر طريقة منهجية لنقل مناقشة
إحدى السياسات العامة نحو تحليل قائم على األدلة وبعيدا عن المناقشات المستندة إلى
اآلراء والروايات .وعلى وجه الخصوص ،وكما يشرح هذا الدليل ،فإن تحليل التكلفة
مقابل العائد يشمل تحديد الرابحين والخاسرين من تلك السياسة ،األمر الذي غالبا ما
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نصيحة!

تعتبر الطريقة األكثر فعالية وكفاءة لجمع البيانات الصحيحة
واختبار الفرضيات هي عبر التعاون مع مجموعة واسعة من
أصحاب المصلحة واألخصائيين والباحثين عند إنشاء تحليل التكلفة مقابل
العائد .وينبغي دعوتهم إلبداء التعليقات في جميع مراحل التحليل ،كما ينبغي
تشجيع اآلراء المختلفة لتحقيق أفضل التقديرات لكل من التكاليف والعوائد.

يوفر نظرة ثاقبة على التداعيات المستقبلية للسياسة قيد الدراسة حتى في حال عدم
التمكن من تحديد جميع التكاليف والعوائد كميا وبصورة دقيقة.
وتُجري بعض هذه التحليالت بعد تنفيذ السياسات العامة في حين يُجري البعض اآلخر
قبل التنفيذ .ويعني إذا أن تحليل التكلفة مقابل العائد یمكن أن یسعی إلی قیاس
التكالیف والعوائد إلحدى السیاسات التي تم تنفیذها بالفعل أو وضع تقديرات لسیاسة
مقترحة .حيث يُقدر التحليل لسياسة حالية بالفعل مدى التكاليف والعوائد على أساس
النتائج السابقة .وعلى النقيض من ذلك ،يجب أن يعتمد تحليل التكلفة مقابل العائد
لسياسة مقترحة على تقديرات التكاليف والعوائد المستقبلية.
ويركز هذا الدليل على السياسات التي في قيد المقترحات ،أي¬ تلك السياسات
التي لم تنفذ بعد .والسبب في ذلك هو مساعدة منظمات األعمال على استخدام تحليل
التكلفة مقابل العائد لتقديم توصيات بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد سياسة ما على
أساس تأثيرها على األعمال التجارية والصناعية المحلية والمجتمع بصورة عامة .وليس
من المستغرب أن يتسبب هذا في جعل تقدير التكاليف¬ والعوائد أكثر صعوبة ،حيث
يجب على الباحث تقديم افتراضات حول المستقبل .ومن ثم ،يجب إيالء اهتمام خاص
لعدم اليقين الذي يحيط بتقديرات التكاليف والعوائد في هذا النوع من التحليالت،
وذلك على النحو الموضح في قسم الحق .هناك قيود أخرى تتعلق بأسلوب تحليل
التكلفة مقابل العائد (مثل األمور المتعلقة بالتوزيع وقضايا القياس التي ستناقش الحقا).
ومع ذلك ،فإن أسلوب تحليل التكلفة مقابل العائد هو من بين أقوى األدوات لمحللي
السياسات والمشاركين بالرأي الذين يرغبون في تقدير تأثير سياسة معينة وتحديد ما
إذا كانت هذه السياسة العامة هي األمثل.
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حتليل التكلفة والعائد :العملية واخلطوات
ال يوجد نموذج واحد مقبول عالميا إلجراء هذا التحليل ،حيث يتطلب كل سيناريو
خاص بسياسة ما نهجا فريدا من نوعه .ومع ذلك ،فإن جميع تحليالت التكلفة والعائد
تقريبا ما تتضمن خطوات مماثلة .وينصب التركيز هنا على تطوير خطوات التحليل
بطريقة مباشرة بحيث تجعل عملية إجراء التحليل (وتبريره الحقا) شاملة ومنتظمة:
 )1تحديد الوضع الراهن.
 )2تحديد الرابحين والخاسرين من الوضع الراهن.
 )3تحديد الرابحين والخاسرين لما بعد تنفيذ السياسة قيد الدراسة.
 )4تحويل كل من التكاليف بالنسبة إلى الخاسرين والعوائد بالنسبة للرابحين إلى قيمة
نقدية.
 )5قارن التكاليف والعوائد للوضع الراهن والبدائل.
 )6اعمل على تنويع وتغيير االفتراضات الخاصة بالتحليل.
في الخطوة  1نحدد الوضع الراهن للسياسة الحالية ،أي التوازن في ظل السياسات
القائمة .في الخطوة  2نحدد أصحاب المصلحة الذين يستفيدون (الرابحين) أو يعانون
(الخاسرين) في ظل الوضع الراهن .في الخطوة  3نحدد أولئك الذين يربحون أو
يخسرون إذا تم تنفيذ السياسة المقترحة بالنسبة للوضع الراهن .في الخطوة  4نقوم
بتحويل التكاليف للخاسرين والعوائد للرابحين إلى قيمة نقدية بالقيمة الحالية.
الخطوة  5هي التي يتم فيها التوصل إلى القرار الفعلي بشأن التكلفة والعائد .من
المفترض أن تكون هذه الخطوة واضحة نسبيا إذا كانت الخطوات السابقة قد أجريت
بشكل صحيح .وبصفة أساسية ،تطرح التكاليف الواقعة على جميع أصحاب المصلحة
من العوائد التي يجنيها جميع أصحاب المصلحة .ثم تتم مقارنة صافي العوائد مقابل
الوضع الراهن وكذلك السياسات البديلة حيثما كان ذلك مالئما.
الخطوة  6هي فحص متانة التقديرات التي تم تطويرها في الخطوات السابقة.يقوم
تحليل التكلفة مقابل العائد بإصدار تنبؤات حول األثر المستقبلي لسیاسة مستقبلية.
ويستدعي هذا وضع افتراضات بشأن األحداث المستقبلية ،وتحتاج هذه االفتراضات إلى
بيان واضح .الخطوة  6هي حيث ننظر في كيفية تأثير هذه االفتراضات على تقديراتنا
وكيفية تغيير التوصيات المتعلقة بالسياسات إذا قمنا بتغيير هذه االفتراضات.
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توضح األقسام التالية بالتفصيل كيفية إجراء كل من هذه الخطوات وتقديم أمثلة على
دراسة الحالة.

اخلطوة  :1حتديد الوضع الراهن
ويشير مصطلح الوضع الراهن إلى التوازن في ظل السياسة الحالية .فعلى سبيل المثال ،إذا
كانت السياسة المقترحة التي يتم دراستها في تحليل التكلفة مقابل العائد هى تخفيض
الدعم الغذائي ،فإن الوضع الراهن هو السياسة الحالية ذات الدعم الغذائي األعلى .ومن
ناحية أخرى ،إذا كانت السياسة المعنية تتعلق بتوفير دعم غذائي جديد ،فإن الوضع
الراهن هو عدم وجود دعم غذائي.
وعلى الرغم من أن مفهوم الوضع الراهن هو مفهوم بسيط ،لكن تحديد العناصر ذات
الصلة قد ال تكون عملية بسيطة .وباإلضافة إلى تحديد السياسة تحت الوضع الراهن
والتي سيتم تغييرها بموجب السياسة قيد الدراسة ،يحتاج المحللون أيضا إلى تحديد
أصحاب المصلحة بموجب السياسة تحت الوضع الراهن .أصحاب المصلحة هم جميع
الذين لديهم مصلحة في إحدى السياسات .وبصفة عامة ،فإن أصحاب المصلحة هم جميع
الذين يتحملون تكاليفاً أو يحصلون على عوائد من هذه السياسة .وكذلك المنفذون،
أي اإلدارات الحكومية والمسؤولون عن تطبيق السياسة العامة ،هم أيضا أصحاب
مصلحة مهمون يمكن أن يكونوا مع الوضع الراهن أو ضده .وكثيرا ما يستند
استعدادهم لتنفيذ السياسة الجديدة إلى ما إذا كانوا يستفيدون من الوضع الراهن،
وينبغي أخذهم في االعتبار عند تقييم جدوى التغييرات المقترحة.
عند تحديد الوضع الراهن ،ضع في اعتبارك األسئلة التالية:
 )1ما هي السياسة تحت الوضع الراهن والتي سيحل محلها السياسة المقترحة الجديدة؟
 )2من هم الذين وضعوا سياسة الوضع الراهن وما هي دوافعهم؟
 )3من الذي يتأثر بالسياسة الحالية ،بما في ذلك عواقبها غير المقصودة (أي من هم
أصحاب المصلحة)؟
 )4كيف تتأثر األسعار الحالية وتكاليف السلع أو الخدمات ذات الصلة بالسياسة
الحالية؟
 )5هل هناك سوق غير رسمية أو غير مشروعة استجابة للسياسة القائمة؟
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في كثير من الحاالت قد ال تكون اإلجابات على هذه األسئلة واضحة بشكل بديهي.
فعلى سبيل المثال ،في حالة النقطة رقم  ،4فمن المرجح أن يؤثر الوضع الراهن لسياسة
فرض الضرائب على السلع الزراعية على تكلفة وسعر الغذاء .ومن ناحية أخرى ،فإن
السياسة العامة التي تغير العمر الذي يبدأ فيه األطفال في الذهاب إلى المدرسة قد ال
يكون لها تكلفة واضحة ألن الحكومة قد توفر التعليم العام مجانيا .ومع ذلك ،فمن
الممكن أن توجد مدارس خاصة تتنافس مع المدارس الحكومية .هل تتأثر األسعار في
المدارس الخاصة بالسياسة الحالية؟ وحتى إذا لم تكن هناك مدارس خاصة وال أسعار
واضحة للمدارس ،فال يزال من المهم فهم كيف تؤثر السياسة الحالية على التكاليف.
في حالة وجود سياسة تتعلق بسن بدء التحاق الطالب بالمدارس ،هل يؤثر الوضع الراهن
للسياسات الحالية على إجمالي التكاليف التي تدفعها الدولة (عن طريق تحصيل
الضرائب) عن التعليم؟
من المهم النظر في التكاليف غير المباشرة بما في ذلك تكاليف المعامالت
وتكاليف االمتثال وتكاليف الفرص البديلة عند تحديد الرابحين والخاسرين في
ظل الوضع الراهن (وعند تحويل التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية كما في القسم
التالي) .قد تشمل تكاليف المعامالت الرسوم المدفوعة للمحامين أو الوكالء الذين
يديرون اللوائح .وقد تشمل تكاليف االمتثال النفقات المدفوعة للحصول على تصريح
أو ترخيص ،أو تكاليف االمتثال لقوانين العمل .تكاليف الفرص البديلة هي قيمة
العوائد التي يجب على أصحاب المصلحة التخلي عنها لالمتثال لسياسة الوضع الراهن،
مثل العوائد الضائعة من توظيف موظف جديد بسبب لوائح العمل المكلفة .يؤخذ في
االعتبار كل من هذه التكاليف غير الملحوظة لكل من أصحاب المصلحة في ظل
الوضع الراهن .ويمكن االطالع على تعاريف هذه التكاليف في الجدول أدناه ،أما
كِر الممارسين بالنظر في هذه التكاليف.
النموذج الوارد في الملحق األول ،فهو يُذ ّ
تكاليف املعامالت

تكاليف الفرصة املتاحة

تكاليف االمتثال

أي نفقات من الوقت أو
أي زيادة في تكاليف
المشاركة في السوق التي المال من االمتثال للوائح
الوضع الراهن.
تنتج عن الوضع الراهن.

أي عوائد ضائعة بسبب
السياسة في ظل الوضع
الراهن.
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للنقطة رقم  5أهمية خاصة وغالبا ما يتم تجاهلها .فعلينا أن نولي اهتماما خاصا لألسواق
وأصحاب المصلحة الذين يستجيبون لسياسة ما حالية ولكنهم قد يعملون خارج نطاق
أحكام تلك السياسة .وغالبا ما يشار إلى هذا السوق غير الرسمي خارج اللوائح الحالية
باسم «السوق السوداء» أو «السوق الموازي» وذلك حين يجبر التنظيم المفرط الناس
والشركات على العمل خارج القطاع الرسمي (أي المنظم) .وكمثال على ذلك ،فإن
سياسة الوضع الراهن التي تفرض تعريفات مرتفعة على الواردات غالبا ما تكون
مصحوبة بسوق سوداء للسلع األجنبية المستوردة بطريقة غير مشروعة وبأسعار أرخص.
وسوف تتأثر هذه السوق السوداء بأي تغييرات في سياسة التعريفة الجمركية باإلضافة
إلى أصحاب المصلحة (في المقام األول :البائعون والمشترون للسلع المستوردة) بموجب
سياسة الوضع الراهن.

مثال على تعريف حالة الوضع الراهن:
النظر في سياسة عامة تسمح لخدمة جديدة لسيارات األجرة القائمة على
تطبيقات الهاتف المحمول لكي تعمل في المدينة (على سبيل المثال ،أوبر أو
كريم وغيرهما) .وهذا سؤال يتعلق بالسياسات تواجهه المدن في جميع أنحاء
العالم.
في حالة السياسة االفتراضية للسماح لمشغلي خدمة سيارات األجرة القائمة على
تطبيقات الهاتف المحمول ،فنحن بحاجة أوال إلى تحديد السياسة الحالية .هل
هناك أي لوائح بشأن سيارات األجرة في املدينة املعنية؟ وحتى إذا لم تكن هناك
سياسة حالية ،فإن عدم وجود سياسة في حد ذاته هو وضع راهن وله أصحاب
مصلحة .ويمكن أن يعزى عدم وجود سياسة إلى عدم امتالك الحكومة
الموارد الالزمة لوضع وتنفيذ سياسة ما ،أو يمكن أن يكون ذلك بسبب ضغط
من مصلحة خارجية .ومع ذلك ،فإن عدم وجود سياسة هو الوضع الراهن الذي
يحتاج إلى تحديد وشرح باستخدام األسئلة أعاله .إن عدم وجود سياسة لهو
سياسة في حد ذاته.
من الذي أنشأ السياسة احلالية اخلاصة بخدمة سيارات األجرة وملاذا؟ في معظم
الحاالت ،فإن إدارة حكومية هي من وضعت السياسة العامة في ظل الوضع
الراهن .ويتعين تحديد هذه اإلدارة .والسؤال األكثر صعوبة هو السبب في إنشاء
السياسة الحالية في المقام األول .وما هو دافع المسؤولين الحكوميين لوضع
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السياسة الحالية أو عدم وجود سياسة حالية؟ وفي حالة لوائح سيارات األجرة،
قد يكون دافع المسؤولين الحكوميين هو الرغبة في زيادة اإليرادات إذا
كانت السياسة الحالية تتطلب دفع مبالغ للحكومة للحصول على تصاريح أو
تراخيص .وقد يكون الدافع لهم أيضا هو المطلب الشعبي ،على سبيل المثال،
إذا كانت هناك لوائح عامة بشأن سيارات األجرة لتحسين السالمة أو الجودة.
ويمكن أيضا أن يكون الضغط الناجم عن المصالح الخاصة هو الدافع وراء
الوضع الراهن القائم (مثل االتحاد الخاص بسائقي سيارات األجرة) أو الفساد.
إذا لم يكن هناك سياسة حالية لتنظم سيارات األجرة ،فمن الممكن أن
يكون هناك نقص في الموارد الالزمة للتطوير أو إنفاذ اللوائح.
من الذي يتأثر بالسياسة احلالية؟ السياسة في ظل الوضع الراهن تؤثر على
المستهلكين وسائقي سيارات األجرة الحاليين ،ولكن من غير ذلك؟ ينبغي
النظر في العوامل األخرى التي ترتبط بالسائقين والمستهلكين وقراراتهم.
على سبيل المثال ،إذا لم تكن هناك سياسة تقيد عدد سيارات األجرة في
المدينة ،فقد تكون هناك زيادة في حركة المرور بسبب ارتفاع أعداد
سيارات األجرة .وبالتالي يتأثر جميع السائقين بالسياسة الحالية .أيضا ،خذ
في االعتبار بدائل سيارات األجرة مثل وسائل النقل العام .على سبيل المثال،
قد تؤدي السياسة الحالية التي تحد من عدد سيارات األجرة إلى زيادة عدد
الراكبين في الحافالت العامة وتسبب التأخير واالزدحام الشديد .وبالمثل،
فإن السياسة الحالية التي تتطلب عقد دورات تدريبية للسائقين للحصول على
ترخيص قد تؤدي إلى إنشاء مراكز تدريب تتلقى رسوما مقابل التدريب .ومرة
أخرى ،فإن هذه المجموعات هي أصحاب المصلحة في السياسة الحالية من
حيث أنهم يواجهون تكاليفا أو عوائدا من الوضع الراهن للسياسات.
ما هو تأثير السياسة احلالية على األسعار؟ ستؤثر أي سياسة حالية (أو عدم وجود
سياسة عامة من األساس) على السعر الذي يدفعه المستهلكون مقابل خدمة
سيارات األجرة .وباإلضافة إلى ذلك ،قد تؤثر تلك السياسة على أسعار السلع
البديلة مثل النقل العام أو خدمات السائق الخاص أو حتى أسعار السيارات
المستعملة.
هل هناك سوق غير رسمية أو غير مشروعة كاستجابة للسياسة احلالية؟ إذا كانت
السياسة الحالية تتطلب دفع مقابل لتصاريح تشغيل سيارة أجرة ،فهل هناك من

مركز المشروعات الدولية الخاصة /

13

إجراء حتليل التكلفة والعائد :دليل عملي ملنظمات األعمال

السائقين من يختارون عدم دفع الرسوم للحصول على تصريح ،ويعملون بشكل
غير قانوني بدال من ذلك؟ هل يدفع السائقون رشاوي للمسؤولين الحكوميين
للحصول على تصاريح؟ هل هناك سائقون يتقاضون أكثر أو أقل مما حددته
السياسة الحالية؟
في بعض الحاالت ،قد تكون هذه األسئلة سهلة اإلجابة ،وفي حاالت أخرى
ستتطلب بحثا كبيرا .ومع ذلك ،إذا لم يتم تحديد الوضع الراهن بشكل
صحيح ،فمن المؤكد تقريبا أن بعض التكاليف أو العوائد سيتم تقديرها
بشكل ضعيف أو تجاهلها تماما في تحليل التكلفة مقابل العائد.

اخلطوة  :2من هم الرابحون واخلاسرون مبوجب سياسة الوضع الراهن؟
وبمجرد أن يتم تحديد الوضع الراهن ،فإن الخطوة التالية هي تحديد الرابحين
والخاسرين في ظل السياسة الحالية .الرابحون في ظل الوضع الراهن هم أولئك الذين
يستفيدون أكثر مما يتضررون من السياسة الحالية .والخاسرون في ظل الوضع الراهن
هم أولئك الذين يتحملون تكاليف أعلى من العوائد بموجب السياسة الحالية.
وينبغي أن يكون تحديد الرابحين والخاسرين في الوضع الراهن عملية مباشرة نسبيا
بعد أن تحدد األبحاث المناسبة الوضع الراهن نفسه .في الواقع ،فإن أفضل استراتيجية
هي طرح أسئلة مشابهة جدا كالتي طرحت عند تحديد الوضع الراهن .ومع ذلك ،فنحن
اآلن نصنف كل أطراف أصحاب المصلحة الذين تم الكشف عنهم في العملية السابقة
إما كرابحين أو خاسرين في ظل الوضع الراهن.
تذكر أنه في كل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة قد يكون هناك بعض
الرابحين وبعض الخاسرين .وعالوة على ذلك ،قد تكون هناك تكاليف وعوائد لنفس
الشخص أو المجموعة .كما هو مبين في الملحق ،قد يكون من الجيد وضع أولئك
الذين لديهم تكاليف وعوائد في ظل الوضع الراهن وحساب مجموع صافي العوائد على
حدة (في القسم التالي).
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هل أصحاب المصلحة رابحون أم خاسرون في ظل الوضع الراهن؟
 )1المسؤولون الحكوميون الذين وضعوا أو نفذوا السياسة الحالية.
 )2المستهلكون المتأثرون مباشرة من السياسة الحالية.
 )3أولئك الذين يدفعون األسعار التي تمليها السياسة الحالية.
 )4الناس أو المجموعات العاملة في سوق غير رسمية أو غير قانونية كرد على السياسة
الحالية.
وبالنسبة لكل من أصحاب المصلحة فمن غاية األهمية أن ننظر في االتجاهات
والتوقعات بموجب سياسة الوضع الراهن .قد تكون هناك مجموعات ال تستفيد حاليا
من سياسة ما ولكن قد تتوقع االستفادة منها في المستقبل .وستعتبر هذه المجموعة
رابحة في ظل الوضع الراهن .وبالمثل ،فأولئك الذين يتوقعون أن يعانوا بموجب سياسة
الوضع الراهن في المستقبل ،يعتبروا خاسرين في ظل الوضع الراهن .فعلى سبيل المثال،
قد تعني سياسة الوضع الراهن التي تحد من البناء الجديد في منطقة معينة أن األفراد
مُالك األراضي الشاغرة في تلك المنطقة خاسرون في حين أن أولئك الذين يمتلكون
أراض مطورة عقاريا هم فائزون في ظل الوضع الراهن ألن الملكية المطورة عقاريا
ٍ
ستصبح أكثر ندرة.
وفي جميع الحاالت تقريبا ،سيكون المسؤولون الحكوميون أصحاب مصلحة.
فأولئك الذين وضعوا أو أشرفوا على السياسة الحالية قد يدفعون تكاليف من تغيير
هذه السياسة .وقد يكون هذا ألن التغيير مكلف للبيروقراطيات أو قد يكون
بسبب استفادتهم بشكل مباشر بطريقة ما من الوضع الراهن القائم .ويكتسب هؤالء
المسؤولون الحكوميون أهمية خاصة ألنهم قد يملكون القدرة على إفشال أي سياسة
جديدة .وإذا كان المسؤولون الحكوميون المختصون بسياسة ما يعارضون التغيير ،فقد
يحاولون إفشال هذه السياسة الجديدة .ومن المهم أن نالحظ أن التكاليف الواقعة على
البيروقراطية من تغيير السياسات هي على األرجح تكاليف حقيقية وتحتاج إلى حساب
في تحليل التكلفة مقابل العائد .على سبيل المثال ،قد تحتاج الحكومة إلى توظيف
موظفين جدد أو قد تحتاج إلى تدريب الموظفين الحاليين لتنفيذ إحدى السياسات .هناك
تكاليف حقيقية ويجب أن تحسب على هذا النحو في تحليل التكلفة مقابل العائد.
ويمكن أخذ رومانيا كمثال على ذلك ،حيث هناك اقتراح للتحول من ضريبة موحدة
إلى نظام ضريبي تصاعدي .وقد عارض موظفو وزارة المالية هذا التحول ألنهم يعتقدون
أنه سيعقد وظائفهم ،وكان لهم دور مؤثر في عرقلة مقترح تلك السياسة .في هذه
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الحالة ،سيكون الموظفون في وزارة المالية رابحين في ظل الوضع الراهن وخاسرين إذا
تم تنفيذ السياسة المقترحة ،حيث أن العمل المتزايد هو تكلفة على الموظفين .ومرة
أخرى ،ينبغي أن تُولي اهتماما خاصا لالختالفات داخل المجموعات .فعلى سبيل المثال،
قد يستفيد بعض من المسؤولين الحكوميين الذين ساعدوا في وضع سياسة ما من
تنفيذ هذه السياسة ،في حين أن مسؤولين حكوميين آخرين قد يتضررون منها.
وقد يكون ذلك بسبب وجود منافسة بين مختلف اإلدارات بشأن التحكم في السياسات
العامة داخل الحكومة .وبالمثل ،قد يكون المسؤولون المنتخبون من منطقة جغرافية
واحدة خاسرين في ظل الوضع الراهن بينما قد يكون المسؤولون المنتخبون من مناطق
أخرى رابحين.
وقد يكون هناك أفراد أو جماعات يتحملون التكاليف ويستفيدون من العوائد في
ذات الوقت في ظل الوضع الراهن .فعلى سبيل المثال ،قد تمثل إحدى السياسات التي
تفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة عائدا للمصنعين المحليين
من حيث أنهم قد يواجهون منافسة أقل .ومع ذلك ،قد تكون أيضا تكلفة إذا كان
يجب استيراد بعض المواد التي يستخدمونها للتصنيع .يُرجى اإلشارة بشكل خاص إلى
األفراد والمجموعات ،حيث أن صافي التغير في تكاليفهم وعوائدهم يجب أن يؤخذ
في االعتبار وذلك لإللمام بجميع مكونات تحليل التكلفة مقابل العائد .يحتوي الملحق
على نموذج لتحليل أصحاب المصلحة الذين يتحملون التكاليف ويستفيدون من عوائد
نفس السياسة.
وأخيرا ،فمن الضروري إيالء اهتمام خاص لألسواق غير الرسمية أو غير المشروعة
التي ظهرت بسبب سياسة الوضع الراهن .إذا كان هناك أفراد أو جماعات تعمل بشكل
غير رسمي أو غير قانوني ،فهل هم فائزون أم خاسرون بموجب سياسة الوضع الراهن؟

حتديد أصحاب املصلحة

بالعودة إلى مثال اقتراح سياسة للسماح لمشغلين جدد لسيارات األجرة داخل
المدينة ،فنحن بحاجة اآلن إلى تصنيف الرابحين والخاسرين في ظل الوضع
الراهن .مرة أخرى ،فإن سياسة الوضع الراهن التي ننظر فيها هي التي تفرض
على السائقين الدفع للحصول على تصاريح وحيث يحظر بموجبها خدمات من
نوع أوبر وكريم.
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املسؤولون احلكوميون الذين وضعوا إحدى السياسات :هل يستفيد املسؤولون واضعو
إحدى السياسات العامة منها بأي طريقة؟

وكما هو الحال في المثال السابق من رومانيا ،فمن الممكن أن يعارض
المسؤولون الحكوميون أي تغيير في السياسة الحالية لمجرد أنهم يخشون أن
يؤدي التغيير إلى المزيد من العمل أو حتى تهديد مواقعهم داخل البيروقراطية.
وهذا يعني أن المسؤولين الحكوميين هم الرابحون في السيناريو الحالي ،وإذا
ما تغيرت السياسة الحالية فهم خاسرون.
ومن الممكن أيضا أن يستفيد المسؤولون الحكوميون الذين يشرفون على
سياسة الوضع الراهن المتعلقة بسيارات األجرة من الحصول على رشاوي من
السائقين الذين يبحثون عن تصاريح .وبالمثل ،إذا كانت سياسة الوضع الراهن
تحد من عدد سيارات األجرة الجديدة ،فقد تدعم نقابات سيارات األجرة
المسؤولين المنتخبين الذين وضعوا السياسة الحالية أو حافظوا عليها بالتبرعات
أو الدعم االنتخابي .من المهم النظر في هذه االحتماالت في أي تحليل للتكلفة
مقابل العائد.
وعلى الرغم من إمكانية الفساد ،فللمسؤولين الحكوميين الجيدين مصلحة
في تحسين الكفاءة.
إذا كانت السياسة المقترحة تحقق الكفاءة فقد يؤدي هذا إلى أن يصبح
هؤالء المسؤولون من أفضل داعمي السياسة المقترحة ألن لديهم القدرة
والسلطة لضمان التنفيذ الصحيح لها .ويمكن أن يصبح التحليل الجيد للتكلفة
مقابل العائد دليال إلقناع البيروقراطيين الحكوميين أو تمكينهم من إقناع
اآلخرين في الحكومة.
املستهلكون املتأثرون بشكل مباشر من السياسة احلالية :هل يربح أم يخسر
املستهلكون املستخدمون لسيارات األجرة من سياسة الوضع الراهن؟

هل تخلق سياسة الوضع الراهن أسعارًا أعلى أو أقل بالنسبة لألشخاص الذين
يستخدمون سيارات األجرة؟ وإذا خفضت المنافسة عن طريق الحد من عدد
سيارات األجرة المتاحة ،فمن المرجح أن تزيد األسعار .هل تزيد سياسة الوضع
الراهن من أرباح السائقين أم تؤذي األرباح اإلجمالية؟ مرة أخرى ،تأكد من
أخذ جميع أصحاب المصلحة المتضررين من هذه السياسة في االعتبار .وكما
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ُذكر سابقا ،قد تؤثر السياسات المعنية بتنظيم أوضاع سيارات األجرة على
مجموعات متنوعة بما في ذلك جميع األشخاص الذين يستخدمون الطرق (إذا
كانت السياسة العامة تؤثر على حركة المرور) ،وأولئك الذين يستخدمون
وسائل النقل العام وأولئك الذين يعملون في أعمال تجارية خاصة أو يمتلكونها،
وهي ذات صلة بسيارات األجرة مثل مدارس تعليم القيادة وخدمات تأجير
المركبات .على سبيل المثال ،فالسماح ألوبر وكريم بالعمل في مدينة ما قد
يزيد من حركة المرور بشكل كبير ،وتلك تكلفة على جميع السائقين.
أولئك الذين يدفعون األسعار التي متليها السياسة احلالية

هذا الجانب من تحليل التكلفة مقابل العائد يرتبط كثيرا بالعنصر السابق.
ومع ذلك ،في حين أننا قمنا في المرحلة السابقة بتحليل المجموعات المتضررة
بشكل مباشر من السياسة الحالية ،فنحن اآلن نأخذ في االعتبار كل فرد
أو مجموعة تدفع مقابال ألي خدمة تتأثر بسياسة سيارات األجرة الحالية .هل
يتطلب الوضع الراهن أن يحصل السائقون على التدريب ،وإذا كان األمر
كذلك ،هل تستفيد مدارس تعليم القيادة من هذه السياسة الحالية؟ هل يتطلب
الوضع الراهن دفع رسوم إلى الحكومة؟ إذا كان األمر كذلك فقد يؤثر هذا
إيجابا على إيرادات الحكومة.
األشخاص أو املجموعات العاملة في األسواق غیر الرسمیة أو غیر القانونیة
كاستجابة للسیاسة احلالیة

هل تقيد السياسة الحالية عدد السائقين الذين يعملون بسيارات األجرة بدون
ترخيص رسمي أو تحد من أرباحهم؟ انتبه بأن تأخذ في االعتبار التنفيذ الفعلي
للسياسة  -أو عدم التنفيذ  -وليس فقط إصدار القانون .قد تمنع سياسة
الوضع الراهن القيادة بدون رخصة سيارة أجرة .ومع ذلك ،إذا لم يتم تطبيق
الالئحة فإن السائقين بدون رخصة سيارة أجرة هم في األغلب الرابحون في
ظل الوضع الراهن .من االستراتيجيات الجيدة أيضا إنشاء جدول يسرد الرابحين
والخاسرين ،وماذا يربحون أو يخسرون في ظل الوضع الراهن .انظر الملحق
لنموذج للجدول.
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اخلطوة  :3الرابحون واخلاسرون من بعد تنفيذ إحدى السياسات
نحتاج اآلن إلى تحديد الرابحين والخاسرين مما بعد تنفيذ السياسة المقترحة .الرابحون
في مرحلة ما بعد التنفيذ هم من سيستفيدون من السياسة الجديدة المتعلقة بالوضع
الراهن والخاسرون فيما بعد التنفيذ هم من سيخسرون نسبة إلى الوضع الراهن .الحظ
أن الرابحين والخاسرين في مرحلة ما بعد التنفيذ يتم تعريفهم بالنسبة للوضع الراهن.
وهذا يعني أنه من الممكن أن تحقق مجموعة ما أو األفراد أرباحا كبيرة بعد التنفيذ،
ولكن إذا كانت أرباحهم أقل مما كانت عليه في ظل الوضع الراهن ،فإنها¬ تعد
خسارة في مرحلة ما بعد التنفيذ .وبالمثل ،قد يكون لمجموعة ما أو أفراد تكاليف
كبيرة بعد تنفيذ السياسة المقترحة ،ولكن إذا كانت هذه التكاليف أقل من
تكاليف الوضع الراهن ،فإنها تعد ربحية في مرحلة ما بعد التنفيذ.
إحدى االستراتيجيات الواضحة لتحديد الرابحين والخاسرين في مرحلة ما بعد التنفيذ
هي النظر في كل من رابحي وخاسري الوضع الراهن وكيفية تأثر كل منهم
بالسياسة المقترحة (ويرد في الملحق نموذج قصير لهذا الغرض) .وستؤثر معظم
التغييرات في السياسات على بعض أصحاب المصلحة أو جميعهم في ظل الوضع الراهن.
على وجه الخصوص ،فإن العديد من السياسات سوف تتسبب بعائد على الخاسرين
من الوضع الراهن وتكاليف على الرابحين من الوضع الراهن .ومرة أخرى ،قد يكون
هناك أصحاب مصلحة ليسوا رابحين أو خاسرين بشكل واضح في إطار ما بعد تنفيذ
السياسة المقترحة .وقد يرجع ذلك إلى أن هذه المجموعات ال تتأثر بالسياسة الجديدة
أو ألنه ليس من الواضح بعد في هذه المرحلة من التحليل ما إذا كانوا سيصبحون من
الرابحين أو الخاسرين بعد التنفيذ .احرص على تدوين هذه المجموعات ،حيث أنه من
المهم تحويل التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية وذلك لجميع أصحاب المصلحة في
القسم التالي.
بعد أخذ كل من الرابحين والخاسرين من الوضع الراهن في االعتبار ،فنحن بحاجة
إلى النظر في أية مجموعات قد ال تتأثر بالوضع الراهن ولكن قد تتأثر بتغيير السياسة
الحالية .في كثير من الحاالت ،إذا تم تحديد أصحاب المصلحة والرابحين والخاسرين
من الوضع الراهن بشكل صحيح فلن يكون هناك أي مجموعات إضافية ليتم
تحديدها .ومع ذلك ،فمن المهم إعادة النظر في جميع المجموعات المحتملة التي قد
تتأثر سلبا أو إيجابا بالسياسة المقترحة.
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اخلطوة  :4حتويل العوائد للرابحني والتكاليف على اخلاسرين إلى
قيمة نقدية وذلك في حال ما مت تنفيذ السياسة املقترحة
وبمجرد أن نحدد جميع أصحاب المصلحة (الرابحين والخاسرين على حد سواء) الذين
سيتأثرون بتحول في السياسة العامة الحالية ،نحتاج اآلن إلى تحويل كل من صافي
العوائد للرابحين والتكاليف للخاسرين في مرحلة ما بعد التنفيذ إلى قيمة نقدية.
يتم بالفعل تحويل بعض التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية .على سبيل المثال ،فإن
تكلفة واحدة للسياسة المقترحة التي تتطلب دفع زيادة معينة في الضرائب بواسطة
مالك المحالت التجارية قد تم بالفعل تحويلها إلى قيمة نقدية ،أي تكلفة المبلغ الزائد
التي سيدفعها مالك تلك المحالت.
وللعلم ،فقد ال يسهل تحويل التكاليف والعوائد األخرى إلى قيمة نقدية .على سبيل
المثال ،ضع في اعتبارك سياسة تزيد من االزدحام المروري وتتسبب في المتوسط
بقضاء السائقين لساعتين إضافيتين يوميا في الزحام .نحن نعلم أن هناك تكلفة ،ولكن
التكلفة ليست واضحة وبشكل مباشر من ناحية المال .ونحن بحاجة إلى تحويل هذه
التكلفة أيضا إلى قيمة نقدية ،بحيث يمكن مقارنتها بالتكاليف والعوائد األخرى
التي تنتج عن هذه السياسة (انظر المربع :التحليل المتزايد والتكاليف غير المستردة
لمناقشة كيفية النظر في التكاليف غير المستردة عند إجراء تحليل التكلفة مقابل
العائد).
ويتطلب القيام بذلك وضع افتراضات .وبالعودة إلى مثال زيادة الوقت المستغرق في
القيادة ،فإن إحدى الطرق لتحويل التكلفة إلى قيمة نقدية هو بتقدير عدد الركاب
المتضررين وضرب هذا العدد من خالل تقديرنا لمتوسط األجر لكل ساعة من
األشخاص في المدينة المعنية .على سبيل المثال ،إذا دفعت إحدى السياسات جميع
الركاب إلى قضاء ساعة إضافية في حركة المرور بينما يتقاضى الراكب 10.00
دوالرات أمريكية لكل ساعة في المتوسط ،فيمكننا أن نحول تكلفة تلك السياسة
على الراكبين إلى قيمة نقدية ،وذلك بضرب إجمالي عدد الركاب في متوسط الراتب
بالساعة ( 10.00دوالر) وعدد الساعات اإلضافية التي يقضونها في حركة المرور يوميا
(ساعتان) .وعندئذ سيكون لدينا تقدير للتكلفة اليومية الواقعة على الركاب في
شكل زيادة الوقت المستغرق في حركة المرور بسبب تلك السياسة .وبالطبع سنكون
بحاجة إلى ضرب هذه القيمة في  365إذا كانت التكاليف والعوائد األخرى بالقيم
السنوية.
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مكاسب الكفاءة :األخطاء الشائعة

اثنان من األخطاء الشائعة في تحليل التكلفة مقابل العائد )1 :النظر في
تكاليف العمالة (أي األجور) على أنها عائد بدال من كونها تكلفة ،و )2حساب
العوائد التي كانت موجودة بالفعل في ظل الوضع الراهن بطريقة مختلفة.
تكلفة العمل هي تكلفة وليست عائدا :فعندما ننظر في تكاليف إحدى السياسات،
فإن سعر العمل يعد تكلفة .على سبيل المثال ،إذا كان بناء قسم جديد من
الطريق السريع يستلزم توظيف عشرة أشخاص يتقاضون  1000دوالر أسبوعيا
لمدة سنة ،إذن فإن تكلفة العمل الناتجة من تلك السياسة هي  10,000دوالر
أسبوعيا ،أو  520,000دوالر سنويا .وفي هذه الحالة تكون الحكومة  -بصفتها
الممول  -هي الخاسرة .ويمكننا أن نعتبر دافعي الضرائب كممولين في
نهاية المطاف .ومن المرجح أن يحصل دافعو الضرائب على عوائد من الطريق
السريع أيضا ،ولكننا بحاجة إلى النظر في التكاليف والعوائد ،والعمالة هي
أحد التكاليف .بديهيا يعود ذلك إلى أن األشخاص الذين يتم توظيفهم نتيجة
للسياسة المقترحة يجب أن يكونوا قادرين على العمل في مكان آخر وأن
يتحصلوا على نفس المبالغ أو ما شابها من المال .وإذا دفعت هذه السياسة لهم
أكثر مما يتقاضون في السوق المفتوحة ،فإننا نقول إن العائد للعمال هو فقط
ذلك الجزء من أجورهم الذي يفوق ما يكسبونه بعيدا عن تلك السياسة .ومع
ذلك ،فنحن نعلم أن شخصا ما يدفع هذه التكلفة .في حالة بناء الطرق السريعة،
فإن العمالة ستكون تكلفة لدافعي الضرائب،ولن نحتسب العائد للعامل ما لم
يكن هناك غياب لوظيفة مماثلة له في حالة عدم بناء الطرق السريعة .وإذا
كانت الوظيفة القابلة للمقارنة تدفع أقل ،فإن العائد الذي نعول عليه هو ذلك
الجزء من األجر الذي يتجاوز األجر في الوظيفة المماثلة.
وينطبق ذلك حتى في البلدان التي تعاني من بطالة مرتفعة .وفي حين يرى كثير
من االقتصاديين أن الحوافز المالية القصيرة األجل الرامية إلى زيادة العمالة
قد تكون مفيدة في بعض االقتصادات ،فإنه ال يزال من المهم أن يكون ذلك
الحافز المالي متعلقا بمشروع هناك حاجة إلقامته .على سبيل المثال ،يمكن
للحكومة استخدام الحافز لتوظيف الناس في مشروع له تكاليف أعلى من
العوائد أو يمكنهم استخدام الحافز لتوظيفهم للعمل في مشروع له عوائد أعلى
من التكاليف .وقطعا فالمشروع الذي يتمتع بعوائد صافية أعلى هو الخيار
األفضل .وفي بعض الحاالت ،قد تدفع الحكومة مصروفات رعاية إلى العاطلين
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عن العمل .وفي تلك الحالة ،فإن مصروفات الرعاية االجتماعية هذه تعتبر
تكلفة بسبب الوضع الراهن .وإذا كانت السياسة المقترحة تقلل من مصروفات
البطالة ،فإن ذلك سيكون عائدا للحكومة بالنسبة للوضع الراهن .ومع ذلك،
فإن تكاليف العمالة ستظل تكلفة.
جتاهل التكاليف أو العوائد التي تتحول :ال تحتسِ ب العوائد الثانوية التي هي مجرد
تحول للعوائد من ناحية «من أين تأتي ومن تفيد» بالمقارنة مع الوضع الراهن.
على سبيل المثال ،إذا كانت إحدى السياسات الخاصة بإنشاء قسم جديد
لطريق سريع تؤدي إلى جلب التجارة (على سبيل المثال ،المخازن أو األكشاك
الغذائية) فيجب علينا النظر فيما إذا كانت هذه التجارة الجديدة مأخوذة من
مكان آخر .ببساطة ،فإذا ما تحولت التجارة من مكان إلى آخر فال يوجد عائد
أو تكلفة صافيين.

وبطبيعة الحال ،هناك مجموعة من االفتراضات في استخدام األسلوب أعاله لتقدير
التكلفة للركاب .على سبيل المثال ال الحصر )1 :نحن ال نعرف ما إذا كان الناس
الذين ينتقلون بالسيارة لديهم أجور أعلى أو أقل من متوسط األجر لكل ساعة،
 )2نحن ال نعرف كم يوما يعمل هؤالء الناس أسبوعيا (باستخدام  365يوما يفترض
أنهم يعملون كل يوم من األسبوع) )3 ،واألهم من ذلك ،افترضنا أنه إذا لم يكن العمال
عالقين في زحام المرور فيمكنهم استخدام وقتهم بشكل منتج لجني متوسط األجر.
والواقع أن هذه النقطة األخيرة غير محتملة في معظم االقتصادات ،وال سيما في معظم
االقتصادات النامية حيث قد يواجه األفراد صعوبة في الحصول على عمالة كاملة .وأيا
كانت االفتراضات التي تدخل في تحليل التكلفة مقابل العائد ،فإنها تحتاج إلى التقديم
بوضوح وتبريرها بالبيانات.
وفي جميع الحاالت ،يتطلب تحويل التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية وبصورة أساسية
إلى تقديرات وتستند هذه التقديرات إلى افتراضات .وينطبق ذلك بوجه خاص على
القيام بتحليالت التكلفة مقابل العائد قبل تنفيذ السياسات قيد الدراسة .هذا جزء من
العملية ،وفي حين أن تقديراتنا وافتراضاتنا لن تكون مثالية إال أننا يمكننا تحسينها
وذلك باستخدام البيانات لدعم تقديراتنا وافتراضاتنا .والسؤال هو ،من أين نحصل على
هذه البيانات؟
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المعيار الذهبي ألي تحليل للتكلفة مقابل العائد (أو أي تقييم) هو التجربة العشوائية.
في عالم مثالي ،يمكننا أن نعيين إحدى السياسات بشكل عشوائي لبعض األفراد أو
المناطق دونًا عن غيرها .ويمكننا بعد ذلك قياس األثر بالنسبة ألولئك الذين خضعوا
لتلك للسياسة والذين لم يخضعوا لها .بيد أن ذلك ليس خيارا ممكنا في معظم الحاالت.

التحليل الهامشي والتكاليف غير املستردة

التحليل الهامشي (ويسمى أيضا بالتحليل المتزايد) هو تحليل صافي التغييرات
في الميزانية العمومية ألحد أصحاب المصلحة .وفيما يتعلق بتحليل التكلفة
مقابل العائد لسياسة ما ،يبحث التحليل الهامشي في كيفية يراكم أصحاب
المصلحة العوائد والتكاليف من سياسة تتعلق بالوضع الراهن .يجب على تحليل
التكلفة مقابل العائد أن يدرس التغييرات الصافية فقط على أصحاب المصلحة.
وهكذا ،فإن تحليل التكلفة مقابل العائد يتضمن جوانب من التحليل الهامشي.
الفكرة الرئيسية من مفهوم التحليل الهامشي هو أننا بحاجة إلى تجاهل
التكاليف غير المستردة .وفيما يتعلق بموضوعنا فإن التكلفة غير المستردة
هي تكلفة ستقع في حال إذا ما نفذت إحدى السياسات أو لم تنفذ .على
سبيل المثال ،النظر في الوضع الراهن الذي تعاني فيه الحكومة من عجز
سنوي كبير بسبب زيادة اإلنفاق عن اإليرادات الحكومية .إذا كنا نجري
تحليال للتكلفة مقابل العائد يؤدي لزيادة العجز بصورة أكبر ،فإننا ال نعزي
العجز بأكمله كتكلفة للسياسة المعنية .وبدال من ذلك ،يعزى العجز الحالي
باعتباره تكلفة غير مستردة ونتجاهله (ألنه يجب أن يدفع بغض النظر عن تلك
السياسة) .يجب أن ندرج فقط التغيير الهامشي في العجز كتكلفة للسياسة
المعنية ،أي صافي التغير الناتج عن تلك السياسة (فضال عن أي مدفوعات فائدة
إضافية).
إن سياسة إكمال بناء طريق تم بناؤه جزئيا بتكلفة كبيرة ،ولكنه توقف
لسبب ما هو مثال آخر على التكلفة غير المستردة .إن األموال التي أنفقت
على المشروع المكتمل جزئيا هي بالفعل تكلفة غير مستردة وال ينبغي أن
تؤخذ في االعتبار في تحليل التكلفة مقابل العائد .وبدال من ذلك ،ينبغي اعتبار
التكاليف اإلضافية الواقعة على أصحاب المصلحة فقط والواجبة إلكمال
المشروع ،وموازنتها بالعوائد التي سيوفرها المشروع إذا ما أنجز.
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وللتكاليف غير المستردة القدرة على التشويش على عملية صنع القرار ألنها
قد تكون أكبر بكثير من التأثيرات اإليجابية أو السلبية لسياسة ما يجري
تحليلها .ومع ذلك ،فإن التكاليف غير المستردة ال تؤثر على تحليل التكلفة
مقابل العائد ،حيث أنها يجب أن تُدفع بغض النظر عما إذا كانت السياسة
المعنية قد اعتُمدت أم ال .وينبغي أن تدرج التكاليف والعوائد الهامشية فقط
في تحليل التكلفة مقابل العائد ألنها هي المبالغ الوحيدة التي تتغير كدالة -
كمعادلة  -للسياسة قيد الدراسة.
وحتى عندما ال يكون التوزیع العشوائي ممكنا ،فیمكن إجراء تحلیل إحصائي لتأثیر
إحدى السیاسات بالنسبة لتحليالت التكلفة مقابل العائد المقامة عقب تنفيذ تلك
السياسة .وفي معظم الحاالت ال يكون ذلك ممكنا عند إجراء تحليل التكلفة مقابل
العائد للسياسة المقترحة ،مثل نوع السياسات التي يتناولها هذا الدليل .لذلك ،يجب على
الممارسين االعتماد على طرق بديلة للتقدير تستند إلى وضع افتراضات واقعية حول
تأثير السياسة قيد الدراسة .وتناقش بعض هذه األساليب في المربع أدناه.
أين ميكن احلصول على بيانات إلجراء حتليل التكلفة مقابل العائد؟

حتليل البيانات القائمة :قد يكون من الصعب جمع بيانات للتقديرات المستخدمة
إلجراء تحليل التكلفة مقابل العائد .ويصدق ذلك بوجه خاص في حال عدم
تنفيذ السياسة قيد الدراسة بعد .أوال ،توجه إلى الحكومة للحصول على
البيانات .وحتى إذا لم يكن هناك تحليل للتكلفة مقابل العائد من طرف
الحكومة أو إذا لم يكن تحليلهم القائم صحيحا ،فقد تكون هناك بيانات
حكومية إضافية يمكن أن تكون مفيدة .إذا لم تكن هناك بيانات حكومية
كافية ،فكر في طريقين لجمع البيانات لتقدير التكاليف والعوائد )1:تحليل
السياسات المماثلة التي تم تنفيذها بالفعل في سياقات أخرى ،و )2إجراء
استطالعات أصلية.
تنفيذ لسياسة مماثلة :لن يتطابق تنفيذان أو مقترحان بشأن السياسات في
مختلف البلدان أو المناطق .ومع ذلك ،فإن تحليل السياسات المماثلة التي تم
تنفيذها بالفعل ولها بيانات متاحة قد يساعد في توفير تقديرات لمقترحات
السياسة العامة في سياق عدم توفر البيانات بشكل كافي.
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فيجوز للممارس أن يبرر تقديرات التكاليف والعوائد لما حدث عندما تم
تطبيق سياسة مماثلة في سياق وضع راهن مماثل .علی سبیل المثال ،إذا كان
تحليل التكلفة مقابل العائد یحلل مقترح السیاسة المتعلقة بالحد األدنی لألجور
في بلد في أفریقیا جنوب الصحراء ،فلتبحث عن سیاسات األجور التي تم
تنفیذها بالفعل في بلدان أخرى في أفریقیا جنوب الصحراء .الحظ أن المنطقة
ليست المتغير المهم ألغراض مقارنة السياسات العامة عبر البلدان أو المناطق.
وبدال من ذلك ،فإن سياق أصحاب المصلحة والوضع الراهن والسياسة المقترحة
هو ما يهم .ومع ذلك ،فمن األفضل البدء في البحث عن حاالت مماثلة داخل
المنطقة.
وينبغي ترجيح تقديرات التكاليف والعوائد المستندة إلى حاالت أخرى عن
طريق تشابه تلك الحاالت مع السياق الخاص بالسياسة المقترحة المعنية .فعلى
سبيل المثال ،من المحتمل أال تكون حالة سياسة الخصخصة في أوكرانيا
جيدة بالنسبة إلعداد تقديرات بشأن سياسة مقترحة في كينيا .ومن الناحية
المثالية ،فإن الحاالت التي نستخدمها إلجراء تقديرات تكون مماثلة للحالة التي
تقترح فيها السياسة الجديدة.
وكمثال آخر ،إذا تم اقتراح إحدى السياسات في مدينة داخل بلد ما ،فقد نبحث
عن مدن أخرى نفذت تلك السياسة في البلد نفسه .وفي حالة تنفيذ إحدى
السياسات في بلد ما ،قد نبحث عن حاالت ُطبقت فيها نفس السياسة المقترحة
في بلد يتمتع بمستويات مماثلة من التنمية االقتصادية .ومن الناحية المثالية،
يمكن استخدام العديد من الحاالت ويمكن استخدام تشابهها مع السياسة
المقترحة الحالية إلعطاء وزن لتقديرات التكاليف والعوائد في تحليل التكلفة
مقابل العائد.
إجراء االستطالعات األصلية :ويمكن استخدام االستطالعات لوضع تقديرات
تستند إلى التكاليف والعوائد المتوقعة ألصحاب المصلحة .على سبيل المثال،
النظر في سياسة تفرض زيادة عمليات التفتيش على المنتجات الزراعية .وقد
يكون من السهل نسبيا تقدير التكاليف على المنتجين بسبب هذه الالئحة.
ومع ذلك ،فقياس العائد على المستهلكين ليس واضحا جدا .كيف يمكننا
تحويل تحسين نوعية المنتجات الزراعية إلى قيمة نقدية؟
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وقد يكون االستطالع قادرا على تقدير المبلغ الذي يرغب المستهلكون
في دفعه لتحسين جودة اإلنتاج ،واستخدامه لوضع تقدير للعوائد التي تنفع
المستهلكين جراء تلك السياسة .وللقيام بذلك ،فقد يصف االستطالع عوائد
تلك السياسة للمستطلع أراءهم ثم يسألهم عن مدى استعدادهم للدفع مقابل
العوائد الموصوفة .وفي مثال تحسين جودة المنتجات الزراعية ،سيسأل
االستطالع عن مدى استعداد المستطلع أراءهم للدفع مقابل زيادة الجودة .ومن
ثم ،فإن متوسط الرغبة في الدفع سيكون بمثابة تقدير للعائد بالنسبة إلى
المستهلك .ويمكن االطالع في الملحق على مزيد من المناقشات حول كيفية
إنشاء استطالع بشأن الرغبة في الدفع.
وبالمثل ،بالنظر في الحالة التي تُفرض فيها لوائح جديدة على أصحاب األعمال.
قد يكون من الصعب تحديد تكلفة بعض اللوائح ،على سبيل المثال الئحة
تتطلب أعماال ورقية إضافية .ويمكن أن يسأل استطالع يهدف إلى التعرف
على تكلفة الالئحة عينة من أصحاب األعمال المتضررين ،كم هم على
استعداد للدفع لتجنب وجود الالئحة المقترحة .وتجدر اإلشارة إلى أن قياس
الرغبة في الدفع ال يتعلق بجمع الرشاوى على أي حال .وبدال من ذلك ،فهي
طريقة تستخدم بانتظام تهدف إلى التعرف على التكاليف والعوائد االقتصادية
إلحدى السياسات قد يصعب قياسها كميا.
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه لكي يكون استطالع الرغبة في الدفع صحيحا،
يجب أن تكون عينة المستطلع أراءهم ممثلة للمجتمع المتأثر (انظر الملحق
لمزيد من المعلومات حول ما يعنيه أن يكون االستطالع ممثال) .على سبيل
المثال ،إذا أردنا تقدير مدى تأثير إحدى السياسات على نوع معين من مالك
األعمال ،فنحن بحاجة إلى مسح عشوائي أو على األقل عينة ممثلة ،من أصحاب
األعمال هذه.
ومن الضروري عدم استطالع رأي من أعربوا بالفعل عن رأي ما (إيجابيا
كان أو سلبيا) بشأن تلك السياسة .بدال من ذلك ،يجب علينا أن نسعى بنشاط
للوصول إلى أشخاص خارج هذا النطاق لتجنب الحصول على عينة منحازة.
ويمكن االطالع في المحلق على مزيد من المناقشات حول استطالعات الرغبة
في الدفع.
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وباإلضافة إلى هذه األساليب ،فإن أحد أفضل السبل للبدء بوضع تقديرات للتكاليف
والعوائد هو طلب األساس المنطقي الصريح لهذه السياسة من قبل الحكومة .وينبغي
أن يكون لدى المسؤولين الحكوميين مواد متاحة مثل األرقام واالفتراضات المتعلقة
بقيامهم بسن سياسة معينة وينبغي أن يكونوا قادرين على جعل هذه المعلومات معلنة.
إن تحليل افتراضات الحكومة للتكاليف والعوائد لهو بداية جيدة لتحليل التكلفة
مقابل العائد .وإذا لم تتمكن الحكومة من تقديم مثل هذه المعلومات ،فمن المهم
جدا أن تقوم منظمات األعمال وكذلك المشاركون بالرأي في وضع السياسات العامة
بإجراء تحليل دقيق للتكلفة مقابل العائد.
ومرة أخرى ،تجدر اإلشارة أيضا إلى أنه في العديد من البلدان ،يلزم إجراء تحليالت
للتكلفة مقابل العائد بشأن أي سياسة تقترحها الحكومة أو تنوي تنفيذها .ومع ذلك،
فإن هذه التحليالت غالبا ما تكون شكلية أكثر منها تحليال صحيحا للتكاليف
والعوائد المحتملة .وفي هذه الحاالت ،يجب على الممارس أن يحلل كل مكون من
مكونات تحليل التكلفة مقابل العائد الخاص بالحكومة وأن يطلب المواد التي تبرر
كل مكون من التقدير المقدم.
وببساطة ففي كثير من الحاالت قد ال تكون هناك بيانات قائمة تتعلق بالسياسة المعنية.
قد يكون هذا بسبب عدم قيام الحكومة بجمع البيانات أو ألن البيانات غير دقيقة
أو ألن البيانات غير معلنة .في هذه الحاالت ،ال يزال تحليل التكلفة مقابل العائد أمرا
أساسيا ويجب على الممارس العمل بالمعلومات المتاحة .إن إيجاد بيانات قابلة للمقارنة من
بلد أو سياق آخر ،أو إجراء استطالعات مستقلة ،أو حتى إجراء تقديرات معقولة استنادا
إلى افتراضات منطقية ،قد تكون جميعها طرقا مناسبة إلجراء تحليالت التكلفة مقابل
العائد في السياقات قليلة البيانات المتاحة (انظر المربع :أين يمكن الحصول على
البيانات لتحليل التكلفة مقابل العائد؟)
والمفتاح هو أن تكون قادرا على تبرير كيفية إجراء التقديرات وكذلك إمكانية
كونها معيبة ،والمفتاح للقيام بذلك هو تحديد واضح لجميع االفتراضات ومبرراتها
داخل تحليل التكلفة مقابل العائد .يوفر الملحق معلومات إضافية حول كيفية القيام
بذلك عمليا ويوفر أيضا بعض النماذج .لكل واحدة من هذه االستراتيجيات مزايا
وعيوب وتتطلب افتراضات من نوع ما .ومن الضروري فهم ما هي هذه االفتراضات
وكيف يمكن أن تؤثر على تقديرات التكاليف والعوائد.
وفي قسم الحق ،ننوع هذه االفتراضات الختبار درجة تأثيرها على تحليل التكلفة مقابل
العائد .من المهم أن نفهم أن االفتراضات المختلفة قد تؤدي إلى نتائج مختلفة .وهناك نقطتان
إضافيتان ينبغي إيالء اهتمام خاص بهما في مرحلة التحويل إلى قيمة نقدية بالتقييم :القيمة
الحالية والقيمة المتوقعة.
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القيمة احلالية:

عند تحويل التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية ،فمن الضروري النظر في التكاليف من
حيث القيمة الحالية .إن وضع التكاليف والعوائد بالقيمة الحالية يجعلها قابلة للمقارنة
عبر الفترات الزمنية.
المنطق البسيط وراء القيمة الحالية ،هو أن العائد في المستقبل ذو قيمة أقل من العائد
في الوقت الحاضر .وكمثال على ذلك ،يمكن النظر في بلد يمكن فيه استثمار
األموال في السندات أو في حساب ادخار دون أي مخاطر وبعائد  .٪5وإذا ما قارنا
سياستين ،السياسة (أ) والسياسة (ب) وثبت أن السياسة (أ) توفر عوائد إجمالية قدرها
مليون دوالر على الفور ،في حين أن السياسة (ب) توفر عوائد قدرها  1.2مليون دوالر
بعد  5سنوات ،فإننا نحتاج إلى مقارنة العوائد بالقيمة الحالية لفهم السياسة المثلى .نحن
نعلم بداهة أن الحصول على مليون على الفور أفضل من الحصول على مليون في
 5سنوات ألننا يمكن أن نستثمر المليون ونكسب الفائدة على مدى  5سنوات .وفي
هذه الحالة االفتراضية التي يكون فيها سعر الفائدة  ،٪5نحتاج إلى وضع عوائد السياسة
(ب) بالقيمة الحالية باستخدام سعر الفائدة (الذي يطلق عليه أحيانا سعر الخصم عند
حساب القيمة الحالية) .وبالتي نقسم القیمة المستقبلیة على  1مضافا إليه سعر الفائدة
مرفوعا إلى األس المساوي لعدد السنوات في المستقبل التي سنحصل فيها على العائد.
معادلة القيمة الحالية هي:
القيمة احلالية = القيمة املستقبلية n^)i + 1( /

حيث  iهو سعر الفائدة و  nهو عدد السنوات في المستقبل والتي سيتم كسب القيمة
المستقبلية عبرها.
في المثال أعاله ،المعادلة هي:
القيمة احلالية =  5^ )1.05(( / $1,200,000سنوات) = $940,231.40

لذلك ،تُفضل السیاسة (أ) علی السیاسة (ب) حالما نعتبر القیمة الحالیة لعائدها .ومن
الضروري وضع جميع التكاليف والعوائد بالقيمة الحالية بحيث تكون قابلة للمقارنة
عبر الفترات الزمنية.
حساب القيمة الحالية للتكلفة هو نفس حساب القيمة الحالية للعائد ،أي أننا نستخدم
نفس المعادلة بالضبط .ومع ذلك ،تذكر أن تكلفة دوالر واحد في المستقبل أفضل من
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تكلفة دوالر واحد اآلن ألننا نستطيع أن نكسب الفائدة على الدوالر الواحد من اآلن
وحتى استحقاق دفع التكلفة.
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك الكثير من حاسبات القيمة الحالية المتوفرة على
االنترنت( )1وكذلك آلة حاسبة في إكسيل( )2التي يتم فيها إدخال القيمة المستقبلية
وسعر الفائدة وعدد السنوات في المستقبل ويتم الحصول على القيمة الحالية .ويشار إلى
معدل الفائدة في بعض الصيغ عبر اإلنترنت باسم معدل الخصم .بالنسبة لتحليل التكلفة
مقابل العائد لسیاسة حكومیة ما ،ينبغي علینا استخدام المعدل الذي تكون الحكومة
قادرة علی اقتراض المال به كمعدل الفائدة في معادلة القیمة الحالیة.
في بعض الحاالت ،قد ترغب المنظمة المهتمة بإجراء تحليل التكلفة مقابل العائد
بتعيين خبير استشاري يتمتع بخبرة في إجراء هذا التحليل وحسابات القيمة الحالية
على وجه التحديد .قد یقوم الخبیر بتحسین دقة التحليل أو یساعد المنظمة في إجراء
تحليالت التكلفة مقابل العائد المستقبلية .وبغض النظر عما إذا قد تم استخدام
استشاري خارجي من عدمه ،فمن الضروري أن تتمكن المنظمة من فهم وتقييم تحليل
التكلفة مقابل العائد الذي دفعت مقابل إجراءه فضال عن تحليالت التكلفة مقابل
العائد التي أجرتها أطراف أخرى مثل الحكومة.

( )1واحدة من الحاسبات األكثر مباشرة على االنترنت يمكن االطالع عليها عبر:
http://www.investopedia.com/calculator/pvcal.aspx.

( )2إن معادلة إكسيل هي معادلة المعدل والقيمة (المعدل ،العدد ،القيمة المستقبلية) حيث
( )rateأو المعدل هو سعر الفائدة )nper( ،هو عدد الدفعات المستقبلية (إذا تم دفع الفائدة
بشكل دوري) و ( )fvهو القيمة المستقبلية التي نحاول العثور على القيمة الحالية لها .هناك
حجج إضافية في صيغة إكسيل التي يمكن إضافتها ولكن ال توجد حاجة إليها ألغلب
الحسابات.
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استخدام «القيمة املتوقعة» إلدارة عدم التيقن من التكاليف والعوائد املستقبلية

عند إجراء تحليل التكلفة مقابل العائد على مقترح للسياسة سيكون هناك دائما
عدم يقين حول تقديراتنا للتكاليف والعوائد .وقد يمكننا أيضا تقدير عدم اليقين
في تقديراتنا في العديد من الحاالت .على سبيل المثال ،فقد نقدر أن التكاليف ألحد
أصحاب المصلحة من السياسة س ستكون  $100٫00مع احتمال  ،٪50وأن تكون $0٫00
مع احتمال  ،٪25وأن تكون  $500٫00مع احتمال .٪25
إن أفضل طريقة لترجمة عدم اليقين هذه هي بناء التقدير على القيمة المتوقعة للسياسة.
في الحالة أعاله ،فإن القيمة المتوقعة هي:
التكلفة املتوقعة =  0( 0.25دوالر)  100( 0.5 +دوالر)  500( 0.25 +دوالر) =  175دوالرا

لذلك ،استنادا إلى االحتماالت ،فإن تقديرنا للتكلفة لصاحب المصلحة االفتراضي هذا
هو  . $175٫00وبطبيعة الحال ،فإن االحتماالت هي مجرد تقديرات في حد ذاتها وتستند
إلى افتراضات .ومع ذلك ،فإن استخدام القيمة المتوقعة في الحاالت التي يكون فيها
عدم اليقين كبيرا يجعل التحليل أكثر شفافية ويسهل اختباره في الخطوة التالية حيث
ننوع االفتراضات حول تقديراتنا.

اخلطوة  :5قارن التكاليف والعوائد بني الوضع الراهن وبدائله
وحالما يتم تحويل جميع التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية ووضعها بالقيمة الحالية،
فإن عملية مقارنة السياسة المقترحة بالوضع القائم أو بالسياسات األخرى تكون عملية
مباشرة .فنطرح ببساطة مجموع التكاليف من مجموع العوائد لخلق تقدير لتأثير
السياسة المقترحة بالنسبة للوضع الراهن .إذا كان الرقم سالبا ،فإن تلك السياسة
ستكون أسوأ من الوضع الراهن ،وإذا كان الرقم موجبا ،فإن تلك السياسة ستكون
تحسنا عن الوضع الراهن .إذا أردنا المقارنة بين سياستين كنا قد أجرينا لهما تحليال
منفصال حول التكاليف والعوائد ،فإننا نقارن ببساطة بين األرقام ،مع كون السياسة
المفضلة هي تلك ذات األرقام األكبر.
مرة أخرى ،فعلينا أن نأخذ في االعتبار قيمة التكاليف والعوائد عبر الزمن .في القسم
السابق ،قمنا بتحويل جميع التكاليف والعوائد إلى قيمة نقدية وبالقيمة الحالية .ويعرض
الشكل  1رسم بياني نموذجي يبين القيمة الحالية لتكاليف وعوائد للسياسة المقترحة
عبر الزمن (بالقيمة الحالية) .ونرى أن للسياسة المقترحة تكاليف أعلى من العوائد
في الفترات الزمنية المبكرة .وغالبا ما يحدث ذلك بسبب ارتفاع التكاليف األولية
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للتغييرات في السياسات (على سبيل المثال ،بسبب تدريب البيروقراطيين الجدد على
النحو الذي تمت مناقشته سابقا ،أو رأس المال االستثماري المرتفع) .ومع ذلك ،فإن
القيمة الحالية لعوائد السياسة المقترحة قد تكون أعلى بكثير من الوضع الراهن
(كما هو الحال في هذا المثال).
شكل  :1القيمة احلالية للتكاليف والعوائد عبر الزمن
عوائد السياسة
تكاليف السياسة

القيمة الحالية للسياسة
بالنسبة إلى الوضع الراهن

الوقت

في الشكل  ،2يتم تجميع كل من :المنطقة تحت منحنى التكاليف والمنطقة تحت
منحنى العوائد من الشكل  .1ثم نطرح مجموع التكالیف من مجموع العوائد للحصول
علی التأثير الكلي للسیاسة قيد الدراسة .في هذا المثال ،يمكننا بسهولة رؤية أن
مجموع العوائد أكبر من مجموع التكاليف ،مما يدل على أن السياسة قيد الدراسة
متفوقة على الوضع الراهن.
شكل  :2إجمالي القيمة احلالية للتكاليف والعوائد

إجمالي التكاليف

إجمالي العوائد
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وحيث أننا ال نقارن بین التكالیف والعوائد اإلجمالية فيكل فترة علی حدة ،فمن
الحكمة أن تتحقق من تقدیراتك لكل صاحب مصلحة باستخدام أرقام مثل تلك
المذكورة أعاله .وبدال من الرسوم البيانية لتكاليف وعوائد إحدى السياسات المقترحة
بأكملها لكافة أصحاب المصلحة (كما هو الحال في الشكلين  1و ،)2قم بعمل رسم
بياني منفصل لكل صاحب مصلحة على حدة .فهذا يساعد على ضمان مقارنة القيمة
الحالية للعوائد اإلجمالية للسياسة المقترحة مقابل القيمة الحالية للتكاليف اإلجمالية
لكل صاحب مصلحة.
ولجعل المقارنة صحيحة فيما يتعلق بالتكاليف والعوائد الناتجة من التحليل ،نحتاج
أن نحصل على جميع التكاليف وجميع العوائد بصورة كمية .ومرة أخرى ،يجب أن
يتضمن ذلك المزيد من التكاليف والعوائد النوعية.
فعلى سبيل المثال ،فقد تكون للسياسة التي تعزز ريادة األعمال في األوساط الشبابية
عوائد مباشرة تشمل النمو االقتصادي المستقبلي والتوظيف أو أيهما .يمكننا تحويل
هذه العوائد لصورة كمية بطريقة ما .كما قد يكون لها عوائد اجتماعية إضافية ألن
الشباب سيكونون أكثر فخرا بأنفسهم وقد يصبحوا أعضاء أفضل في المجتمع .في
حين أن هذه العوائد االجتماعية اإلضافية قد تبدو نوعية بحتة ،ولكن للحصول على
تحليل سليم للتكلفة مقابل العائد فإن علينا أن نحولها إلى صورة كمية .وهذا يعني أننا
يجب أن نقدر ما هو هذا العائد للمجتمع ،وتبرير منطقنا ،وإدراجه في تحليلنا .وبطبيعة
الحال ،سيكون هذا مجرد تقدير .ومع ذلك ،فمن خالل تحويل العوائد إلى صورة
كمية ،تصبح لدينا القدرة على مقارنتها إلى التكاليف والعوائد اإلجمالية.

اخلطوة  :6اعمل على تنويع االفتراضات اخلاصة بالتحليل
في هذه المرحلة ،لدينا تقدير لتأثير إحدى السياسات .ومع ذلك ،نعلم أن هذا التقدير
يستند إلى مجموعة من االفتراضات .استخدمنا أفضل البيانات المتاحة أو حتى جمعنا
بيانات جديدة إلنشاء هذه االفتراضات .ومع ذلك ،فإننا نعلم أنها ليست مثالية .وبالتالي،
نحن بحاجة إلى تغيير وتنويع االفتراضات لتحديد ما إذا كانت تغيير من نتائج تحليل
التكلفة مقابل العائد.
من الناحية العملية ،يعني ذلك الرجوع إلى كل تقدير للتكاليف والعوائد لكل صاحب
مصلحة ومعالجة عدم اليقين حول التقديرات .فليس هناك طريقة واحدة تناسب الجميع
للقيام بذلك .ومع ذلك ،فإن إحدى المقاربات البسيطة نسبيا هي إجراء تقديرين ،أحدهما
عال للتكاليف أو العوائد لجميع أصحاب المصلحة واآلخر منخفض -لنفس أصحاب
ٍ
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المصلحة ( -انظر مربع االقتراحات الخاصة بوضع تقديرات عالية ومنخفضة) .ويمكننا
بعد ذلك إعادة حساب نتائج تحليل التكلفة مقابل العائد بناء على هذه التقديرات
المتفاوتة لتحديد مدى تأثر التحليل بافتراضات محددة.
وعند العودة إلى مثال تقدير تكلفة إحدى السياسات التي تزيد من متوسط الوقت الذي
يقضيه المستهلكون في السيارة لمدة ساعتين يوميا ،علينا أن ننوع كل جانب من
جوانب االفتراضات التي تم أخذها في االعتبار للحصول على التقدير الخاص بتحويل
هذه التكلفة لقيمة نقدية .ماذا يحدث إذا كانت السياسة المقترحة ينتج عنها ساعة
إضافية فقط في المرور لكل راكب؟ ماذا لو كان الركاب يحققون أجرا متوسطا
للساعة أعلى مما كنا نستخدمه في تقديراتنا؟ هناك بالطبع مجموعة من االفتراضات
األخرى متعلقة بهذه العملية ،ونحن بحاجة إلى تنويعها جميعا.
من خالل تنويع هذه االفتراضات ،يمكننا وضع تقديرات منخفضة وتقديرات مرتفعة
للتكلفة اإلجمالية الواقعة على الركاب نتيجة لهذه السياسة .ثم نستخدم التقديرات
المرتفعة والمنخفضة في تحليل التكلفة مقابل العائد لتحديد ما إذا كانت النتيجة
تتغير.
إذا كانت النتيجة تتغير عندما نستخدم التقديرات المنخفضة أو المرتفعة على حد
سواء ،فنحن بحاجة إلى القيام بشيئين .أوال ،يجب علينا إعادة النظر في افتراضات
التقدير والتأكد من أنها معقولة .ثانيا ،يجب أن نالحظ أن نتائج تحليل التكلفة
مقابل العائد تعتمد على هذا االفتراض .وسيعالج التحليل الجيد للتكلفة مقابل العائد
االفتراضات التي تؤثر على النتيجة ويناقش أسباب صحة هذه االفتراضات.
إذا لم تتغير النتيجة عندما نستخدم التقديرات المنخفضة أو المرتفعة لتكلفة أو عائد
معينين ،إذن فليست هناك حاجة إلعادة النظر في نتيجة في االستنتاج .ويرجع ذلك
إلى أن تحليل التكلفة مقابل العائد متين تجاه تغيير وتنويع هذا التقدير وافتراضاته
الكامنة.
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كيف ميكننا إجراء تقييمات منخفضة ومرتفعة لتأثير السياسات؟

يمكن وضع تقديرات معقولة مرتفعة ومنخفضة بعدة طرق .النقطة الرئيسية هي أن
التقديرات المنخفضة والمرتفعة ينبغي أن يكون لها احتمال حدوث حقيقي .على
سبيل المثال ،تخيل أننا نقدر القيمة المتوقعة للعوائد لجهة معينة ما لتكون 1000
دوالر .كيف يمكننا إجراء تقدير مرتفع ومنخفض حول هذا التقدير الرئيسي؟
إن الطريقة األكثر فعالية للقيام بذلك هي التعاون مع باحثين آخرين .اطلب
من هؤالء الباحثين عمل تقديراتهم الخاصة .ثم استخدام أعلى تقدير لهم
كتقديرك المرتفع وأدنى تقدير لهم كتقديرك المنخفض إذا كان هناك
عدد كاف من الباحثين الذين يقدمون المدخالت ،فإن التقدير الفعلي
المستخدم في تحليل التكلفة مقابل العائد (التقدير قبل التنويع) يمكن أن
يكون متوسط تقديرات هؤالء الباحثين.
وإذا لم يتوفر باحثون آخرون ،فإن القاعدة العامة الجيدة هي أن التقديرين
المرتفع والمنخفض يجب أن يكونا على األقل ذوي احتمالية حدوث بنسبة 10
في المائة استنادا إلى معرفتك الخاصة بالسياسة قيد الدراسة والسياق المحلي.
وهناك طريقة أخرى للنظر في التقديرات المرتفعة والمنخفضة وهي العودة إلى
معادلة القيمة المتوقعة .وتستخدم التقديرات المرتفعة والمنخفضة للتكاليف
والعوائد أو أيهما التي تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين.
وكما نوقش سابقا ،يمكننا وضع تقديرات للتكاليف والعوائد عندما يكون
هناك عدم يقين كبير باستخدام القيمة المتوقعة .يمكن تطوير تقديرات
مرتفعة ومنخفضة من خالل تغيير االحتماالت المفترضة المستخدمة في
تقديراتنا للقيمة المتوقعة.
استخدم المثال السابق االحتماالت والقيم التالية:
التكلفة املتوقعة =  0( 0.25دوالر)  100( 0.5 +دوالر)  500( 0.25 +دوالر) =  175دوالرا
سيبلغ التقدير المرتفع لهذه التكلفة  500دوالرا .وسيكون التقدير المنخفض
 0دوالرا .ويتيح لنا إجراء تحليل التكلفة مقابل العائد باستخدام هذه التقديرات
المرتفعة والمنخفضة أن نرى مدى تأثير افتراضاتنا حول احتماليات بعض
التكاليف والعوائد على تقديراتنا الشاملة لتحليل التكلفة مقابل العائد.
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اعتبارات إضافية
الشواغل التوزيعية  -بأبسط معنى ،ينبغي للممارس أن يوصي بسياسة ما إذا أوضح تحليل
التكلفة مقابل العائد أن عوائد هذه السياسة أكبر من التكاليف ،وينبغي أال يوصي بتلك
السياسة إذا ما كانت التكاليف أكبر من العوائد .ومع ذلك ،ينبغي األخذ في االعتبار
توزيع التكاليف والعوائد أيضا .على سبيل المثال ،بالنظر في سياسة افتراضية لها عوائد
إجمالية قدرها  2مليون دوالر وتكاليف مليون دوالر .في هذه الحالة ،للوهلة األولى ،يجب
على الممارس أن يوصي بالسياسة المقترحة ألن العوائد أكبر من التكاليف.
ولكن ماذا لو كانت جميع العوائد تذهب إلى أقلية ثرية (مثل السياسيين أو أصحاب
األعمال الكبيرة)؟ هل ينبغي أن نستمر في التوصية بتلك السياسة المقترحة؟ هذا
سؤال يصعب اإلجابة عليه (انظر المربع لمزيد من المناقشة) .ولذلك ،يجب على الباحثين
الذين يجرون تحليل التكلفة مقابل العائد أن يأخذوا في االعتبار دائما قضايا التوزيع
وما إذا كانت ذات تأثير على السيناريو الخاص بسياسة بعينها.
الشواغل املتعلقة باملخاطر  -كما تم مناقشتها في هذا الدليل ،تستند تحليالت التكلفة
مقابل العائد إلى تقديرات تستند إلى افتراضات .هذا جزء ضروري من عملية التحليل ولكن
يجب على الممارسين بذل قصارى جهدهم لضمان معقولية افتراضاتهم وقوة تقديراتهم.
هناك حاالت يكون فيها التقدير مفهوما تماما نظرا للبيانات المتاحة ولكن الباحث
يعرف أن هناك احتماال لحدوث حالة متطرفة بمجرد تنفيذ السياسة المقترحة .على
سبيل المثال ،تخيل أننا نقدر التكاليف ألصحاب مصلحة معينين لتكون  1000دوالر،
ولكننا نعرف أن هناك فرصة  5في المئة أن تكون التكاليف في الواقع  10ماليين
دوالر؟ سنكون قد أخذنا ذلك في االعتبار عند وضع تقديراتنا (خاصة إذا ما تم
استخدام القيمة المتوقعة لوضع التقديرات (كما تمت مناقشته كتحذير في استنتاج
تحليل التكلفة مقابل العائد حيث أنه من المؤكد أنه يغير من نتائج التحليل).
وعلينا أيضا أن ننظر فيما إذا كان خطر وقوع الحدث شديد السلبية قد تجاوزته
تقديراتنا اإليجابية للسياسة .بالنظر في الحالة التي نُقدر فيها أن العوائد المتوقعة
للسياسة أكبر من التكاليف المتوقعة ولكن في ظل وجود فرصة بنسبة  ٪5أن يكون
لهذه السياسة تكاليف هائلة تفوق كثيرا العوائد (على سبيل المثال ،تسبب ضررا بيئيا
ال رجعة فيه) .ففي هذه الحالة ،قد ال تكون هذه السیاسة هي األمثل علی الرغم من أن
العوائد تفوق التكالیف .هذا شيء يحتاج إلى النظر فيه من قبل الباحث .ومن الواضح
أن هناك حاالت تفوق فيها المخاطرة متوسط العائد المتوقع ،وهي تحتاج إلى مناقشتها
في تحليل التكلفة مقابل العائد.
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حتسني باريتو مقابل حتسني باريتو محتمل

وتتعلق إحدى طرق النظر في المسائل التوزيعية المحيطة بتكاليف وعوائد
إحدى السياسات المقترحة بما إذا كان سيعاد توزيع التكاليف والعوائد في
حالة تنفيذ هذه السياسة.
كثيرا ما تنظر النظرية االقتصادية فيما إذا كانت سياسة ما معينة هي األمثل.
أحد المقاييس الشائعة لقياس هذا االمتثال هو ما إذا كانت السياسة قيد
الدراسة تجعل شخصا واحدا على األقل أفضل حاال وال أحد أسوأ حاال .وهذا ما
يسمى بتحسين باريتو  -ويميل هذا إلى عدم الشيوع بصورة كبيرة .تقريبا فإن
كل سياسة تخلق رابحين وخاسرين كما تبين على نطاق واسع في هذا الدليل.
ولذلك ،فإن أفضل مقياس للحل األمثل في حالة تحليل التكلفة مقابل العائد
هو تحسين باريتو المحتمل .وتكون السياسة المقترحة بدال من تلك السياسة
الحالية ذات تحسين باريتو محتمل عندما يكون إجمالي العوائد لجميع أصحاب
المصلحة أكبر من إجمالي التكاليف عليهم ،وهناك بعض اإلمكانية أن
تنتشر العوائد والتكاليف عبر أصحاب المصلحة لجعل الجميع على األقل
في وضع جيد ومسا ٍو لما كانوا عليه تحت الوضع الراهن .على سبيل المثال،
فبالنظر في سياسة ما لها عوائد إجمالية أكبر من إجمالي التكاليف ،ولكن
جميع العوائد تذهب إلى مجموعة صغيرة بينما يتكبد بقية المجتمع باقي
التكاليف .هذه السياسة لن تكون ضمن تحسين باريتو مقارنة بالوضع الراهن
ألنها تجعل دافعي التكاليف في وضع أسوا .ومع ذلك ،إذا أمكن للحكومة أن
تفرض ضرائب على مجموعة صغيرة واستخدام اإليرادات الضريبية لمساعدة
بقية المجتمع الذي يدفع التكاليف ،فإن هذه السياسة ستكون ضمن تحسين
باريتو المحتمل عن الوضع الراهن.
ومن األمثلة التقليدية على ذلك سياسات اإلصالح االقتصادي مثل الخصخصة،
حيث الخصخصة تعود بالنفع على المجتمع ،ولكن بعض الناس يفقدون
وظائفهم (كالعمال في الصناعات التي يتم خصخصتها) .في هذه الحالة ،فإن
من يدفع التكاليف هم أقلية صغيرة بينما يستفيد باقي المجتمع .ويمكن
للحكومة تعويض من يفقدون وظائفهم إلبقاء الجميع على حالهم على األقل
كما لو كانت السياسة الواقعة لم تنفذ.
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وهذا من شأنه أن يجعل تلك السياسة ضمن تحسين باريتو ،وحتى لو لم يحدث
التعويض فإن تلك السياسة ستكون ضمن تحسين باريتو المحتمل.
ويمكن أن يناقش استنتاج تحليل التكلفة مقابل العائد احتماالت وآثار إعادة
التوزيع المحتملة إلحدى السياسات التي تنطوي على تحسين باريتو محتمل .إذا
كان من غير المحتمل حدوث إعادة للتوزيع ،يجب على الممارس أن ينظر في
قضايا اإلنصاف المتعلقة بالسياسة قيد الدراسة والتي تتجاوز نهج النظر في
صافي العوائد األساسية لتحليل التكلفة مقابل العائد.
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االستنتاج
يجب أن تخضع السياسات لتحليل التكلفة والعائد قبل التنفيذ .ومن الناحية المثالية،
ستقوم الحكومة المنفذة لهذه السياسة بإجراء تحليل التكلفة مقابل العائد وجعله علنيا
للتحقق وللحصول على ردود الفعل .ومع ذلك ،لن يكون هذا هو المتعارف عليه في
العديد من البلدان أو المحليات .لذا فمن الضروري أن تكون منظمات األعمال قادرة
على إجراء تحليالت التكلفة مقابل العائد الخاصة بها فيما يتعلق بسياساتها الخاصة
التي لها القدرة على التأثير على مصالح أعضائها.
وما هو أكثر من ذلك ،حتى لو قامت الحكومة بإجراء تحليل التكلفة مقابل العائد فإن
منظمات األعمال تحتاج إلى أن تكون قادرة على إجراء تحليل دقيق وتقييم لمنهجية
واستنتاجات تحليل الحكومة للتكلفة مقابل العائد ،وال سيما االفتراضات التي تقوم
عليها نتائجها.
یهدف هذا الدلیل إلی توفیر المعلومات الضروریة لكل من تقییم تحليالت التكلفة
مقابل العائد وكذلك إجراء تلك التحليالت بصورة مستقلة .بالنسبة ألولئك الذين
يرغبون في الحصول على تحليالت تكلفة مقابل العائد أكثر عمقا أو المنهجيات
البديلة ،فهناك العديد من المواد اإلضافية المتوفرة .على سبيل المثال ،توفر جمعية
تحليل التكاليف والعوائد https://benefitcostanalysis.org،ثروة من المعلومات ومورد
للممارسين لتبادل األفكار واألساليب إلجراء هذه التحليالت على أنواع معينة من
السياسات.
وهناك أيضا العديد من األمثلة الممتازة لتحليل التكلفة مقابل العائد من البلدان النامية
والتي قد تسهل عملية إجراء تحليل مستقل .ويمكن االطالع عليها في الملحق .يتضمن
الملحق أيضا مثال لنموذج تحليل التكلفة مقابل العائد .وكما ورد في المقدمة ،ال توجد
معادلة عالمية أو نموذج موحد إلجراء هذا التحليل .ومع ذلك ،یمكن تعديل هذا النموذج
ليتناسب مع العدید من تحليالت التكلفة مقابل العائد التي تركز علی السیاسات.
وهناك أيضا رابطان لدليلين مختصين بمجال المشاركة بالرأي عند وضع السياسات
وهما متاحان في الملحق ،حيث أن التحليل الجيد للتكلفة مقابل العائد هو أداة قيمة
للغاية إلقناع أصحاب المصلحة (مثل المسؤولين الحكوميين) بموقف ما للسياسة العامة.
وهناك نقطة واحدة ال يُمل من تكرارها ،وهي أنه ال يوجد تحليل للتكلفة مقابل العائد
بال عيوب .وينطبق ذلك بشكل خاص على التحليالت التي تجرى قبل تنفيذ إحدى
السياسات .ما يمكن لتحليل التكلفة مقابل العائد أن يفعله حتى وإن كان منقوصا هو
توفير وسيلة لفهم تأثير إحدى السياسات على أصحاب المصلحة الرئيسيين .في كثير
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من الحاالت ،فإن تحديد الرابحين والخاسرين من تغيير سياسة الوضع الراهن سوف
يكشف ببساطة عن رؤى مفتاحية لتداعيات السياسة المقترحة .إن تحديد التكاليف
والعوائد التي تعود على أصحاب المصلحة لهو الخطوة األكثر صعوبة في عملة التحليل،
ولكن مرة أخرى ،حتى وإن تم ذلك بشكل غير كامل ،فإن القياس الكمي يسمح
بإجراء مناقشة سياسية قائمة على األدلة بدال من المناقشات القصصية.
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امللحقات
امللحق األول
مناذج حتليل التكلفة مقابل العائد

كما نوقش في النص الرئيسي ،ال يوجد نموذج واحد يناسب الجميع إلجراء تحليل
التكاليف والعوائد .بدال من ذلك ،يجب أن يتم تطوير تحليالت فريدة من نوعها لسياسة
ما معينة .ومع ذلك ،فهناك خطوات محددة يمكن أن تسهل التحليل بغض النظر عن نوع
السياسة قيد الدراسة.
يوفر المخطط أدناه نموذجا لطريقة واحدة لتنفيذ وتقديم تحليل التكلفة مقابل العائد.
وفي حين أن الجدول نفسه مختصر ،فينبغي توفير المرجع لكل تقدير في الجدول
(على سبيل المثال مع المالحظات المفهرسة مثل المالحظات المستخدمة في شرح
الجدول أدناه) مع شرح مفصل لكيفية إنشاء التقديرات .وهكذا ،وفي حين أن الجدول
قد يكون صغيرا نسبيا بمجرد ملئه (اعتمادا على عدد الرابحين والخاسرين بسبب
الوضع الراهن) ،فإن المرجعية التي تفسر وتبرر التقديرات ستكون أطول بكثير
وأكثر تفصيال .في الواقع ،إن ما يجعل تحليل التكلفة مقابل العائد أداة قيمة ،هي تلك
التفسيرات والتبريرات لالفتراضات المستخدمة لوضع التقديرات.
القيمة
أسماء

املتوقعة

رابحي

للتكاليف

وخاسري

في حال

الوضع

تنفيذ

الراهن (أ)

السياسة
(ب)

املجموع
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املتوقعة
للعوائد في
حال تنفيذ
السياسة
(ج)

صافي

صافي

صافي

التغيير في

التغيير في

التغيير في

حال تنفيذ

حال تنفيذ

حال تنفيذ

السياسة

السياسة

السياسة

(التقدير

(التقدير

(التقدير

األساسي)

املرتفع)

املنخفض)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)
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في القائمة أسفل الجدول ستجد العديد من النماذج اإلضافية التي توفر معلومات مفصلة
ومبررات لكيفية إنشاء التقديرات .إذا تم إجراء تحليل التكلفة مقابل العائد باستخدام
إكسيل ،فإن النموذج األول سيكون أول ورقة في كتاب العمل ،وستظهر نماذج
التبرير على أوراق إضافية من كتاب العمل نفسه.

امللحق الثاني (أ)
(أ) يجب فهرسة كل من الرابحين والخاسرين من الوضع الراهن إلى شرح لكيفية
تأثرهم بسياسة الوضع الراهن .وقد يكون هذا نقاشا نوعيا كبيرا .الحظ أن
التقديرات أعاله هي صافي الفرق بين التكاليف والعوائد من السياسة المقترحة لنفس
صاحب المصلحة .ومن أحد طرق تبرير التقديرات الواردة في الجدول ،إنشاء جدول
منفصل لتبرير االفتراضات لكل فرد أو مجموعة صاحبة مصلحة في السياسة الحالية
أو السياسة المقترحة .تذكر أن أحد أصحاب المصلحة قد يكون له تكاليف وعوائد
من نفس السياسة قيد الدراسة ،ويجب تقدير هذا وتبريره على حد سواء ،على الرغم من
أننا نهتم في نهاية المطاف فقط بالعوائد أو التكاليف الصافية لكل صاحب مصلحة.
سيتضمن هذا الجدول معلومات نوعية عن أصحاب المصلحة وكذلك مبررات تقديرات
التكاليف والعوائد المترتبة على الوضع الراهن .ويمكن بعد ذلك الرجوع إلى الجدول
من قبل أي شخص يسعى إلى فهم كيف تم إنشاء التقديرات واالفتراضات التي تم
تقديمها:
اسم صاحب

عالقته

املصلحة

بالسياسة احلالية

عالقته
بالسياسة
املقترحة

تبرير وتقدير
صافي التكاليف
من السياسة
احلالية

تبرير وتقدير
صافي العوائد من
السياسة احلالية
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امللحق الثاني (ب)
(ب) تأكد من النظر في تكاليف المعامالت وتكاليف االمتثال وتكاليف الفرصة
المتاحة لكل صاحب مصلحة .وعالوة على ذلك ،يجب أن تكون هناك معادلة فعلية
للقيمة المتوقعة من التكاليف لكل رابح وخاسر من الوضع الراهن .سيتيح لنا وجود
تلك المعادلة تغيير وتنويع التقديرات بسهولة أكبر .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يتم
فهرسة كل تقديرات القيمة المتوقعة لتوضيح االفتراضات التي يقوم عليها التقدير وأي
مصادر أو أبحاث ساعدت في تطوير هذا التقدير .وينبغي اإلشارة إلى المعادلة والمبرر
لهذه المعادلة في جدول منفصل مثل الجدول التالي:

اسم صاحب املصلحة

رابح أم خاسر من
الوضع الراهن؟

معادلة القيمة املتوقعة
في حال تنفيذ

تبرير املعادلة

السياسة

امللحق الثاني (ج)
(ج) وتنطبق نفس الطريقة المذكورة أعاله على العوائد .الحظ أن بعض المجموعات
ستحصل على قيمة متوقعة تساوي الصفر سواء بالنسبة للعوائد أو التكاليف .وينبغي
مالحظة ذلك وتبريره في الفهرسة.
(د) هذه ببساطة هي القيمة المتوقعة للعوائد مطروحا منها القيمة المتوقعة للتكاليف
لكل من الرابحين والخاسرين بسبب الوضع الراهن .ال توجد فهرسة مطلوبة لهذا
العمود.
(ه) في هذا العمود ،ننوع تقديرات التكاليف والمنافع لكل رابح وخاسر في ظل الوضع
الراهن ،وذلك لفهم كيف يمكن أن تتأثر نتائج تحليل التكلفة مقابل العائد إذا كانت
االفتراضات في معادالت القيمة المتوقعة غير صحيحة.
(و) هذا هو نفس العمود السابق ولكن مع تقديرات منخفضة.
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(ز) يعطينا مجموع هذا العمود التقدير الرئيسي لتحليل التكلفة مقابل العائد لمدى تأثير
السياسة قيد الدراسة.
(ح) يقدم المجموع البسيط لهذا العمود (والعمود التالي) تقديرا واحدا لكيفية تغيير
نتائج تحليل التكلفة مقابل العائد إذا عدلنا من افتراضاتنا .ومع ذلك ،فإن الهدف
الحقیقي لمذا العمود هو فهم كیفیة وجود االفتراضات التي یقوم علیها كل تقدیر
للقیمة المتوقعة ذات القدرة علی تغییر النتائج الشاملة للتحليل .وعلى وجه الخصوص،
ينبغي أن يبين لنا هذا العمود االفتراضات التي قد تكون بها إشكالية إذا كانت غير
صحيحة .كل تقدير في كل خلية من هذا العمود ينبغي أن يفسر بشرح يبرر كيفية
إنشاء التقدير وما هي االفتراضات التي تم وضعها.

امللحق الثالث
حتديد الرابحني واخلاسرين ملرحلة ما بعد التنفيذ

وكما نوقش سابقا ،فإن الطريقة المباشرة لتحديد الرابحين والخاسرين في مرحلة
ما بعد التنفيذ هي النظر في الرابحين والخاسرين بسبب الوضع الراهن وكيفية تغير
موقفهم في حالة تنفيذ السياسة المعنية .ووارد أدناه نموذج بسيط لذلك:

اسم صاحب املصلحة

رابح أم خاسر من

عوائد صاحب املصلحة

الوضع الراهن؟

إذا نفذت السياسة

تكاليف صاحب
املصلحة إذا نفذت
السياسة

وسيضمن استخدام النموذج الوارد أعاله مراعاة جميع أصحاب المصلحة المعنيين
بالوضع الراهن.
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امللحق الرابع
استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق

وفي سياق تحليل التكلفة مقابل العائد الذي يركز على السياسات ،تستخدم هذه
استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق لتقدير التكاليف أو العوائد لسياسة
ما ال وجود لها بعد.
إذا تم تنفيذ هذه السياسة بالفعل ،فقد نكون قادرين على مراقبة التكاليف والعوائد.
بيد أنه بالنسبة للسياسات في مرحلة االقتراح ،يمكن أن تكون استطالعات الرأي
لتقدير االستعداد علي االنفاق وسيلة قيمة لوضع تقديرات تستند إلى البيانات حول تأثير
سياسة ما .وتتطلب استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق بعض الخبرة في
إدارة االستطالعات .وفي كثير من الحاالت ،قد تختار المنظمات توظيف مستشار
خارجي إلجراء االستطالع .ومع ذلك ،كما هو الحال في تحليل التكلفة مقابل العائد
عموما ،ال يزال من الضروري فهم االستطالع حتى لو تم تعيين مستشار خارجي.
وهناك عدد من االفتراضات التي تستند إليها استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي
االنفاق وهناك أيضا أبحاث تبين أن تلك االستطالعات قد ال توفر دائما تقديرا جيدا
للقيمة الحقيقية للمستجيب للسياسة قيد الدراسة .ومع ذلك ،فإن استطالعات الرأي لتقدير
االستعداد علي االنفاق هي من بين أكثر الطرق القيّمة لتقدير أثر سياسة لم تنفذ بعد.
من الناحية المثالية ،سيتم إجراء استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق عبر
عينة عشوائية .ومن الناحية العملية ،فإن تحقيق ذلك غير ممكن في األغلب .األهم من
ذلك هو أن تكون العينة ممثلة تقريبا للمجتمع الذي يرغب البحث في إجراء االستطالع
عليه ،وأنه ال يوجد أي تحيز واضح في العينة.
وفيما يتعلق بالتمثيل :ضع في اعتبارك مثاال لسياسة ما من شأنها أن تؤثر على الباعة
الجائلين في المدينة .إذا أردنا استطالع أراء الباعة الجائلين في جميع أنحاء المدينة
حول رغبتهم في االنفاق مقابل عائد معين إلحدى السياسات (أو لتجنب تكلفة من هذه
السياسة) ،يجب أن تكون العينة الخاصة باالستطالع للبائعين كبيرة بما فيه الكفاية
وممثلة بشكل كاف للمجتمع الحقيقي لهم .وهذا يعني أننا يجب أن نتحصل على
عينة ممثلة كبير بما يكفي لكل مجموعة فرعية مهمة (على سبيل المثال ،أنواع
مختلفة من الباعة في أجزاء مختلفة من المدينة) ضمن مجتمعنا (في هذه الحالة الباعة
الجائلين) وذلك إلعداد تقدير باستعداد هذه المجموعات الفرعية على االنفاق .بشكل
عام ،فإن القاعدة العامة الجيدة في هذا الصدد هو ضرورة أن يكون لدينا عينة من 50
شخص على األقل لكل مجموعة فرعية مهمة ضمن المجتمع األكبر ذو المصلحة .عند
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استخدام مصطلح «مجموعات فرعية» فنحن نعني كل مجموعة لدينا سبب لالعتقاد
بأن لديها استعداد مختلف علي االنفاق عن مثيالتها من المجموعة األكبر .على سبيل
المثال ،إذا كنا نعتقد أن سياسة تتعلق بالبائعين في الشوارع سيكون لها تأثير متباين
على البائعين في جزء واحد من المدينة ،فإننا نحتاج إلى عينة من كل جزء تقريبا من
المدينة نعتقد أنه قد يتأثر بشكل مختلف.
وفيما يتعلق بالتحيز :ضع في اعتبارك مثاال إلحدى السياسات التي تؤثر على الباعة
الجائلين في المدينة .فنحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا عينة غير منحازة وغيرمختلفة
بصورة كبيرة عن المجتمع الذي نرغب بدراسته (في هذه الحالة الباعة الجائلين).
إحدى الطرق الكالسيكية التي يمكن أن تكون فيها عينة االستطالع متحيزة،
هي إذا قمنا باستطالع أراء األشخاص الذين أعربوا عن معارضتهم للسياسة المقترحة
بصورة نشطة ،مثل مجموعة من الباعة الجائلين الذين يتظاهرون احتجاجا على السياسة
قيد الدراسة .هذه العينة من المتظاهرين ستكون متحيزة ألن من المرجح أن الناس
الذين يختارون المشاركة في االحتجاج هم أيضا أكثر المتأثرين سلبا بالسياسة قيد
الدراسة .ومن الناحية المثالية ،فإن أفضل طريقة لضمان عدم تحيز عينة االستطالع
هي جمع عينة عشوائية .ومن الناحية العملية ،غالبا ما يكون ذلك غير ممكن في حالة
تحليل التكلفة مقابل العائد .الطريقة األكثر جدوى لمحاربة انحياز العينة ،هو أن يعمل
الباحث بنشاط على تدبير استجابات من عينة ممثلة من المجتمع .وبالعودة إلى مثال
الباعة الجائلين ،إذا كنا نعلم أن  ٪40من الباعة الجائلين من اإلناث ،فعلينا إذن تدبير
عينة بها  ٪40من اإلناث .ومن خالل تدبير عينة ممثلة يمكننا تجنب األشكال األكثر
وضوحا من التحيز في استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق.
المهمة التالية هي إنشاء االستبيان الخاص باستطالع تحليل التكلفة مقابل العائد.
ويتمثل أحد االنتقادات الرئيسية لهذه االستطالعات في أن االستجابات لالستطالعات
ال تعكس االستعداد الحقيقي علي االنفاق ألن المستجيبين ال يتعين عليهم فعليا أن
يدفعوا .علی سبیل المثال ،قد یقوم أحد المستطلع أراءهم فى استطالعات الرأي لتقدير
االستعداد علي االنفاق باإلبالغ عن رغبته في دفع  100دوالر مقابل عوائد السیاسة .ومع
ذلك ،فقد ال يفهمون بالضبط ما تنطوي عليه السياسة قيد الدراسة .وعالوة على ذلك،
فإنهم يبلغون عن قيمة ال تستند إلى الواقع ألنهم يتم استطالع أراءهم وليس عليهم دفع
أي شيء في الحقيقة.
وللتغلب على النقص المحتمل في المعرفة بالسياسة قيد الدراسة ،غالبا ما يتضمن
استبيان االستطالع وصفا موجزا للسياسة .ومن الضروري أال يكون هذا الوصف متحيزا
أو يقود إلى شيء ما .وعالوة على ذلك ،فمن الجيد أن يقتصر كل سؤال على عنصر
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محدد من تكاليف أو عوائد السياسة المقترحة بدال من السؤال عن هذه السياسة برمتها.
على سبيل المثال ،اسأل المستطلع أراءهم عن مقدار استعدادهم علي االنفاق مقابل عائد
محدد أو لتجنب تكلفة محددة بدال من السؤال عن السياسة قيد الدراسة ككل.
وللتغلب على مشكلة استجابات المستطلع أراءهم غير المطابقة للواقع ألنهم ال
يضطرون إلى دفع أي شيء ،يمكننا صياغة األسئلة لتكون أكثر انعكاسا لتكاليف
العالم الحقيقي .على سبيل المثال ،بدال من السؤال عن االستعداد علي االنفاق مقابل
عائد محدد ،اسأل كم سيكونون على استعداد للدفع واذكر لهم أن «األموال يمكن
أن تنفق على منتج آخر أو خدمة حكومية أو حتى لخفض الضرائب».
وبالعودة إلى مثال استطالع الباعة الجائلين ،يجب أال يكون هناك سؤال واحد يتعلق
باالستعداد علي االنفاق مقابل السؤال عن السياسة قيد الدراسة بأكملها .وبدال من ذلك
ينبغي أن نفصل أثر السياسة إلى أسئلة منفصلة .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تصاغ كل
مسألة من مسائل االستعداد لالنفاق بطريقة تشير إلى التكاليف الحقيقية في الواقع .علی
سبیل المثال ،إذا كانت السیاسة الجديدة ستجعل الباعة الجائلین یسجلون في المدینة،
فیمكننا أن نسأل المستطلع أراءهم منهم عن االستعداد لالنفاق بعدة طرق مختلفة:

 )1كم ستكون على استعداد لالنفاق مقابل عدم وجود السياسة الجديدة؟
 )2كم ستكون على استعداد لالنفاق مقابل عدم االضطرار إلى التسجيل؟
 )3كم ستكون على استعداد لالنفاق لشخص آخر لكي يسجل لك بحيث يمكنك
توفير الوقت والجهد بدال من القيام بذلك بنفسك؟
بعض هذه األسئلة هي أكثر فعالية بكثير عن غيرها.
إن تأطير السؤال األول هو األقل فائدة لتحليل التكلفة مقابل العائد ،حيث ال یصف
السیاسة بطریقة توفر معلومات حول التكلفة أو العائد المحددين للسياسة قيد البحث.
يوفر اإلطار الثاني معلومات عن التكلفة المحددة (التسجيل) ،ولكن ال يزال ال يرسم
التكلفة في العالم الحقيقي .اإلطار الثالث هو األفضل ألنه يركز على تكلفة محددة
واإلطارات التي تكلف في العالم الحقيقي.
الطريقة الثالثة لتأطير السؤال تفصل أيضا التكلفة (التسجيل) عن السياسة األوسع
نطاقا ككل ،للتركيز فقط على قيمة االستعداد علي االنفاق األكثر تحديدا وذات
الصلة .وعالوة على ذلك ،فمن خالل صياغة السؤال من حيث االنفاق لشخص آخر للقيام
بالتسجيل ،فنحن نضع التكلفة في هيئة العالم الحقيقي الذي ينبغي أن يساعد على
الحصول على قيمة أكثر دقة لالستعداد علي االنفاق.
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الحظ أن استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق ينبغي أن تتضمن أسئلة
خاصة فردية ال ترتبط مباشرة باالستعداد لالنفاق .نريد على األرجح أن نعرف
التركيبة الديموغرافية األساسية للمستطلع أراءهم (العمر والجنس والعمالة ومستوى
الدخل والعنوان والعرق إذا كان ذلك ذو صلة بالموضوع) لفهم ما إذا كانت عينتنا تبدو
ممثلة للمجتمع األساسي .وقد نرغب أيضا في استطالع الرأي العام لدى الناس بشأن
الحكومة التي تنفذ هذه السياسة ،حيث من الممكن أن تؤثر اآلراء الفردية بخصوص
الحكومة على استجابات االستعداد علي االنفاق.
إن إجراء استطالعات الرأي لتقدير االستعداد علي االنفاق ليس أمرا بسيطا .إذا لم
يتم طرح األسئلة بشكل صحيح ،فإن نتائج االستطالع قد تكون متحيزة أو حتى بال
معنى .وبسبب هذا ،ينبغي تجريب جميع االستطالعات مع مجموعة صغيرة من المستطلع
أراءهم قبل أن ترى عينة أكبر منهم االستطالع .في الواقع ،فإن أفضل طريقة هي
تجربة االستطالع مع مجموعة من المستشارين والزمالء أو أيهم .وبعد معالجة تعليقات
المستشارين ،يمكن إجراء االستطالع مرة أخرى مع عدد قليل من المستطلع أراءهم
قبل تدشين االستطالع على العينة بأكملها .وسوف يسمح هذا للممارس بأن يضبط
االستطالع نتيجة ألي تحيزات ظهرت في التجربة األولية.

امللحق اخلامس
أمثلة حتليل التكلفة مقابل العائد في البلدان النامية

وهناك دراسات أكاديمية واسعة النطاق بشأن إجراء تحليل التكلفة مقابل العائد في
سياق البالد النامية .وذلك ألن جمع المعلومات الالزمة في كثير من الحاالت لعمل
التقديرات المتعلقة بتكاليف وعوائد إحدى السياسات ستكون أكثر صعوبة في بلد
أقل نموا .ومع ذلك ،هناك بعض األمثلة الممتازة لتحليالت التكلفة مقابل العائد في
البلدان النامية والتي تقدم نظرة ثاقبة عن كيفية إجراء هذا التحليل بطريقة عملية.
ومرة أخرى ،وكما تم التأكيد عليه في هذا الدليل ،حتى وإن لم يكن من العملي جمع
المستوى المثالي من البيانات واألدلة الالزمة لتحديد التكاليف والعوائد ،فال يزال هذا
التحليل موفرا ألداة قيمة لفهم اآلثار المستقبلية للسياسة.
وتجدر اإلشارة أیضا إلی أن هذه التحليالت ال تتبع بالضرورة الخطوات الموضحة هنا
بعينها ،ألن مقاربات البحث المحددة قد تختلف باختالف السیاسة التي تم تحلیلها .ومع
ذلك ،فإن األمثلة المذكورة أدناه توفر الحاالت التي استخدمت فيها منهجية تحليل
التكلفة مقابل العائد للحصول على نظرة ثاقبة في بيئات السياسات شديدة التعقيد.
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