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  أستاذ التعليم العايل
  املدرسة العليا للتجارة

  :امللخص

ألعوان اقتصاديني على مستوى رفاهيـة أعـوان   متثل املؤثرات اخلارجية انعكاسات نشاطات انتاجية او استهالكية 
 أو إنتـاجي  نشاط على كل كما تؤثر سلبية، أو و قد تكون هذه االنعكاسات إجيابية. آخرين دون استشارم او موافقتهم

  .استهالكي

 وسـيلة  على إجياد االقتصادية العلوم لعجز نظراً املؤثرات اخلارجية، املداخلة اىل عرض إشكالية تقدير هذه و دف
 و كما تبني ان تدخل. يف حالة عجز االسعار و هي اآلثار اليت ال متر عرب السوق مما جيعل ضبطها عن طريق نظام .أثرها لقياس
  .أمثال حال يوفر مع انه ال حللها، يعترب مطلبا ضروريا الدولة

  :مقدمة 

أدى االهتمام املتزايد حباجات اإلنسان ومبحيطه، اىل االهتمام باملؤثرات اخلارجية و انعكاساا، حبثا عن بيئة إنسانية 
  . أفضل حتقق رفاهية أعلى إلفراد اتمع

إذ اعتربت املؤسسة يف أدبيات االقتصاد التقليدية وسطا مغلقا، يعين بالعالقات االقتصادية كالتشـغيل الـداخلي ،   
وهي مقاربة ختتصر جمال عالقـة  . و ال تتعدى اهتماماا اخلارجية جمال السوق لتبادل السلع واخلدمات... التخزين واإلنتاج 

  .املؤسسة باحمليط

لكن مع تصاعد االهتمام بالبيئة أصبحت املؤسسة جمربة على مواجهة أبعاد جديدة تدفعها اىل حتمل مسـؤوليات   
  . ا ترسله من مؤثرات خارجية او ما ميكن أن تستقبلهأوسع باجتاه احمليط، نظرا مل

و ـدف  . وتعترب املؤثرات اخلارجية من خمرجات املؤسسات اليت تسبب سوء ختصيص املوارد وسوء تقدير األسعار
وطرق تقييمها،  هذه الورقة البحثية اىل إبراز أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية يف النشاط االقتصادي، باإلضافة اىل توضيح أبعادها

   :وذلك من خالل احملاور التالية

I -  ماهية املؤثرات اخلارجية  
II -  أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية  

III - األخالقية عن املؤثرات اخلارجية ةاملسؤولي 
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 I - ماهية املؤثرات اخلارجية: 

لكن على العموم . ةبينها و بني النشاطات االستهالكيمما ال شك فيه أن للنشاطات اإلنتاجية تأثريات متبادلة بينها، و 
بينما تربز املؤثرات اخلارجية . يهتم التحليل االقتصادي بالعالقات املباشرة بني املتعاملني حيث ميكن تقييمها من خالل السوق

  . عالقات خفية حتدث اثار غري هينة لكنها ال ختضع العرض و الطلب

 

  :ةتعريف املؤثرات اخلارجي. 1.1

  . مر مصطلح املؤثرات اخلارجية مبراحل سامهت النظرية االقتصادية يف تطويره

ـ  -   ةفمن مصطلح اقتصاديات الوفرة عند مارشال، اىل التفريق بني الوفرات اخلارجية السوقية و الوفرات التكنولوجي
)(Viner 19311 اىل تعريف خمتصر لدى مييد ،)Meade Jaunes1952(2   مث تعريـف امشـل ،)J. Meade 

يقيم فيه هذه املؤثرات إىل فوائض مبثابة أثار اجيابية او تكاليف عند حدوث أثار سلبية، تتدخل فيها او ال  )1973
 .تدخل إرادة املتلقي او املستفيد، وتكون عرب سوق او ال تكون

بذلك يتم تعريف املؤثرات اخلارجية باألوضاع االقتصادية حيث تؤثر عملية انتاج او استهالك عون اقتصادي معني،   - 
اجيابيا او سلبيا، على أوضاع اقتصادية ألعوان آخرين دون إرادم ودون أن يدفعوا مثن االسـتفادة املكتسـبة او   

 .يتقاضون تعويض التكلفة املتحملة 

خباصية مزدوجة فهي تتميز بعدم ااراة ، حيـث يولـد النشـاط اإلنتـاجي او      ؤثرات اخلارجيةاملو عليه تتميز 
وهي ايضا تتميز بالتلقائية، حبيث ان منتجها و كذلك مستهلكها ال يدفع مثنا وال . االستهالكي ال حمالة فائضا او تكلفة إضافية

  .يتقاضى تعويضا

د املؤثرات اخلارجية تؤثر دالة اإلنتاج او االستهالك لعون اقتصادي معني و احلقيقة انه من الناحية الشكلية عند وجو
  .جزئيا او كليا على دالة استهالك او إنتاج عون اقتصادي أخر دون ان يساهم هذا األخري يف اختاذ القرار

    Fa (X1, X2, …. Xn ):Qa: على النحو  Aفإذا كانت دالة انتاج املؤسسة 

  ، Gb (Y1, Y2, …. Yn . Uj): Qb :على النحو  Bؤسسة فقد تكون دالة انتاج امل

Xi -:   حيث   Aعوامل انتاج املؤسسة :   

 - Yi   Bعوامل انتاج املؤسسة :   

 .Bو مرسل باجتاه املؤسسة A مؤثر خارجي منتج يف املؤسسة  Ujبينما يكون - 

 
 .و كذلك احلال بالنسبة لنشاطات االستهالك

للنشاطات االقتصادية عندما يؤثر نشاط ما يف مستويات اإلنتاج لنشاطات أخـرى  ظهر املؤثرات اخلارجية و عليه ت
و قد تكون نتيجة هذا املؤثر منفعة ال تدفع النشاطات املستفيدة منها مقابال لذلك، كما . دون حتمل تكلفة أو اخذ سعر مقابل

 .قد تكون تكلفة ال تتقاضى النشاطات املتلقية هلا مقابال للتعويض 
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اذ يسمح باستخدام أسلوب . اعتبار املؤثرات اخلارجية يف النشاط االقتصادي يعطي بعدا آخر لتقييم املشروعاتإن 
و هو مـا  . التكلفة التجارية/العائد: املنافع، باإلضافة اىل التقييم املايل او التجاري الذي يستخدم أسلوب/التكاليف: التحليل

  .قة بعد التعرف على امثلة من املؤثرات اخلارجيةسنبينه خالل الفقرة الثانية من هذه الور

  
  :أنواع املؤثرات اخلارجية . 2.1

  . ميكن تصنيف املؤثرات اخلارجية اىل أنواع عدة، حبسب وجهة النظر إليها او املؤشر املعتمد لذلك

 اذ حسب املؤشر االقتصادي ميكن التفريق بني املؤثرات االنتاجية و املؤثرات االستهالكية،  -

  حسب مؤشر طبيعة األثر املولد ميكن التفريق بني املؤثرات االجيابية و املؤثرات السلبية، و  -

 و بالنظر اىل جمال األثر ميكن التفريق بني املؤثرات التقنية و هي اليت هلا انعكاسات مباشرة علـى دالـة االنتـاج    -

)Meade Jaunes 1952(  ى دالة التكلفة او السعرية و هي اليت تنعكس مباشرة علالو املؤثرات امل )Scitovsky 

1954(3   . 

املؤثرات التكنولوجية فهي اليت تعمل على تغيري التركيبة اإلمجالية للعناصر االنتاج، و بالتايل تعطي تغيريا فعليـا    اما -
كما هو احلال كذلك بالنسبة ملكتسـبات   Antonelli 1955(4(لنوعية و مستوى االنتاج الفردي لكل مؤسسة 

 .S. Weber 2006(5( التطور العلمي

إن االبتكارات التكنولوجية ال تسمح للمؤسسات املتعاملة ا باالستفادة من منتجاا فحسب، لكنها تعمل علـى  
 .نشر ثقافة و معرفة جديدة يف اتمع بأكمله

 .رات اخلارجيةو يعطي اجلدول أدناه أمثلة من األوضاع املعربة عن االنعكاسات املختلفة ألنواع املؤث

املتلقــي  
  املصدر 

  مستهلكون  مؤسسات منتج

  مؤسسة
  منتج

  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية

  مريب النحل 
  و منتج التفاح

منتج التلوث البحري     
  و الصيادين

  ةاالبتكارات التكنولوجي
منتج التلوث البحري         

  و سباحة السياح

  مستهلك

  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية  تأثريات سلبية  تأثريات اجيابية

عناية الفرد حبديقته يطيل 
  عليها جار له

  زمحة املرور
تأثري مناذج استهالك 

جمموعة أفراد على انتاج 
  سلعة ما

  زمحة املرور
  و توزيع املنتجات 

، ال شك ان النحل سـريعى يف  )التفاح مثال(الفواكه فعلى سبيل املثال اذا جتاور مريب النحل مع مزارع لنوع من 
و يكون ذلك دون إرادة أي من . لكنه بعمله هذا يقوم بتلقيح أزهار الفاكهة مما يزيد يف مستوى انتاج املزارع. احلقل ااور

  .الزارع او مريب النحل و دن ان يدفع احدمها مثنا لألخر
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، فان اجلار املطل على هذه احلديقة سيتمتع باملناظر اجلميلة دون دفع مثن و كذلك األمر اذا قام جار بصيانة حديقة له
  .لذلك

  

II -  أمهية اعتبار املؤثرات اخلارجية:  

حيث قد تولد آثـارا  . من خالل نتائج انعكاساا على اجلهات املتلقية او املستقبلة هلااملؤثرات اخلارجية تربز أمهية 
اجيابية متثل فوائد حتصل عليها اجلهات املستقبلة قد تكون يف شكل فوائض انتاجية او زيادة يف مستوى الرفاهية او يف شـكل  

ختاذ القرار من جهة و دون دفع مقابل لذلك من جهـة  و يتم حتصيل هذه الفوائد دون إدخاهلا يف عناصر ا. ختفيض للتكاليف
  . ثانية

و قد تنتج املؤثرات اخلارجية آثارا سالبة متثل أضرارا حتصل للجهات املستقبلة قد تكون يف شكل ختفيض يف مستوى 
اهلا يف عناصـر  و يتم حتصيل هذه األضرار أيضا دون إدخ. االنتاج او تدهور يف مستوى الرفاهية او يف شكل زيادة للتكاليف

  . اختاذ القرار من جهة و دون حتصيل مقابل لذلك من جهة ثانية

فلو افترضنا قيام مؤسسة ما بانتاج الكهرباء عن طريق الفحم و بيعها بسعر معني، قد يكون من املمكن هلذه املؤسسة 
نوع الرديء الذي حيتـوي علـى   لكن اذا كان هذا الفحم من ال. ختفيض سعر الكهرباء عن طريق إنتاجها بفحم اقل تكلفة

. كميات اكرب من الكربيت ، فان ذلك سيؤدي إىل اخنفاض نوعية البيئة عن طريق انتاج أمطار محضية مثال، فيزداد تلوث البيئة
 . بينما يكون هذا التراجع يف مستوى البيئة غري مأخوذ يف االعتبار عند املبادالت السوقية

  .ة اىل إدخال املؤثرات اخلارجية ضمن أسعار و تكاليف اجلهات املرسلة و املستقبلة هلاو عليه تسعى نظريات اقتصاد البيئ

  انعكاسات املؤثرات اخلارجية على التوازن العام             . 1.2

ومؤداها ان التوازن االقتصـادي  . كثريا ما تعتمد أمثلية باريتو يف التحليل االقتصادي عند البحث عن التوازن العام
يتحقق عند التشغيل الكامل، حبيث ال ميكن زيادة رفاهية اي فرد او جمموعة أفراد إال بإنقاص رفاهية فرد أخر او جمموعة  العام

  .أفراد أخرى

و باعتبار املؤثرات اخلارجية قد يعين ذلك توسيع مفهوم التوازن العام إىل األبعاد البيئية حبيث يتم حتقيق هذا التوازن 
رفاهية األفراد الذين سيتأثرون باملتغريات البيئية دون األضرار بأفراد آخرين، وهي أمثلية التلوث اليت تسمح إذا ال ميكن  حتسني 

        .  وهو النقد الذي يعتمده محاة البيئة ضد االقتصاد البيئي. باحلق يف التلوث

لتوازن االجتماعي، حيث ان فمن نتائج املؤثرات اخلارجية حدوث فرق بني معطيات التوازن السوقي و معطيات ا 
 . و كذلك متلق اآلثار السلبية ال يتحصل على تعويض من منتجها. منتج الفوائض ال يقبض مثنا من املستفيد

أخذا يف االعتبار هلذه ) من خالل نظام األسعار(و هو ما يعين أن التوازن السوقي ال يتناسب مع التوازن االجتماعي 
  .الفرق من خالل حاالت انتاج او استهالك مؤثرات مولدة من مؤسسات منتجة او مستهلكةو ميكن توضيح ذلك . املؤثرات
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Em

Es 

 عرض السوق

العرض االجتماعي

الطلب

Qsكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qm

Es 

Em

االجتماعيالعرض 

لسوقعرض ا  

الطل

 Qmكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
االنتاج

Qs

Es

Em

العرض 

الطلب السوقي

الطلب االجتماعي

Qmكمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qs

 حالة وجود مؤثرات اجيابية . 1

و هي حالة ميكن متثيلها مبا حيدث يف جمال إنتاج البحث 
 Qmحيث اذا كانت . والتطوير مثلما يوضح الرسم البياين املقابل

الكمية املتبادلة اجتماعيا فان فائض  Qsالكمية املتبادلة سوقيا، و 
يتم حتصيله دون ان يتم تبادله عرب السوق  (Qs-Qm)اإلنتاج  

وعليه فان حالة وجود مـؤثرات  . ك و دون حتدد السوق مثنا لذل
اجيابية تسمح للمجتمع باستفادة من انتاج املؤسسة اكرب مما تعتربه 

ذلك ان مستوى االنتاج املرغوب فيه اجتماعيا اكرب مـن  . السوق
مستواه عند توازن السوق و ان القيمة االجتماعية لالنتاج اكرب من 

  .القيمة اخلاصة

 :حالة مؤثرات انتاج سلبية. 2

و هي احلالة اليت ترسل فيها املؤسسات االنتاجية خمرجات 
هنـا  ). كحالة التلوث مـثال (تؤثر سلبا على الرفاهية االجتماعية 

يكون االنتج السوقي اكرب من االنتاج املرغوب فيه اجتماعيا، حيث 
تكلفة إضافية يتحملها اتمع دون  Qm–Qsتترتب عن الفارق 

، بينما ال يتحمل منتجها تكلفـة  أن يؤخذ حجم تبادهلا يف السوق
  .فالتكلفة االجتماعية اكرب من التكلفة اخلاصة. ذلك

3
.

  :لالستهالكنتائج مؤثرات اجيابية 

ان نتائج التربية والتعليم ال تتوقف عند املتعلم 
خمتلـف   تفحسب، بل تتعداه اىل التأثري يف سـلوكيا 

مما يعـين أن  . اتمع عن طريق نشر الثقافة وتعميمها ــراد  أف
اكرب من حجـم الطلـب    Vs ةاملكتسبات االجتماعي ــم  حج

Vm .      و هنا يكون الفارق(Qs-Qm)  فائضا السوق 
و دون أن يكون .   اعيا يزيد عما هو معترب سوقيااجتم

 .هلذا الفارق مثنا أيضا

  

 :نتائج مؤثرات سلبية لالستهالك. 4

Em

Es 

العرض 

الطلب االجتماعي

 الطلب السوقي

Qs كمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

  دعم 
 االنتاج

Qm

Vs
 Vm
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ففي مثل هذه األوضاع يكون منحىن الطلب االجتماعي أدىن . اذ ميكن متثيل هذه احلالة باألضرار املنبعثة عن التدخني
من الطلب اخلاص تعبريا على أن القيم االجتماعية اليت تأخذ يف االعتبار اخنفاض رفاهية املدخنني السلبيني هي اقل من القيمـة  

هنا تنتج السوق اكرب مما هو مرغوب فيه اجتماعيا و يتحمل اتمع . نت لديهم متعة يف ذلكالسوقية للمدخنني الفعليني اذا كا
 .                                                            إضافيا  Qm–Qsتكلفة الفارق 

و عليه خنلص مما سبق انه باعتبار نظام األسعار ال يعىن مبا ال يتم تبادله عن طريق السوق يسمح اعتبـار املـؤثرات   
اخلارجية بإبراز عدم املساواة بني الفائض او التكلفة االجتماعية والفائض او التكلفة اخلاصة إذ ميكن تعريف التكلفة االجتماعية 

يتحملها اتمع و األضرار املولودة عن نشاط معني، و هي تساوي تكاليف إنتاج املؤسسـة أي  على إا جمموعة األعباء اليت 
و بذلك ميكن . التكاليف اخلاصة مضاف إليها تكاليف التدهور احلاصل او منقوص منها قيمة الفائدة اليت كان ميكن حتصيلها

  . ةالقول ان السوق فاشلة يف تقييم انعكاسات خمتلف املؤثرات اخلارجي

و كذلك خنلص اىل انه اذا مل يتم تثمني منتج املؤثرات اخلارجية عقب مسامهته يف زيادة الرفاهية االجتماعية فقد مييل 
واذا مل يتم بتحميل مسؤولية املؤثرات اخلارجية السلبية فان منتجها مييل اىل انتاج خمرجات اكرب منها . اىل انتاج خمرجات اقل

  .يرغب فيه اتمع 

 طرق تقييم اآلثار البيئية للمؤثرات اخلارجية. 2.2

التكاليف، أي املقارنة بني املنافع املتولدة / يتم تقييم األضرار البيئية للنشاط االقتصادي عن طريق أسلوب حتليل املنافع
  . اعن النشاطات االنتاجية او االستهالكية و التكاليف البيئية أخذا يف االعتبار للمتغريات البيئية و تنوعه

لكن اختالف ااالت اليت تطاهلا املؤثرات اخلارجية و أشكال التأثر ا يربز مشكالت وحدات قيـاس التكـاليف   
التكاليف عن الواقع يف ظل عدم وجود أسعار او أسواق /هل ينطبق حتليل املنافع: مما يطرح صعوبة اإلجابة عن السؤال. واملنافع
  للبيئة؟

ل يلجأ معظم االقتصاديني اىل اخليارات املنظورة على صورة تفضيالت مسـتوحاة او  حماولة لإلجابة عن هذا السؤا
 . تفضيالت معرب عنها صراحة

هي عبارة عن حماولة حتديد ردود أفعال األفراد و املؤسسات استجابة :  املقاربة بطريقة التفضيالت املستوحات. 1
 . ملتعة، و أسلوب حتويل السلوكأسلوب أسعار ا: و من أهم أساليبها. اىل اآلثار البيئية

اذ . اما أسلوب أسعار املتعة فقد مسي كذلك ألنه يقر باستعداد الفرد لدفع مقابل اكرب لالستفادة والتمتع بيئة جيدة - 
من الطبيعي أن تكون البيوت يف البيئة النظيفة ذات أسعار أعلى من تلك املعرضة للتلوث وذلك بسبب اسـتعداد  

 . قابل التمتع بالبيئة الصحيةاألفراد لدفع أكثر م

بينما يشري أسلوب تغيري السلوك اىل انه عند توقع أثار سلبية ميكن لألفراد جتنبها عن طريق اختاذ تدابري وقائية مثل   - 
استبدال أماكن اإلقامة، إعادة طالء األبنية او استخدام الزجاج املضاعف لتخفيف الضوضاء حبيث تكون تكاليف 

  .أن تكون التكاليف اخلارجية تعدل تكاليف جتنبها: اقل من تكاليف الضرر البيئي أو بتعبري أخر  مثل هذه التدابري
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فهي تسعي اىل تقييم ردود أفعال املستفيدين او املـتلقني للمـؤثرات    اما املقاربة بطريقة التفضيل املفصح عنه. 2
وهي تقوم على إجراء استقصاء مـن اجـل    1963ألول مرة سنة  و قد استخدمت. اخلارجية من خالل االستفسار املباشر

جتميع املعلومات حول املبلغ النقدي الذي يرغب املبحوثون بدفعه لدعم اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف البيئية أو احملافظـة  
  .عليها 

ن اجل طلـب حتديـد   هلذا العرض عدة أساليب كاالستبيان املكتوب، املقابالت الشخصية أو املكاملات اهلاتفية م و تستخدم
   .مث يتم اعتماد متوسط رغبات الدفع باستخدام دوال املنفعة. أقصى ما ميكن دفعه لتامني بيئة جيدة

 ويشع. هذه الطريقة بأا تسمح باملشاركة الشعبية يف محاية البيئة ويف اختاذ القرارات اهلادفة إىل حتسني النوعية البيئية و تتسم
استخدامها يف الدول املتقدمة بينما يصعب تطبيقها يف الدول النامية حيث تنعدم التقارير احملددة للخصائص البيئية ويضـعف  

  .التكاليف /املنافع: االهتمام بالبيئة عموما ومواصلة تقييم املشاريع على أساس األسلوب التقليدي 

لكن يف الغالب . ياس نقدي للتكاليف واملنافع املتولدة من التغريات البيئيةوكال الطريقتني اجتهاد من االقتصاديني اىل اشتقاق ق
ال يسعى تقييم اآلثار البيئية اىل التوصل اىل مقياس نقدي إمنا يكتفي بتحليل الطبيعة الفيزيائية للتغريات البيئية بإدخال العلـوم  

  .الطبيعية واالجتماعية يف هذا اال

III - عن املؤثرات اخلارجية املسؤولية االجتماعية  

التكلفة احلدية اخلاصة و التكلفة احلديـة  : السابقة أن اعتبار املؤشرات اخلارجية يسمح بالتفريق بني الفقراتبينت 
  . االجتماعية حيث تشمل هذه األخرية التكلفة احلدية اخلاصة باإلضافة اىل التكلفة اخلارجية

بعد ذلك املسـتوى تشـرع اآلثـار    . ال تظهر مؤثرات خارجية Qoانه عند مستوى اإلنتاج  املقابليبني الشكل 
اخلارجية يف الظهور و معها تبدأ التكلفة احلدية االجتماعية تبتعد 
عن التكلفة احلدية اخلاصة حبيث يكون منو األوىل أسرع من منـو  

 . الثانية

و عليه يكون التوازن السوقي خيتلـف عـن التـوازن    
أمثلية باريتو غري حقيقية مـا مل   او بتعبري آخر تكون. االجتماعي

  . تأخذ يف االعتبار املتغريات البيئية

و هلذا الغرض يقترح االقتصاديون حلوال لعلـى مـن   
احللول احلكومية عن طريق اللوائح و القوانني و احللـول  : أمهها

  .اخلاصة عن طريق التفاوض

 احللول احلكومية . 1.3

عن طرق السياسة  6اخلارجية من اجل جعل السوق أمثليا ميكن للحكومة التدخلسعيا منها وراء تضمني املؤثرات 
 .اجلبائية او سن القوانني الوقائية

A

  حلديةاالتكلفة 
 Cmsاالجتماعية 

  حلديةاالتكلفة 
   Cmpاخلاصة 

الطلب 

Q1كمية االنتاج

التكاليف
 االسعار

Cm2 

Cm1 

Q2Q0
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  مبدأ  فرض الضرائب على امللوث. 1

، حيث يعرف هذا األخري املؤثر اخلارجي بأنه فارق Pigou 1932(7(هو حل اقترحه احد منظري اقتصاد الرفاه 
  . و بذلك يقترح اقتطاع مبلغ يتناسب و قيمة الضرر احلدي الذي يسببه املؤثر للمتلقي. ة و اخلاصة التكلفة احلدية االجتماعي

و يهدف هذا االقتطاع اىل دفع امللوث اىل ختفيض انتاجه اىل املستوى حيث تكون التكلفة احلدية لعدم التلـوث او  
  . التطهري تعدل قيمة الرسم املقتطع

كما تبنته جمموعة دول التعاون االقتصادي . م مبادئ إدارة البيئة، إذ حيض  بقبول علميو قد اعترب هذا املبدأ من أه
حيث ينص هذا املبدأ على أن من يقوم بالتلوث يدفع تكاليف اإلجراءات احلد من هذه اآلثار أو تكاليف  1972والتنمية سنة 

  .أية معايري تتبعها اإلدارة لضمان بيئة نظيفة

تحمل امللوث تكاليف يدفعها نقدا، كما قد ال تؤدي تكاليف محاية البيئة اىل اخنفاض إنتاجه وقد ال يعين ذلك أن ي
  . وإرباحه، بل املقصود من هذا املبدأ أن يتحمل امللوث تكاليف محاية البيئة مما يزيد يف تكاليف اإلنتاج

يف يف اية املطاف كيف ما كـان  لكن جتب املالحظة أن املستهلك النهائي يف هذه احلالة هو املتحمل لتلك التكل
نقدا عن طريق دفع أسعار أعلى حيث ميكن للمنتج حتويل  انوعها، إذ يتحملها عينا عن طريق تلقي اآلثار السلبية، كما يتحمله

 .التكاليف اإلضافية اىل املستهلك عند قيامه بإجراءات محاية أو تطهري البيئة

ية تكاليف داخلية ميكن تقامسها بني املنتج واملستهلك النهائي وفقـا  و على أية حال تصبح بذلك التكاليف اخلارج
لطبيعة السوق اليت حتدد درجة مرونة كل من العرض والطلب، وان كان من العدل أن يتحمل امللوثون وحـدهم مسـؤولية   

  . تعويض املتضررين

  منح إعانات. 2

فهنا . انتاج معني، بينما  يفضل اتمع مزيدا من ذلك يف حالة انتاج مؤثرات خارجية اجيابية قد يقوم املنتج بتحقيق
ميكن أن تقوم احلكومة مبنح إعانة انتاج على كل وحدة منتجة، مما قد يسمح بتخفيض سعر بيع االنتاج و بالتايل زيادة الطلب 

  .و توسع نشر هذا املؤثر

 احللول القانونية. 3

غري أن . ريق سن قوانني دف اىل منع او التقليل من انتاجهايف حالة وجود مؤثرات سلبية قد تتدخل احلكومة عن ط
 .هلذا التدخل جوانب سلبية

فقد يرى البعض أن تلك التنظيمات و اللوائح ستكون مبثابة احلواجز للنشاطات االنتاجية مما يترتب عنـه تقليـل   
  . حضوض املنافسة و ضعف االبتكارات

سيحدث اذ جيب أن تتنافس املؤسسات على املسامهة يف توفري خمتلـف  يف حني ميكن االعتقاد أن العكس هو الذي 
جوانب الرفاهية مبا يف ذلك بيئة نظيفة، و هو ما يدفعها اىل التجديد و االبتكار للبحث يف التقنيات األكثر مالئمة لالقتصـاد  

  .البيئي



  إشكالية تقييم املؤثرات اخلارجية و مسؤولية العدالة االجتماعية

 

 13 

يتعني على السلطات العمومية أن فالتدخل احلكومي من شانه أن يشجع او حيدد من انتاج املؤثرات، لكن قبل ذلك 
  .باإلضافة اىل التحكم يف ما هو خفي أيضا او مستتر من آثارها. تنجح يف تقييم هذه املؤثرات

  :صعوبة دور احلكومة . 4

 قد ال تكون احللول اليت يسفر عنها تدخل احلكومة أمثلية ذلك أن التدخل ذاته ميثل تكلفة يتحملها اتمع، ذلك أن

ولدة عن مؤثرات سلبية كالتلوث غالبا ما تكون صعبة التقدير، إذ كيف ميكن تقييم خمتلف األضرار الناجتة عن تلويث املظامل امل
 البحر مثال؟ و التعرف على املتضرر الفعلي؟ و تقدير حجم ضرره؟

للبحر تكـون صـعبة    و عليه تثري هذه املسألة مشكلة القيمة اذ خبالف القيمة التبادلية لألشياء، فان القيم املصاحبة
القدرة على احملافظة علـى  (، هناك أيضا القيمة البيئية .... )السباحة، الصيد، الرتهة (التقدير، فباإلضافة اىل قيمة االستخدام 

ام القيمة املفترضة عند استخد(، و بإضافة البعد الزمين هناك أيضا القيمة التاهيلية )التوازن البيئي و الصحة البشرية وتأثري ذلك
، وهي كلها قيم تتجاوز العلوم )منفعة إمكانية حتويل او ادخار منافع هذه السلعة اىل أجيال الحقة(، و القيمة الذاتية )مستقبلي

  . االقتصادية مما جيعل ضبط تكلفتها دربا من املستحيل و املعيار االقتصادي غري كاف لذلك

ظام ضريب تدرجي يتماشى مع األهداف احملددة والقابلـة  إدخال ن: و مع ذلك ميكن اللجوء اىل بعض التقنيات مثل
مما يتطلب إجياد أدوات القياس وإعادة تقييم الطرق عرب الزمن حبيث يهدف هذا النظام اىل تعويض أسعار اهودات . للقياس

فس الوقت عن طريق التعاون الرامية اىل احملافظة على البيئة او أعادة تأهيلها والذي ميكن من استفادة اتمع واملؤسسات يف ن
  .املتبادل 

يستبعد ضرورة احللول عن طريق السياسة  Coase(8 1960كواز (و بالنظر اىل النقد املوجه اىل هذه احللول فان 
  .االقتصادية و  يعتمد على اخلاصية الثنائية هلذه املؤثرات القتراح حلول تفاوضية

  

 :مبدأ التفاوض. 2.3

يف ظل غياب التنظيمات واللوائح القانونية اليت متنع التلوث قد يرى املنتج نفسه غري ملزم باالمتنـاع عـن القيـام    
  .  ضمن هذه الظروف يضطر املتضرر اىل التفاوض للتخفيف من اآلثار البيئية اليت تفرزها املؤسسات املصدرة. بالنشاط امللوث

ع مقابل لصاحل املنتج لقاء قيامه بتخفيض اإلنتاج املؤدي اىل التلوث او التخلي ويف هذا اإلطار قد يلجأ املتضرر اىل دف
  .عنه، فيدفع املتضرر مبلغا عن كل وحدة من الناتج حىت مستوى يتعادل مع قيمة التكلفة اخلارجية اليت يعاين منها

ليت يفقدها إذا ما قـام بتخفـيض   و باملقابل يقبل املنتج كل مبلغ يفوق التكلفة اليت يتحملها كتعويض عن املنفعة ا
  . إنتاجه، و قد يكون حلقوق امللكية وزنا خاصا يف حتديد نتائج التفاوض

 إدخال املؤثرات عن طريق حقوق امللكية . 1

انطالقا من مفهوم التوازن االمثلي لربيتو القائل بأنه ال ميكن حتسني رفاهية فرد ما اال بإنقاص رفاهية فرد آخر، يرى 
  :بان الضريبة املقتطعة من امللوث جيب ان تصحب بتعويض املتضرر، مما يقتضي (Coase 1960)كواز
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 وجود حقوق للملكية حمددة بدقة - 

 تكاليف للتفاوض و تفعيل االتفاقيات  معدومة او غري معتربة - 

نتـاج  فبمقتضى هذه النظرية سيعمل األطراف على إجياد أفضل السبل للمفاضلة بني االتفاق حول ما جيب دفعه ال
  : املؤثر او ما ميكن قبضه لتفادي انتاجه بناءا على حقوق امللكية ، حيث

اذا كان منتج املؤثر السليب هو الذي ميلك، يعرض عليه املتضرر ختفيض االنتاج او تعويض نقص األرباح مبا يعـدل   - 
 .اخلسارة احلدية النتاجه

يعرض عليه تعويض األضرار، حبيث يصبح الربح احلدي اما اذا كان املتضرر هو صاحب امللكية ، فاملنتج هو الذي  - 
 .للمنتج يتساوى و القيمة احلدية للضرر امللحق باملتضرر

غري أن حدود هذا االقتراح تتوقف عند تعريف حقوق امللكية اليت غالبا ما يصعب حتديديها خاصة يف حالة التلوث 
تطبيق هذا االقتراح صعوبات عند توافر املعلومات و شـفافيتها  كما جيد . الشامل كحالة انبعاث األمطار احلمضية و غريها

  .بالنسبة للطرفني

  حقوق امللكية يف جمال البحث و التطوير. 2

من أهم املؤثرات اخلارجية بعث و نشر املعرفة و هو مؤثر موجب ال مقابل له كتعويض لالستثمارات اليت تـدفع  
هذا اال تسمح نسبة حق ملكية املعرفة بتضمني املؤثر اخلارجي و قد يكون ذلك ففي . تكاليفها املؤسسات املنتجة هلذا املؤثر

يف شكل شهادة متنحها احلكومة لتلك املؤسسات تسمح هلا باالحتكار موقتا يوجب على املستفيدين دفع مثن االسـتفادة او  
  .شراء املنتوج

  )شهادات قابلة للتداول( حقوق التلويث . 3

إذ بناء على . طريقة إلدخال املؤثرات اخلارجية من خالل ضبط الكميات املنتجة  Dales1968(9(يقترح دالس 
و تكون املؤسسات حـرة يف  . هذا االقتراح تقوم احلكومة بتوزيع حقوق التلويث للمؤسسات عن طريق املزاد العلين او جمانا 

  .املاليةتبادل هذه الرخص إذ ميكنها إنشاء سوق هلذا الغرض على غرار سوق األوراق 

و ذه الطريقة تكون املؤسسات ذات التكلفة احلدية للتطهري او إزالة التلوث ضعيفة ترغب يف عرض حقوقهـا يف  
  .التلويث، بينما ستميل املؤسسات اليت هلا تكاليف حدية أعلى اىل شراء رخص إضافية

كان عدد الشهادات املتداولة كـبريا   غري أن مثل هذا النظام ال جيد تطبيقا إال اذا كان حجم السوق كبريا جدا، و
 .ايضا، و كان حجم التلوث املرخص به يف كل شهادة ضعيفا و كذلك يكون إصدار هذه الشهادات لفترة معينة

و ميكن مالحظة أن هذا النظام ال يأخذ يف االعتبار الطرف املتضرر من التلوث إذ يتم تبـادل الشـهادات بـني    
فهو حل يهمل التدخل املباشر اجلوانب االجتماعيـة و  . تلف اجلهات املتضررة يف العمليةاملؤسسات املنتجة دون مشاركة خم

  .البيئية
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  مشكالت تقييم املؤثرات اخلارجية . 3.3

تكلفة ) إعطاء( تعترب عملية تقييم املؤثرات اخلارجية أمرا هاما و ضروريا يف سبيل تضمينها و يتمثل ذلك يف نسبة 
فيكون . النقود: مقبولة آلثارها البيئية مما يسمح باملقارنة بني االنعكاسات البيئية ملختلف أشكال االنتاج باستخدام معيار موحد

  اختاذ القرار ذلك مبثابة األداة املساعدة يف

وغريها، مث تقدير ..... و الكيماوية ةحتليل االنعكاسات الفيزيائي: و مير تقييم املؤثرات اخلارجية مبرحلتني أساسيتني
 :و لعل من أهم هذه األدوات 10 (Weissenberger 2000)التكاليف االجتماعية هلذه االنعكاسات 

 امليزان البيئي  .1

و املالية الـيت   ةمنها تقييم الفعالية البيئية باستخدام معايري تزاوج بني القياسات الفيزيائي: و هو يأخذ أشكاال كثرية
  .11(Christophe 1995)تسمح للمؤسسة باملقارنة بني التكاليف البيئية و اثارها على البيئة 

ان يوضح اذا ما كـان تـبين   و املايل  و هو ما من شانه  يو تكمن أمهية هذه األداة يف املزاوجة بني القياس الفيزيائ
كاسـتخدام أفضـل   (او يسمح بتقليص التكـاليف  ) استثمارات جديدة مثال( إستراتيجية بيئية تترتب عنه تكاليف إضافية 

  ).للموارد

  احلسابات اخلضراء و املوازنة البيئية . 2

لتقليدية، حيث ميكـن ترمجـة   احلسابات اخلضراء هي احلسابات اخلاصة اليت تتضمن املعلومات البيئية يف احملاسبة ا
التكاليف البيئية املختلفة او األخطار ذات الصلة بالبيئة اىل معطيات مالية متضمنة داخل احلسابات اخلضراء تسمح للمؤسسة 

  . (Raimbault-Guilbaud 1995) 12بتحسني فعاليتها البيئية 

حسـابات   4لبيئية و احملاسبة التقليدية بإنشـاء  إمكانية املزاوجة بني احملاسبة ا 1993و قد تبىن االحتاد األورويب 
 .حساب تدفق التلوث، نفقات الوقاية او محاية البيئة، املوارد الطبيعية و تقييم التدفقات غري السوقية: جديدة

  لوحة القيادة  .3

استخدام مؤشرات بيئية ميكن جتميعها يف ما يشبه لوحة القيادة البيئية او اخلضراء وهي  14031يتبىن معيار املواصفة 
  :ثالثة أنواع من  مؤشرات

 )مثل عدد ساعات التكوين املخصصة لكل عامل حول املشكالت البيئية( مؤشرات فعالية اإلدارة البيئية - 

 )ج كل وحدةمثل كمية الفضالت املولدة عند انتا( مؤشرات الفعالية البيئية - 

 ) املنبعث يف كل ساعة عمل  CO2مثل حجم ( مؤشرات الظروف البيئية  - 

  .و يسمح جتميع هذه املؤشرات باحلصول على اداة مؤهلة للقيادة بناء على خمتلف املعطيات البيئية لكل نشاط انتاجي
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  حمدودية هذه الوسائل  . 4

باإلشارة   13 (B.Dreveton2005)يد ما أشار اليه ان أهم عنصر حيد من قدرة هذه الوسائل على األداء اجل
 اىل اجلانب التقرييب لعملية التقييم بالوحدات النقدية ألثر البيئي إذ كيف ميكن تقدير اآلثار النامجة عن استثمار معني؟

لك الناجتة عـن  التكلفة او الفوائض يف االنتاجية النامجة عن فعالية البيئة او ت فهناك صعوبة كبرية للتفريق بني إسناد
  :لذلك فان ما حيد من قدرة املؤسسات على تضمني هذه األدوات ضمن نظمها التسيريية. الفعالية االقتصادية

  ....)بيولوجية، كيماوية ، فيزيائية( التجاهل النسيب للمحاسبني املهنيني للمعطيات اليت تتضمنها هذه األدوات  - 
 التقعيد لنظم و ادوات احملاسبية البيئية - 

اما األدوات اليت ابتعدت عن النظام احملاسيب الكالسيكي فان اكرب خطر تواجهه هو خطر ميشها و إبعادها لصاحل 
 .أدوات التسيري التقليدية

و عليه ميكن القول بان اخذ املعطيات البيئية يف االعتبار ضمن النظم احملاسبية و مراقبة التسيري مازالت إشكالية معقدة 
  .ذلك أا تعىن بنظام جديد يف إطار التطوير حيتاج اىل كثري من اجلهود ليكون نظاما قابال للتطبيق. ومن غري حلول

  و على العموم قان تدخل احلكومة 

يسمح بالتأكد من أن مجيع التكاليف والفوائد املتضمنة يف إنتاج السلع واخلدمات تؤخذ يف االعتبار، و ليس فقـط   - 
لمستهلكني واملنتجني األفراد، و يسمح هلا بتحويل املؤثرات اخلارجية للمؤسسات إىل الفوائد والتكاليف اليت حتقق ل

 . مؤثرات داخلية

عند افتراض قيام اتفاقيات تسمح باختاذ تدابري لتعويض اخلاسرين من طرف الفائزين فإنه من الصعب تطبيق مثل هذه  - 
 Pitelis) تشرف احلكومـة علـى تنفيـذه    االتفاقيات وان متيزت باالعتدال إذ حيتاج ذلك إىل عمل مؤسسايت

1993 ; Hodgson 1988) 14  
  

IV - اخلالصة :  

  . ختلص هذه الورقة البحثية اىل نتيجتني نظريتني و اخريتني تطبيقيتني و عدد من التوصيات 

  فمن الناحية النظرية  .1.4

) السوق(ذلك أا . الشفافية التامة يعترب وجود املؤثرات اخلارجية دليال على فشل السوق وعدم قدراا على حتقيق - 
ال تعكس حقيقة التكاليف او األسعار املولدة وان التوازن الذي ميكن ان يتحقق ال يعكس نظرية بـاريتو لوجـود   

 .فوارق بني تكاليف او فوائض املتعاملني يف السوق وتكاليف او فوائض اتمع ككل 

اذا كان اإلنتاج او االستهالك يولد مؤثرات سالبة، حيـث  : اجيإن وجود املؤثرات اخلارجية يربز وجود فائض إنت - 
اذا كـان  : و على العكس يترتب على وجودها قلة إنتاج. تكون التكاليف االجتماعية اكرب من تكاليف املتعاملني

 .املنتج او االستهالك يولد مؤثرات موجبة، حبيث تكون الفوائض االجتماعية اكرب من فوائض املتعاملني
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س املؤثرات اخلارجية على مستوى الرفاه لألعوان االقتصاديني مستهلكني او منتجني من خـالل زحزحـة   تنعك  - 
 .مما يدفع اىل ضرورة اعتبار التكاليف االجتماعية و الرفاه االجتماعي) الثمن و الكمية( معطيات التوازن 

  :أما من الناحية التطبيقية فتربز الورقة انه. 2.4

إذ ميكن . ية التدخل لترشيد نتائج املؤثرات، غري أن احللول احلكومية ليست الوسيلة الوحيدةميكن للسلطات احلكوم - 
و باملقابل أيضا فان احللول اخلاصة ال تضمن إدخال . اللجوء اىل املتفاعلني االقتصاديني و احلصول على حلول مقبولة

  . لطة حكومية من اجل ذلكاملؤثرات اخلارجية يف نظم تسيري املؤسسات فهي يف حاجة اىل تدخل س
املؤثرات اخلارجية وهي اإلشكالية املطروحة ضمن هذه الورقـة   تتتطلب خمتلف احللول تقديرات مسبقة النعكاسا - 

  . البحثية واليت حتتاج اىل مزيد من العناية للتوصل اىل أدوات قياس وطرق حتضى بإمجاع الباحثني
  

  :توصيات البحث . 3.4

يم املؤثرات اخلارجية فانه بالنظر اىل أمهيتها و مدى اتساعها فان التقييم املنطقي هلا أصبح رغم صعوبات تقدير و تقي - 
 .أمرا ضروريا من اجل إدخاهلا يف احلساب االقتصادي للمؤسسات اي تقدير تكلفة تعادل آثارها البيئية 

ان دور املؤسسات احلكومية يف عقد اتفاقيات بني املنتجني و املستهلكني  هلذه اآلثار جيعل السوق أكثـر كفـاءة     - 
حبيث يدفع املستفيدون من هذه اآلثار االجيابية أمثان االستفادة لصاحل املنتجني، و حيتفظ املتضررون من هذه اآلثـار  

 .السلبية من دفع أمثان كتكاليف الستهالكها

البحث يف املؤثرات اخلارجية من املوضوعات احلديثة ذات الصلة املباشرة بالتنمية املستدامة و يعىن باالنعكاسات ان  - 
و هو جدير جبذب جهود الباحثني وتركيز اهتمامـام حـول   . االجيابية والسلبية املولدة عن النشاطات االقتصادية

و . ب إدراجها يف احلساب االقتصادي ملنتجيها او املتلقني هلاحصر هذه املؤثرات ، أدوات تقييم انعكاساا و أسالي
جدير أيضا إدراجها ضمن املقررات اجلامعية كمادة االقتصاد اجلزئي او نظرية االستثمار او حوكمة املؤسسات او 

 .غريها

تكاليف ملموسة إن تضمني املؤثرات اخلارجية ضمن نظام السوق يسمح للذين يقعون ضحاياها بتحويل آثارها اىل  - 
حيملوا ملصادرها، اذ خيري املصدر للمؤثرات السلبية بني الكف عن هذه النشـاطات او االسـتمرار مـع حتمـل     

 .األقل تكلفة و اختاذ القرارات األكثر رشادة  او هو ما يضطره اىل استخدام التكنولوجي. التكاليف

عند (او إشراك املستفيدين ) ند وجود مؤثرات سالبةع(فشل السوق مربر لتدخل احلكومة من اجل تعويض اخلسائر   - 
. يفرض على احلكومة التدخل وأداء مسؤوليتها كضابط للنشاط اإلنتاجية واالستهالكية هلا) وجود مؤثرات موجبة

وقد يتعني على احلكومة حتمل املسؤولية املباشرة يف حاالت الفوائض الكبرية كحالة التعليم او التكـاليف الكـبرية   
 .  ة حمطة تصفيةكحال
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