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رؤية اقتصادية في موضوع الخصخصة

م  .خالد طه عبد الكريم
كلية االدارة واالقتصاد

املقدمة

لقد ودع العالم القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين وهو تحت خيمة نظام

اقتصادي عالمي جديد افرزته التطورات والتغيرات الجذرية فيي النظيام اتقتصيادي العيالمي
الييذي تمخ ي

عيين نتييااال جوليية اتور يواي وقيييام منظميية التجييار العالمييية  W.T.Oولعييل

ابييرز خصااصييه ت عيييل الحرييية اتقتصييادية وا ازليية العقبييات امييام تييدف المعلومييات والتجييار

السيلعية والخدمية واتسيترمارات الخارجيية ال واتتجيا نحيو اقامية تتيتدت اقتصيادية فيي ظيل
سييو تنافسييية عالمييية واسييعة تمتييد بييين تافيية دول العييالم ال وسيييتون لميين يمتل ي مقومييات

التقدم ال ني والرأسمالي القدر على دخول هذا النظام واتست اد منه .

وقد وررت تريير مين دول العيالم وخاصية اليدول الناميية ال معوقيات اليدخول التيء

لهذا النظام اتقتصادي الجدييد ال تيان ابيرز ت يخم حجيم القطياع العيام وعجيز عين تحقيي

ما تان مستهدفاً منه ال بعد ان تان ينظر اليه على انه وسييلة جييد وفعالية لتحقيي التنميية
اتقتصييادية فييي هييذ الييدول ال اصييب عاليية عليهييا ال وا از هييذ المظيياهر السييلبية تنخ ييا
الت ا

اتقتصيادية فيي وحيدات القطياع العيام ال سياد اتعتقياد بيان القطياع العيام بيات اتبير

مما ينبغي ال وان تتل ة اتحت اظ به اصبحت مرت عة على اقتصادها ال وتطلعت هذ اليدول
الييى التطبي ي الجيياد لب يرامال اتصييد اتقتصييادي ال واتخييذ اتصييد اتقتصييادي مسييارات
واتجاه ي ي ي ييات عدي ي ي ي ييد ال ب ي ي ي ييرز منه ي ي ي ييا م ي ي ي يياعرء ف ي ي ي ييي اتد

اتقتص ي ي ي ييادي بالخصخص ي ي ي يية

 Privatizationواصييبحت الخصخصيية اسييلوباً للييتخلج ميين الحجييم ال ازاييد للقطيياع العييام

وتحقي ي الت ييا

اتقتصييادية بص ي ة عاميية والت ييا

اتنتاجييية بشييتل خيياج ال خاصيية وان

المعونات المالية وال نية التي يقدمها صندو النقد اليدولي والبني اليدولي مشيروطة بتطبيي
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اسلو الخصخصة تاحدى سياسات المعالجة لدو اع المالية المتدهور في عموم الدول

النامية والدول المدينة بالذات .

وتلمة الخصخصة صار لها اترر من دتلة ترتباطهيا بعمليية التحيول اتقتصيادي

واتجتميياعي فييي الييدول التييي اتبعييت التخطيييط المرتييزي تاسييلو تنمييوي ال عييدو علييى مييا
تسييتهدفه الخصخصيية ميين تسييهيل انييدما اتقتصييادات الوطنييية للييدول النامييية فييي مسييير
اتقتصاد العالمي واعاد هيتلة هذ اتقتصادات لتتماشى مع نمط واليات اتقتصاد الحر.

ولقييد شييعرت الييدول العربييية عمومييا وخاص ية التييي انتهجييت اسييلو التخطيييط المرتييزي

بانهي ييا تسي ييب عت ي ي

التيي ييار وان النتي ييااال التي ييي حصي ييلت عليهي ييا ليسي ييت هي ييي المرجي ييو ال وان

الخسيياار تييزداد يوم يًا بعييد اخيير فييي انتاجهييا ال لييذا صييار ميين ال ييروري مراجعيية الحسييابات
خاصة ان ربت فشلها بعد انهيار اتتحاد السوفيتي الذي تان يشتل قو عظمى عالمياً .

وبالنتيجيية فقييد اصييبحت الخصخصيية ظيياهر عالمييية لهييا تييارير علييى جميييع دول

العالم بما فيها تلي التيي تتبنيى النظيام اتقتصيادي المخطيط ومين الصيعوبة بمتيان ان نجيد
دوليية فييي العييالم ت تتبنييى برنامجيياً للخصخصيية وحيييا انهييا ظيياهر مييا ازلييت فييي بييداياتها ال

ونتااجهييا مييا ازلييت محييدود ال اصييب ل ازميًا علينييا فييي الع ي ار بالييذات وخاصيية بعييد التحييوتت

السياس يي ة واتقتصييادية الجذري يية ان يق ي ار مو ييوع الخصخص يية تاسييلو اقتصييادي قي ي ار
تحليلية متانية وواسعة وشاملة وهذا ما سيتون قدر المستطاع .

هدف البحث

اي ييا ان الخصخص يية سياسي ية اقتص ييادية تنموي يية يمت يين ان تتبعه ييا اي يية حتوم يية

بخصوصييية وطنييية لتحقي ي تنمييية حقيقييية ومسييتدامة تلبييي حاجييات المجتمييع فييي الرفاهييية
Welfare
فرضية البحث

ان الخصخصيية سياس ية اقتصييادية تحمييل بييين رناياهييا م ازيييا معينيية يمتيين تعزيزهيياال

وعيوباً معينة يمتن تحجيمها اذا طبقت بشتل مدرو
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مشكالت البحث

مو وع الخصخصة حديا نسبيًا ورمراته ير نا جة بمسيتوى ت ل
ياء لحيد اتن ال

وتت يياوت المواقييء اتجاهييه ميين دوليية الييى أخييرى وميين اقتصيياد الييى اخيير ال عييدو علييى قليية

المصادر العربية والعراقية بالذات التي تعالال هذا المو وع .
املبحث االول

نشأة اخلصخصة

النشأة والتعريف واالهداف

يمتن ارجاع الخصخصية اليى عمي التياريا وبالتحدييد اليى عيالم اتجتمياع العربيي

ابن خلدون عندما تحدا في مقدمته عن اهمية اش ار القطياع الخياج باتنتيا وذلي منيذ
()7

اتريير ميين سييتمااة سيينة ( 7711م )

 .وت يذل نييادى بهييا معس ي

علييم اتقتصيياد الحييديا

آدم سيما فيي تتابيه الشييهير ( ريرو اتميم ) المنشيور عييام  7111م وذلي باتعتمياد علييى
قييوى السييو والمبييادرات ال ردييية وذلي ميين اجييل التخصييج وتقسيييم العمييل وبالتييالي تحقي ي

الت ا

اتقتصادية سوا على المستوى التلي او الجزاي

( )

 .ويمتن ان تتون اول عملية

خصخصة على مستوى العيالم فيي العصير الحيديا ال أي قييام شيرتة خاصية بخدمية عامية
تانييت تقييوم بهييا الحتوميية عنييدما تعاقييدت بلدييية نيويييور مييع شييرتة خاصيية للقيييام باعمييال

تنظيء شوراع المدينة وذل عام  7111م

()7

.

امي ييا في ييي عص ي يرنا ال ي يراهن فتعتبي يير بريطانيي ييا الدولي يية ال اراي ييد في ييي تطبي ي ي اسي ييلو

الخصخصة وذل في بداية الرمانينيات في القرن الما ي ال عندما تسلم حيز المحيافظين
الحتم بعد انتخابات عام  7111حيا تبنت حتومة تاتشر برنامال خصخصية المشيروعات
والم ارف ي العاميية ال وشييتل هييذا البرنييامال بداييية تاريخييية سييرعان مييا تبنتييه معظييم دول العييالم

واخييذت بييه مختلييء اتنظميية السياسيية وتنيياول مختلييء المجيياتت اتقتصييادية حيييا بييدات

الخصخص ية فييي القطاعييات الصييناعية والتجارييية والمالييية لتطييال فيمييا بعييد قطاعييات البنييى
 .3رياض الزعبي  ،الخصخصة ودورها في المؤسسة . www.adm.gov.ae ،
 . 2المصدر السابق .

 .1د  .عوض شفيق عوض " الخصخصة " قراءة وعرض  ،محمود سالمة الهايشة
Mahmoud – alhaisha @ yahoo.com
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التحتييية والخييدمات المحلييية وامتييدت لتشييمل فييي الوقييت الحا يير مجيياتت الصييحة والتعليييم

وعييدداً ميين اتنشييطة اتدارييية
دخل ييت اتد

()7

 .وعليييه فييان تلميية الخصخصيية هييي تلميية جديييد تمام ياً

اتقتص ييادي ال حت ييى انه ييا ظه ييرت تول م يير ف ييي ق ييامو

التليات ) في عام  7197م

( )

ويبس ييتر ( لطلب يية

 .اما بيانات البني اليدولي الصيادر فتبيين ان الخصخصية

صي ييارت اتجاهي ي ياً معروفي ي ياً خ ي ييدل الس ي يينوات اتخي ي يير ال فق ي ييد زاد ع ي ييدد ال ي ييدول الت ي ييي طبق ي ييت

الخصخص يية م يين (  ) 7دول يية ف ييي ع ييام  7199ال ييى اتر يير م يين (  ) 90دول يية ع ييام

7111

()7

.

تعريف اخلصخصة

ت يوجد م هوم دولي مت

علييه لتلمية الخصخصية ال حييا يت ياوت هيذا الم هيوم

مين دوليية الييى اخييرى ال ييير انهييا تتقييار جميعيًا عنييد م يياهيم مشييترتة ال حيييا يمتيين القييول

انها فلس ة اقتصادية حديرة ذات إسيتراتيجية لتحوييل عيدد تبيير مين القطاعيات اتقتصيادية
والخيدمات اتجتماعيية التيي ت تيرتبط بالسياسية العلييا للدولية مين القطياع العيام اليى القطيياع

الخاج

( )

.

تمييا انهييا تعنييي نقييل الملتييية العاميية او اسييناد ادارتهييا الييى القطيياع الخيياج

()1

.

وتذل تعني تحويل الملتية العامة الى ملتية خاصة باسيتبعاد ارسيمال العيام ال وهيي ليسيت
اية في حد ذاتها بل هي وسيلة للوصول الى الهدء النهااي ال وهو تطبيي آلييات السيو
()1

الحر والنظام الرأسمالي

 .تميا عرفيت بانهيا سياسية تتمريل فيي زيياد ت يا

ادار وتشيغيل

المشيروعات العامية مين خيدل اعتمياد آلييات السيو واليتخلج مين البيروقراطييات اتدارييية

()1وعرفييت بانهييا نقييل ملتييية او ادار نشيياط اقتصييادي امييا جزاي يًا او تلي يًا ميين القطيياع العييام

.3د .مروان محي الدين القطب  ،طرق خصخصة المرافق العامة – االمتياز – الشركات المختلطة –  – BOTتفويض المرفق
العام – دراسة مقارنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،ط ، 2002 ، 3ص. 252
 .2ستيف هـ  .هانكي  ،استراتيجيات تحول الملكية العامة النااح للقطااا الخااص  ،مان كتااي تحوياك الملكياة العاماة الا القطااا
الخاص والت نمية االقتصادية في الشرق والغري  ،اعداد وتحرير ستيف هـ ز هانكي  ،ترحمة محمد مصطف غناي  ،ومراحعاة
وتقوي د  .شريف لطفي ص. 92
 .1د  .محمد شريف بشير  ،اتجاهات ودروس مستفادة www.Islamonline.net/arabic/economics/2001
 .1د  .عوض شفيق عوض  ،مصدر سابق .
 .5د  .محمد شريف بشير  ،اتجاهات ودروس مستفادة  ،مصدر سابق www.Islamonline.net ،
 .1د  .نائك موس  ،الخصخصة تفاحة االغنياء حنظلة الفقراء www.Islamonline.net/arabic/economics/2001 ،
 .9د  .مروان محيي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص. 210
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()7وورد م هي ييوم الخصخصي يية في ييي معجي ييم م ي يياهيم التنميي يية ال بانهي ييا تحويي ييل ملتيي يية اتصي ييول
( )

والشرتات من القطاع العام الى القطاع الخاج عن طري البيع او ير

عد تعاريء للخصخصة من خدل منظميات اقتصيادية

()7

 .تما جيا ت

ومنهيا تعرييء البني اليدولي (

زياد مشارتة القطاع الخاج في ادار اتنشطة واتصول التي تسييطر عليهيا الحتومية او
ميدير البني المرتيزي اتيطيالي ( هيي سياسية ومرحلية

تملتها )  .وتعريء بيادوا شييبا نااي

ميين سياسييات التحييرر اتقتصييادي تعمييل علييى تحويييل المشييروعات العاميية الييى مشييروعات
خاصة سوا في مجال الملتية او اتدار باستخدام العديد مين اتسيالي

)  .وتعرييء نيقييوت

المتاحية والمدامية

ارديتييو باريتييا مييدير البني الييدولي للنمييو اتقتصييادي ( التعاقييد او بيييع

خدمات او معسسات تسيطر عليها او تمتلتها الدولة الى اطراء من القطاع الخاج) .
وعموم ياً قييد يظيين الييبع

– تمييا اشييار الييدتتور مييروان القط ي

– الييى ان م هييوم

الخصخصة قاصر على نقل ملتية المراف العامة في القطاع العام الى القطياع الخياج ال

فيي حييين ان م هومهيا يشييمل ادار المعسسيات العاميية مين قبييل اشيخاج القطيياع الخيياج ال

ولهييذا الم هييوم اهمييية تبييير تن الخصخصيية عيين طري ي اتدار تحييافظ علييى ملتييية الدوليية
لمرافقها العامة وتوفر ادار مرنة لهذ المراف و تحق انتاجية عالية

( )

ونستشييء ميين جمليية هييذ التعيياريء ان اتجاه ياً فييي دور وواج ي

.

الدوليية فييي مسييير

النشيياط اتقتصييادي قييد تغييير ال فالدوليية فييي الم هييوم اتقتصييادي الحييديا ينبغييي ان تهييتم

بيياتمور التبييير ت يياتمور السياسييية واتداري يية واتمنييية واتجتماعييية الت ييي ت يرتبط بسياس ييتها
العليييا ال امييا سيياار اتمييور اتخييرى فيييمتن تامينهييا ميين القطيياع الخيياج ال وذل ي فييي اطييار
القوانين واتنظمة التي ت يعها الدولية وتينظم مين خدلهيا عميل هيذا القطياع  .وبالتيالي فيان

الخصخصيية تشييتل الم هييوم المعييات
اتشتراتية وبع

للتييمميم  Nationlizationالييذي اخييذت بييه ال ييدول

الدول الصناعية ت رنسا في مطلع الرمانينيات من القرن الما ي .

اهداف اخلصخصة

.8د  .عوض شفيق عوض  ،المصدر السابق .

 .3اسعد مكاوي  ،د  .محمد حمادة  ،معجا مفااهي التنمياة  ،لجناة االما المتحادة االقتصاادية واالحتماعياة لغاري اسايا ،
االسكوا والبنك الدولي ومؤسسات االمام الصدر  ،لبنان  ،ص. 381
 .2رياض الزعبي  ،مصدر سابق .
 .1د  .مروان محي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص. 9
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تبقى التنمية اتقتصادية واتجتماعية الهدء العام للسياسة اتقتصيادية ييية دولية

ويي نظييام ال والخصخصيية باعتبارهييا احييدى وسيياال هييذ السياسيية فييي وقتنييا ال يراهن ال فلهييا
أهيداء خاصية مريل زييياد المنافسية وتحسيين اتدا والت ييا

اسوا المال ال توسيع قاعد الملتية ال خ
اتجان ي

اتقتصيادية ال تنشييط وتطييوير
()7

العجز المالي الحتومي

.

وتيذل يمتيين ان تتييون وسيييلة لنقييل اتميوال وزييياد السيييولة ال وجييذ
ال ونقييل التقنييية الحديريية

( )

المسييترمرين

 .ويييرى الييدتتور عبييد الييرحمن التييويجري راييي

هيايية

الس ييو المالي يية الس ييعودية ان ه ييدء الخصخص يية بش ييتل ع ييام ه ييو لرف ييع فاعلي يية اتقتص يياد
الي ييوطني وتوس ي يييع ملتيي يية المي ي يواطنين في ييي م ارت ي ييز اتنتي ييا اتقتص ي ييادي وتشي ييجيع توظي ي ييء

اتسترمارات المحلية وايجنبية داخل البدد

()7

ويمتن حصر اتهداء بشتل ت صيلي بما يلي

.

( )

:

 .7تقليييج حجييم القطيياع العييام الييذي ت ييخم حجمييه ت سيييما لييدى الييدول التييي تتبنييى
اتفتار اتشتراتية .

 .تخ يء اتعبا عن الميزانية العامة التي تتبدت خساار فادحية نتيجية فشيل القطياع
العام .

 .7سداد الديون المترتبة على الدولة تن حصييلة بييع المشيروعات العامية تتير عياد
لسداد ديون الدولة .

 .رفييع مسييتوى الت ييا

اتنتاجييية للم ارف ي العاميية اتقتصييادية ال تن ادراتهييا ميين خييدل

القطاع الخاج تقوم على اعتماد اتسالي

والطير المعميول بهيا فيي السيو والتيي

تتسم بالمرونة والبعد عن الجمود والبيروقراطيية ال تميا انهيا تخ يع لقواعيد المنافسية
التي تعدي الى تحسين جود الخدمات .

 .1تعزي ييز دور القط يياع الخ يياج ال ييذي يس يياهم ف ييي تحقيي ي الق يييم الم ييافة الت ييي ت ييدعم
اتقتصاد الوطني وتطور .

 .3رياض الزعبي  ،مصدر سابق .
 2الجزيرة  ،الخصخصة تتطلب شروط للنجاح وارضاء الجماهير www.algazeera.net ،
 .1شريف عبد الحميد  ،لندن  /33 ،يناير  ، 2008/العدد www.alsharqalawset.com ، 30111
 .1لزيادة المعلومات يمكن الرحوا عل سبيك المثال ال د  .مروان محي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص ، 219و
د  .شريف لطفي من كتاي تحويك الملكية العامة ال القطاا الخاص  ،مصدر سابق  ،ص. 1
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 .1تييامين الرس يياميل فييي القط يياع الخ يياج التييي تت ييون

ييرورية تدار الم ارفي ي العام يية

اتقتصييادية واتاحيية المنشييمت العاميية والبنييى التحتييية فييد تتحمييل الدوليية عي

مصادر التمويل .

تييامين

 .1توسيع قاعيد الملتيية ال تسييما عنيدما يجيري بييع المشيروعات عين طريي اتتتتيا

الذي ي يت اميام الميواطنين اليذين يشيارتون فيي ادار هيذ المشياريع والم ارفي العامية

وتحمل مسعولية نجاحها او فشلها .

 .9زياد قاعد ال ريبة فاذا ما عهد الى القطاع الخاج تدار هذ المشاريع والمراف

العامة فان الدخل الناتال عن هذ اتدار يخ يع لل يريبة ميا ليم يجيد نيج مخيالء

.

 .1رفع معدل النمو اتقتصادي وتحسين جود السلعة او الخدمة .
.70تخ يء ع

ال راا

وع

الت خم عن الجمهور .

 . 77زي يياد اتدخ ييار الس يينوي واتس ييترمار الق ييومي نتيج يية ل ييت ابي يوا

المييدخرين ال فيخييء ميييلهم الييى اتتتنيياز فييي صييور اتحت يياظ بييذه

بعمدت اجنبية ويتحولون الى اتسترمار المنتال .

اتس ييترمار ام ييام
او بعقييارات او

 .7زييياد صييادرات وتييدعيم القييدر علييى منافسيية الييواردات دون الحاجيية الييى اسييالي

الحماية المبالغ فيها نتيجة ارت اع مستوى جود السلعة او الخدمة وازديياد اتنتاجيية
ال مميا يسيياعد علييى تحسييين مرتييز مييزان المييدفوعات وتخ ييي

والمعونات الخارجية .

 .77تشجيع دخول واستيعا

الحاجيية الييى الييديون

التتنلوجيا الحديرة ومساير العالم في هذا الم مار .
املبحث الثاني

االسباب واالساليب والنتائج واملشكالت

اسباب ( دوافع اخلصخصة )

ف ييي ظ ييل اد ار دول الع ييالم عام يية وال ييدول النامي يية خاص يية التح ييديات اتقتص ييادية الت ييي

خل تها سياسات واستراتيجيات التنمية التيي اعتميدت عليى القطياع العيام بشيتل اساسيي وميا
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خل ه من مشاتل تبير بدأت عملية اعاد النظر فيي دور هيذا القطياع والعميل عليى تعظييم
دور القطياع الخيياج وتاهيلييه لممارسيية دور قيييادي فيي عملييية التنمييية اتقتصييادية فييي ظييل

العولمة القاامة على تحرير اتقتصاد واتعتماد على حرية السو

()7

.

ولذل تزايدت وتير اتخذ بالخصخصة باعتبارها عنص ًار حاسمًا فيي عمليية التحيول

اتقتصادي في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سوا ال فقد طبقت برامال واسعة فيي

تييل ميين بريطانيييا واليابييان وهييي دول صييناعية تمييا طبقييت فييي اصييغر اتقتصيياديات حجم يًا
( )

مرل نيوزلندا وشيلي

 .عدو على ان سياسة الخصخصة اصيبحت مين القييود اتساسيية

لتل من البن والصندو الدوليين تاحد الوص ات لمعالجة اتو اع المالية المتيدهور فيي

الدول النامية

()7

.

ولق ييد اعتم ييدت ال ييدول ف ييي الم ارح ييل الس ييابقة عل ييى التخصيص ييات المالي يية ال ييخمة

تحداا برامال تنموية شاملة مما احدا عج اًز دااما ومستم اًر لدى معظمها اتمر الذي حدا
بهييا الييى البحييا عيين وسيياال اخييرى لعييل اهمهييا ه يو مشييارتة القطيياع الخيياج ال خاصيية فييي
الييدول النامييية التييي تشييتو ميين مشييتلة التمويييل ال نقييل التتنولوجيييا الحديريية ال نقييل مخيياطر

التمويل اى القطاع الخاج وتذل اترتقا بجيود السيلع والخيدمات المقدمية للميواطنين

.

( )

ان ت خم حجم القطاع العام ا افة اليى سيو ادارتيه ادى اليى تيراتم دييون الدولية

وعجييز الميزانييية ال ا ييافة الييى تييدني اتنتاجييية و ييعء الخييدمات المقدميية للم يواطنين

()1

.

ممييا ولييدت قناعيية بييان القطيياع الخيياج يمتنييه ادار الصييناعات بشييتل اتريير فاعلييية وادار
الخدمات بت ا

اتبر ال وقد برزت ادلة تعيد ت يو القطياع الخياج عليى القطياع العيام فيي

دول عدي ييد ال ول ييذل اص ييبحت الخصخص يية ه ييي اتتج ييا الس ييااد للتنمي يية ال نتيج يية تح ييول

تدريجي ولتنه عمي في المواقء على مستوى العالم حول الدور ال اعل للقطاع الخاج ال

وهذا التحول يقوم على اسا

تجار العالم الراليا ذاتيه ال اذ ان اليدول الناميية التيي تعتميد

 .3رياض الزعبي  ،مصدر سابق .
 .3د  .محمد شريف بشير  ،مصدر سابق .
 .2اسعد مكاوي  ،د  .محمد حمادة  ،مصدرسابق  ،ص. 381
 .1د  .سمير محمد عبد العزيز  ،د  .اسماعيك حسين  ،د  .شكري رحب العشماوي  ،مصدر سابق  ،ص آ .
 .1د  .مروان محي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص. 259
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علييى قييوى السييو تمحيير لنظمهييا اتقتصييادية اخييذت بصي ة عاميية تنمييو بسييرعة اتبيير ميين

تل التي لها اقتصاديات مخططة وموجهة والتي تسيطر عليها الدولة ( القطياع العيام ) ال
فاقتصاديات السو تت من تنوعًا اتبر ومرونة اترر مين اتقتصياديات الخا يعة للسييطر

()7

.

ان دوافع سياسة الخصخصة تتراو بين دوافيع عمليية للغايية ( تتحقيي دخيل نقيدي

فوري ال عمدت اجنبية فورية ال تسوية ديون اجنبية ال تشجيع اتسترمارات اتجنبيية ال تنميية

اسوا رع

( )

.

اتموال ) وبين دوافع فلس ية أي تتون بمجرد اعتنا مبيدأ المشيروعات الحير

ت واسعًا تعيد اليدور التبيير والمتعياظم
ونتيجة لتل ما ذتر فقد ظهرت ا ار تقت قبو ً

للقطاع الخاج في مسير التنمية وذل لدسبا

()7

الرايسية التالية

 .7ندر الموارد المالية لدى حتومات الدول النامية عموماً .

:

 .الصعوبات التي تواجه الدول النامية في الحصول على التقنييات الحديرية والمتطيور
.

 .7معظييم مشييروعات البنييية اتساسييية التييي تانييت مسييعولية الحتومييات بالييدول النامييية
اصيييبت فييي نهاييية اتميير بال شييل والخسييار بسييب

سييو اتدار الحتومييية وانخ ييا

مسييتوى الج ييود ال و ييعء الص يييانة ال والبيروقراطييية وع ييدم المرون يية و ي ييا

الرب .

ح ييافز

 .التطور التقني الهاايل اليذي تحقي عليى ميدى العقيود القليلية الما يية تيان شيمنه ان
ا عء قدر الحتوميات عليى اتسيتمرار فيي احتتيار السيلع والخيدمات اتسيتراتيجية
فق ييد اجب ييرت عل ييى

ييرور التماش ييي م ييع رو العص يير والس ييما للقط يياع الخ يياج

بال ييدخول الي ييى اتسي يوا لتقي ييديم الس ييلع والخي ييدمات المهم يية والتني يياف

م ييع الشي ييرتات

الحتومي يية وم ييع الش ييرتات الخاص يية المحلي يية واتجنبي يية اتخ ييرى اتم يير ال ييذي جع ييل

المستهل هو المست يد لحصوله على السلع والخدمات بجود اعلى وبسعر اقل .
 .5بيتر ماكفرسون  ،بشائر تحويك الملكية العامة للخاصة  ،من المصدر السابق ستيف هـ  .هانكي  ،ص. 21
 .3تيرم  .اوهاشي  ،تسويق المشروعات المملوكة للدولة  ،من المصدر السابق  ،ص. 302
 .2د  .سمير محمد  ،د  .اسماعيك حسين  ،د  .شكري رحب  ،مصدر سابق  ،ص. 18
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 .1اش ي ار القطيياع الخيياج فييي انشييا وتحسييين البنييية اتساسييية للدوليية ميين شييانه ان
يعدي الى توفير المزيد من مصيادر التموييل البديلية واليى زيياد الت يا
للمشي ييروعات بشي ييتل عي ييام ال اتمي يير الي ييذي يي يينعت

اتقتصادي .

وبالنتيج ية ولتجن ي

اتقتصيادية

بو ي ييو علي ييى معي ييدتت النمي ييو

اترييار السييلبية تدار القطيياع العييام وخاصيية مشييروعات البنييية

اتساسييية والمشييروعات الصييناعية والتجارييية ال فقييد توجهييت معظييم دول العييالم الييى القطيياع

الخاج ال بهدء تحقيي ادار فعالية تسيهم فيي تجني

الخسياار الناتجية عين سيو ادار هيذ

المشيياريع وتمتينهييا ميين تقييديم خييدمات ذات جييود عالييية بصييور مسييتمر ومنتظميية نتيجيية

القناعيية ال ارسييخة لييدى معظييم اتقتصيياديين بييان ادار القطيياع الخيياج تمرييل اتدار اتمرييل

التيي تحقي اهيداء النشياط اتقتصيادي والتيي تتناسي

حي اًز مهماً في ال تر اتقتصادي المعاصر

()7

اشكال ( اساليب اخلصخصة )

.

ميع افتيار الخصخصية التيي احتلييت

الحتومة عمومًا مخير باتبياع واحيدًا او اترير مين اتسيالي

ال بميا يتناسي

وظيروء

اتقتصاد الوطني وطبيعة النشاط وظروء المشروع العام الذي يخ ع لعملية الخصخصة

ال ويمتيين ان تاخييذ الخصخصيية شييتلين رايسييين همييا اتول بيييع اصييول مملوتيية للدوليية الييى

القطياع الخياج والريياني هيو ان تتوقيء عيين تقيديم سييلع او خيدمات تانيت ت ييطلع بهيا فييي
الساب مباشر وتعتمد على القطاع الخاج في تقديم تل الخدمات( ).
الخصخصة منها

فيما جا ت تقسيمات اخرى تنواع واسالي
ً
اوال  :االساليب التقليدية وتشتمل على

()7

:

 .1امتياااا المرفااع ال ااام  :وهييو تخويييل القطيياع الخيياج ميين خييدل عقييد اداري بييادار
المرف العام .

 .2شركات االقتصاد المختلط  :وهي شرتات تجارية يشار في راسمالها القطاع العام
والقطاع الخاج ويتون لدول ا لبية اتسهم .

 .3د  .مروان محي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص . 2
 .2د  .عوض شفيق عوض  ،مصدر سابق .
 .1د  .مروان محي الدين القطب  ،مصدر سابق  ،ص . 90
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ثانيا  :االساليب املعاصرة وتشتمل على

 : BOT .1وهييو اتتريير انتشييا ًار فييي العييالم المعاصيير ال تسيييما فييي اطييار خصخصيية

المراف العامة ويعني قيام القطاع الخاج ببنا المرف العام وادارته لمد زمنيية ال ريم تعياد

ملتيته للدولة .

 .2تفويض المرفع ال ام  :حيا تعد تطوير لعقد اتمتيياز التقلييدي حييا يت يمن تعهيد

الدولة الى القطاع الخاج بايجار المرف العام وادارته بالشراتة .
الخصخصة بشتل ت صيلي بما يلي

ويمتن ان نذتر اسالي

()7

:

 .1بييع وحييدات القطيياع العييام ال ويعييد هييذا اتسيلو اتتريير انتشييا ًار فييي العييالم ويمتيين ان

يتون البيع جزاياً او تلياً .

 .2التعاقييد او خصخصيية اتدار فييي هييذا الشييتل تبقييى ملتييية ارسييمال الشييرتات فييي يييد

الدوليية فييي حييين تتنيياف
اتدار لحسيا

وحييدات القطيياع الخيياج علييى الحصييول علييى عقييود تخولهييا ح ي

الدولية مقابيل م ازييا معينية تحصية مين اليرب او اتنتيا وهيذا اتسيلو اقيل

ارييار للجييدل ميين اتسييلو السيياب ال ويييتم عيين طري ي المناقصييات العاميية ميين خييدل عقييود
ادار للوحدات او عقود تاجير لخطوط اتنتا مقابل مبلغ رابت تحصل عليه الدولية ال وقيد

طبقت الصين هذا اتسلو بنجا .

 .3السما للقطاع الخاج بمزاولة نشاطات يحتترها القطاع العام مريل صيناعة السيد

وهييذا يييعدي مييع مييرور الوقييت لتوسيييع مشييارتة القطيياع الخيياج والخصخصيية علييى المييدى

 .3لمزيد من المعلومات يمكن الرحوا عل سبيك المثال ال كك من د  .نائك موس  ،مصدر سابق  ،ورياض الزعبي مصدر سابق ايضاً  ،د .
سمير محمد عبد العزيز  ،د  .اسماعيك حسين اسماعيك  ،د  .شكري رحب العشماوي  ،نظام البناء  .التشاغيك  .نقاك الملكياة  BOTلتحوياك
وادارة وتحديث مشروعات البنية التحتية  ،الدار الجامعية  ،االسكندرية  ، 2009 ،ص ، 2ص ، 10ص ، 131ود  .شريف لطفي  ،مصدر
سابق  ،ص. 5
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الطويل دون الحاجة لتغير ملتية النشاطات العامة ال لذا فهيو يسيمى بالخصخصية التلقاايية

.

 .4الطر العام لدسهم .

 .5الطر الخاج لدسهم .

 .6نظام التوبونات لمشارتة الطبقات محدود الدخل .

 .7اسييلو  BOTال البنييا – التشييغيل – التحويييل ال  Build-operate Transferال

ويشييير هييذا المصييطل الييى ذلي اتسييلو الييذي يييتم بمقت ييا اسييتخدام اسييترمارات القطيياع

الخاج في تمويل مشاريع البنى التحتية للدولة ال وهي الوظي ة التي تانت تقع عليى عيات
القطاع العام تاريخيًا .

ويمتن ان نرى انواع اخرى مهمة لها عدقة بنظام  BOTومنها :

 Boo البنا – اتمتد – التشغيل Build- own – operate
( ت وجود تي تعهد مسب بنقل الملتية الى الدولة )

 BooT البنا – اتمتد – التشغيل – رم نقل الملتية
Build - own – operate – Transfer
 BLT او  BRTبمعنى البنا – التاجير ال رم نقل الملتية الى الدولة
Build - Lease – Transfer
 BT بمعنى البنا رم نقل الملتية فو ًار الى الدولة Build- Transfer
 BTO البنا – نقل الملتية – رم تشغيل المشروع
Build - Transfer – operate
 DBOT بمعنى التصميم – البنا – التمويل – التشغيل
Design - Build– operate – Transfer

 MOOT بمعنى التحديا – اتمتد – التشغيل – نقل الملتية
Modernize - own – operate – Transfer
 ROO بمعنى التطوير – اتمتد – التشغيل
Rehabilitater – own – operate
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اثار ( نتائج اخلصخصة )

ت واسييعًا مييازال
منيذ ان ظهيرت الخصخصيية تسياسية اقتصييادية تنموييية ال اريارت جييد ً

مسييتم اًر بييين معيييدين ومعار ييين لهييا وبمسييتويات مختل يية ومتعييدد ال فالمعيييدين يييرون انهييا
سياسة فعالة لزياد الت ا
وبالتالي رفع ت ا

اتقتصادية للمشروع عن طري زياد اتنتاجية وتعظيم اتربيا

اتقتصاد التلي بشتل عام ال وبن

الوقت انهيا وسييلة لتخ ييء العي

عن ميزانية الدولة عن طري التقليل او التخلج من اتن ا الحتومي على هيذ المشياريع

ال تما يرون انها وسيلة جيد لتوفير السلع والخدمات بجيود اتبير وبسيعر اقيل نتيجية زيياد

د عيين تقليييل البيروقراطييية اتدارييية والق ييا علييى الييروتين واجتييذا
المنافسيية ال ف ي ً

رع

اتمي ي يوال المحلي ي يية واتجنبي ي يية وتعبا ي يية الم ي ييدخرات الوطني ي يية وال ي ييتخلج م ي يين ال س ي يياد اتداري

والمحسييوبية نتيجيية اخ يياع عملييية التوظيييء فييي ظييل القطيياع الخيياج لمعييايير اقتصييادية

سليمة ترتبط بالتتل ة واقتصاديات التشغيل ال تما انهيا وسييلة ناجحية لتوسييع قاعيد الملتيية

( تم ييا يس ييميه ال ييبع

ب ارس ييمالية الش ييع

اتنتاجية نتيجة ش ار المشروعات
ولغيير

()7

.

) ع يين طريي ي

ييا امي يوال اتفي يراد ف ييي العملي يية

ت عيييل ايجابيييات الخصخصيية تبييد ميين و ييع ترتيبييات معقوليية ومناسييبة

تمنع المشاريع المنقولة الى القطاع الخاج من اتصطدام بالمصلحة العامة ال وليذل نجيد
بعي ي

الحتوم ييات تخت ييار سياس يية اتحت يياظ بات لبي يية ف ييي ملتي يية المعسس ييات وعن ييد اتم ييام

عمليييات البيييع بالتامييل ينبغييي تييوفير اتطييار السياسييي المناس ي

لنقييل الملتييية خاصيية فيمييا

يتعل بالق اررات الخاصة بنسبة اتسيهم المطروحية للمسيترمرين المحلييين مقابيل التيي تطير
للمسترمرين اتجان

ال تما يج

في برامال وسياسات الخصخصة

تجن

( )

.

الق اررات ير المدروسية واعتمياد التيدر واتنتقاايية

وعمومًا ان انصار الخصخصية ييرون انهيا وسييلة ناجحية لزيياد اتنتيا وتحسيين

الج ييود وخ ي ي

الخاصة

()7

.

تتل يية الوح ييد الواح ييد ال وت ييب نم ييو اتن ييا الع ييام وتاتي ييد صي ي ة المب ييادر

 .3د  .نائك موس  ،مصدر سابق .
 .2د  .محمد شريف بشير  /مصدر سابق .
 .1ستيف هـ  .هانكي  ،مصدر سابق  ،ص. 31
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مقابل هذا نجد اتجاهًا اخر يمرله المعار ون لسياسة الخصخصة حيا ييرون انهيا

قد تحمل مخياطر تبيير فهيي بتيل اختصيار تعنيي اتنتقيال مين القطياع العيام ( الحتيومي )

الى القطاع الخاج ال واتول ت يخلو مين البروقراطيية تميا هيو فيي تيل دول العيالم ات انيه
يمر ييل الح يين ال ييرعم لحاج ييات ور ب ييات ع ييدد تبي يير م يين افي يراد الش ييع

ال ع ييدو عل ييى ان

المشاريع الخاصة هدفها تحقي اتربا المالية ولقا ذل فمين الممتين ان تتخيذ أي اجي ار

يتنافى مع امال وتطلعات المنتميين لهيا ال عليى النقيي

اعتبارات اخرى في المقام اتول ترسالتها الوطنية

()7

.

مين مريدتهيا الحتوميية التيي ت يع

وتبييد ميين م ارعييا اريير الخصخصيية علييى العيياملين والمييوظ ين وميياهي اتحتياجييات

التييي يمتيين اتخاذهييا لحماييية حقييوقهم والم ازيييا التييي يحصييلون عليهييا وفييرج عمييالتهم ال هييل

سيبقون في الخدمة ام سيتون لهم اولوية في الوظااء لدى المعسسة الخاصة
عموماً فيان الخصخصية تواجيه اعتي ار

( )

.

الترييرين وتريير مخياوفهم اذ يعتقيدون ان

السما للمصال الخاصة ( القطاع الخياج ) بيالتحتم بيالمجتمع يشيتل انعطافيًا عني يًا فيي

وخيمية ال تن حيياز هيذ المعسسيات العامية

مسير المجتمع البشري ال ويترت

عليه عواقي

اقييل ال او ميين خ ييدل دفييع ظ ارا ي

 ....ال ييا ) ال بجميييع اتح يوال ف ييان الييرمن المييادي له ييذ

تلييء الترييير ميين الت ييحيات عبيير اتجيييال ( ميين خييدل قبييول المجتمعييات المحلييية روات ي

الص ي قات ت تت ييي لحييل المشيياتل اتجتماعييية واتقتصييادية التييي تنييتال عنييه ال ميين ارت يياع

شديد في حاتت البطالة التي تدزم الخصخصة واترت اع في اسعار السيلع والخيدمات فيي

بلدان تعاني اصدً من هذ المشاتل ال تما ان للخصخصية انعتاسيات خطيير عليى التيدف
النقدي في المستقبل وعلى خيارات اتسترمارات العامة

()7

.

ويييرى ترييير ميين المعار ييين للخصخصيية انهييا ليسييت وردييية داام يًا اذ انهييا ت تييعدي

الييى زييياد الت ييا

اتقتصييادية تن شييتل الملتييية لييي

لييه عدقيية بالت ييا

ال ولتيين شييتل

اتدار هو الذي يحدد ذل ال تميا ييرون ان تريير مين المشياريع التيي تيم خصخصيتها تاخيذ

 .3الخصخصة وسيلة وليست غاية . www.alarabiy.net ،
 .2النس مارستون  ،االعداد لتحويك الملكية العامة للقطاا الخاص قائمة مراحعة لصاناا القارار  ،مان المصار الساابق ،
ستيف هـ  .هانكي  ،ص. 12
 .1اسعد مكاوي  ،د  .محمد حمادة  ،مصدر سابق  ،ص. 381
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شتل اتحتتار وبالتيالي تسياهم الخصخصية بنقيل اتحتتيار مين القطياع العيام اليى الخياج

وبالتالي حدوا فر تبيير للت يا

وهي ذا يتطلي

يرور وجيود سيو تنافسيية للق يا عليى

هذا اتحتتار تما يرون انها تساهم في تشويه اتقتصياد اليوطني نتيجية عيدم اقبيال القطياع
الخاج على المساهمة في المشاريع الحساسة التي تحوي على درجة عاليية مين المخياطر

وت تحق ربحاً او عااداً سيريعاً ال ومين ريم عجيز اتقتصياد عين الوفيا باحتياجيات المجتميع
()7

وحدوا ازمات ومشاتل ت حصر لها

.

تم ييا انهي ييا قي ييد تتي ييون باب ي ياً لظهي ييور ال سي يياد اتداري والمي ييالي والرشي يياوى عني ييدما تبي يياع

المشاريع العامة الى مجموعة من اصيدقا الحتومية نتيجية قي اررات ارتجاليية و يير مدروسية
و ير سوية .

وبالتحدي ييد يمت يين ان تت ييون خط ييور مقاي يية ال ييدين الخ ييارجي بملتي يية المش ييروعات
( )

العامة الوطنية من اترر مخاطر الخصخصة وذل تنها تحمل عد مخاطر اهمها

.7

اتجان

.

ان تحويل اتربا وال وااد واليدخول والتوزيعيات التيي يجنبهيا الميد الجيدد وخاصية
ستعرر في اتجل المتوسط على زياد العجز في ميزان الميدفوعات ر يم ميا يتيون

ف ييي اتج ييل القص ييير م يين تخ ي ييء عب ييع ال ييدين م يين خ ييدل الغ ييا دف ييع ال واا ييد واتقس يياط

المستحقة على الديون التي ستقاي
.

يصب لدجان

بحقو الملتية .

المسترمرين نصي

من الدخل المحلي المتحق وهو يت اعء ميع

زييياد تحويييل الييديون الييى حقييو الملتييية وسيييظل مسييتم ًار طالمييا بقيييت المشيياريع مملوتيية

لدجان

.

.7

اتاح يية ال رص يية للهيمن يية اتقتص ييادية عب يير الش ييرتات متع ييدد الجنس ييية واتع ييا ات

.

تحويل اليدين الخيارجي اليى اصيول انتاجيية سييدفع البني المرتيزي اليى التوسييع فيي

التمرتية وال ريبية اتمر الذي يتعار

اصدار النقود لمواجهة طل

مع السياسات الوطنية .

تحويل اليدين الخيارجي اليى نقيد محليي ال مميا يسيهم فيي زيياد

الت ييخم وارت يياع اتسييعار ويييذتر فييي هييذا الصييدد ان تحويييل  %1ميين الييدين المتحقي فييي

 .1د  .نائك موس  ،مصدر سابق .
 .1د  .عوض شفيق عوض  ،مصدر سابق .
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اربيع دول فييي امريتييا الدتينييية قيد ادى الييى زييياد عيير

 %77الى . %11

شروط ( مستلزمات ) تطبيق اخلصخصة
هنال جملة من المتطلبات الواج

بنجا وايجابية ال واهمها :

.7

توافرها لغر

تحرير اتسعار وسو العمل الويتطل

والطل

اتسعار واتجور وترتها يلية العر

تطبيي اسيلو ( سياسية ) الخصخصية
ذل العمل على رفيع القييود المحيدد لهيتيل

 .زييياد دعييم المنافسيية فييي السييو ال ويتطل ي

اتولييي ل ي أر

اتحتتار .

النقيود المحلييية بنسي

تتيراو بييين

.

ذل ي العمييل علييى توسيييع عمليييات الت يراتم

المييال وخل ي قاعييد منافسيية عالييية تجييل اتبتعيياد عيين حيياتت وصييور سييو

 .7تحرير النظامين النقدي والميالي ( تحريير سيعر الصيرء ال تحريير سيعر ال اايد ) زيياد
استقدلية البن المرتزي ال تطوير سو اتو ار المالية ال اصد النظام ال ريبي .

ذلي ي التخ يييء او ا ازليية الرس ييوم التمرتييية والقي ييود

 .تحرييير القطيياع الخ ييارجي ال ويتطل ي

التمية وتشجيع التجار الحر وعمليات اتن تا اتقتصادي .

املشكالت التي تواجه تطبيق اخلصخصة يف الدول النامية :

يمتن ان تتون ال قرات التالية اهمها

()7

:

 .7صعوبة اقناع اتفراد بجدوى الخصخصة ال ولمعالجة ذل يمتن اعتماد سياسة

اعدمية عبر القنوات السمعية والمراية والصحء والمجدت وعقد الندوات والمعتمرات

لشر اترار اتيجابيةاتقتصادية اتجتماعية لتطبي هذ السياسة للتخ يء من رد فعل

العمال والموظ ين وخل البياة المشجعة.

 .ظاهر سيطر القطاع العام على النشاط اتقتصادي ال حيا يشتل هذا القطاع نسبة

تبير وخاصة في الدول النامية وبالتالي تمرل عملية تحجيمه او تص يته حال ت تخلو من

صعوبات او مشتدت او معوقات .
 .3رياض الزعبي  ،مصدر سابق .
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 .7افتقار البية الدول النامية تليات ومقومات اقتصاد السو ال حيا تشتل هيتلية
السو في ا ل

هذ الدول هيتلية البنا اتشتراتي ال ا افة الى قصور عمليات التراتم

الرأسماليال وما يعانية قطاع اتنتا من اختدتت هيتلية.

 .مشتلة اختيار المشروعات واتنشطة التي يمتن ان تدخل

من الخصخصة ال وذل

لوجود عوامل فو اقتصادية تاتعتبارات السياسية واتجتماعية وت شي ظاهر المحسوبية
والتي تلع

دو ار مهما في عمليات اختيار المشروعات على مستوى هذ الدول .

 .1مشتلة تقييم المشروعات الخا عة للخصخصة ال حيا ما زالت دراسات الجدوى

اتقتصادية دون المستوى المطلو والمشجع في عموم الدول الناميه ا افة الى افتقار

ا لبها الى البيانات التمية الموروقة والمحدرة .

 .1مشتلة تتاليء تطبي الخصخصة الحيا ستتون لهذ السياسة تتاليء وارار
اجتماعية واقتصادية وسياسية ينبغي مراعاتها والتحس

 .1مشتلة التصرء في فاا
هذا ال اا

المسب لها .

العمالة ال وعلية ينبغي و ع سياسات مدروسة تستيعا

ال او منحهم ميز معينة لش ار اسهم هذ المشاريع او المشارته في ادارتهاال او

تقديم من مالية مجزية ال او روات

تقاعدية جيد ال و ير ذل .

املبحث الثالث

اخلالصة

اخلالصة واالستنتاجات والتوصيات

ان الخصخصة ظاهر عالمية يرو ويدعو لها بشتل خاج البن والصندو الدوليين

ال وعلى جميع الدول بغ

النظر عن مستوى تطورها اتقتصادي وفلس تها السياسية قبول

هذ الظاهر شا ت ام ابت ال عاجدً ام اجدً ال مما يتوج

على هذ الدول وبالذات الدول

النامية دراستها بشتل ت صيلي وشيامل ومحاولية تتيي هيا وشيروطها الوطنيية للحصيول عليى

نتااال ايجابية .
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ويمتن اتست اد من تجار بع

الدول التي سبقت في تطبي اسيلو الخصخصية

ال مرل الدولة الرااد في ذل بريطانيا والدولة اتشتراتية الصين .

ول ييذل عل ييى ال ييدول ان ت ييع ف ييي حس يياباتها المس ييتقبلية والتخطيطي يية جمل يية اتس ييالي

والتشريعات الت يلة بدعم القطاع الخياج وجعليه قطاعيًا قاايدًا لمسيير التنميية اتقتصيادية ال
وخل بياة تنافسية سليمة تخدم بالنتيجة المواطن  .وترتز على القطاع العيام فيي الخيدمات
اتحتتارييية وتدعمييه

ييمن سياسيية مدروسيية ومخطييط لهييا ولمييدى معييين لحييين خل ي بيايية

تنافسية فيي تلي السيلع والخيدمات ال وان تتجيه الدولية اليى اتميور السييادية تياتمن واليدفاع
والق ييا ال وتييذل يتوج ي

علييى الدوليية د ارسيية منييافع وتتيياليء الخصخصيية وخاصيية فييي

جانبهييا اتجتميياعي ( فيياا

اتيييدي العامليية بالييذات ) وو ييع الحلييول البديليية والوص ي ات

لمعالجة هتذا نتااال لخل جو من الر ا والقبول والدعم الشعبي لهذ السياسة الجديد .

االستنتاجات :

 .7ينبغيي ا ن تواتي

سياسية الخصخصية تغييرات جذريية لم هيوم او فلسي ة الدولية فيي ادار

اتقتصاد الوطني ال والمزيد من المشارتة والقياد للقطاع الخاج .

 .هنال ي منظييور سياسييي واقتصييادي وا ي للخصخصيية ال فييالمنظور السياس يي يت ييمن

اختزال دور الدولة ليقتصير عليى مجياتت اساسيية مريل اليدفاع والق يا واتمين والخيدمات

اتجتماعية ال والمنظور اتقتصادي يت من اتستغدل اتمرل للمصادر الطبيعية والبشيرية
بت ا

عالية وذل بتحرير السو من تدخل الدولية ات فيي الحياتت القصيوى وعبير ادوات

محدد ل مان استقرار السو .

 .7ان التييدر واتنتقااييية فييي اتمييام عملييية الخصخصيية ي

ييي اليى نتييااال ايجابييية ال ولييذل

نجد بريطانيا التي ي ر بها المريل فيي تجربية الخصخصية تانيت انتقاايية ومتدرجية ال وليم
تتعييدد عمليييات الخصخصيية اصييابع اليييد خييدل حتوميية تاتشيير التييي تبنييت هييذ السياسيية ال
وتذل تجربة الصين تانت متدرجة وانتقااية ال بينما التسرع يقود الى الترير من ال شيل فيي

تحقي الهدء المعلن من الخصخصية تميا حيدا فيي دول اتتحياد السيوفيتي السياب اليذي

بيعت فيه معسسات بد حدود وفي أي وقت ال وحس

تعبير احد السياسيين فيي تلي اليبدد

فان عمليات البيع تانت تتم تل ردا او اربع ساعات .
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 .بالر م من قرع طبول الخصخصة وانتشارها ير ان القطاع العام سيبقى بغ

النظير

عين حجمييه وطبيعيية دور ال فهيو مييازال موجييوداً فيي جميييع دول العييالم بيد اسييترنا بمييا فيهييا
الوتيات المتحد ن سها .

 .1يمتن ان يتون نظام  BOTاف ل اسالي

وانظمة عمليات الخصخصة وخاصة عليى

مستوى الدول النامية ال حيا انها الطرء اتترر است اد على المدى الطويل ال لذل يج

ان تبييدي اهتماميًا بالغيًا بهييذا اتتجييا ال وتييذل شييرتات اتقتصيياد المخييتلط حيييا يمتيين ميين

خدلهييا التعيياون بييين القطيياعين العييام والخيياج ال وبالتييالي يشييتل خطييو صيياابة نحييو نمييو

القطاع الخاج ليصب قاد اًر في المستقبل على قياد النشاط والتنمية اتقتصادية .

 .1معظييم ال ييدول النامييية قام ييت ف ييي السيينوات اتخي يير باص ييدار ق يوانين وتشي يريعات رس ييمية
تشجع وتسهل اتسترمارات اتجنبية المباشر ر م ان هيذ القيوانين تتبياين وتختليء بو يو
ع يين بع ييها ال ييبع

ال ات انه ييا تتش ييابه ف ييي م يين ن ي ي

النوعي يية م يين الحي يوافز واتمتي ييازات

وال مانات الى شرتات القطاع الخاج المحلية واتجنبية .

 .1ان التوجه ييات الليبرالي يية اتقتص ييادية ( الحري يية اتقتص ييادية ) وان صي ي م ييمونها ف ييي
الدول الصناعية التبرى حيا اصب القطاع الخاج على مستوى يسيتطيع ان يتيولى ادار

جمييع الم ارفي العامية وتلبيية حاجيات المجتمييع ال ات انهيا ميا ازليت قاصير عليى التطبيي

عليى م سييتوى ا لي

الييدول النامييية ال حيييا القطيياع الخيياج مييازال فييي طييور النمييو ويحتييا

الى دعم واسناد الدولة ليصب قاد ًار على تولي النشاط اتقتصادي بم رد .

 .9هنال شروط اساسيية لتن ييذ عملييات الخصخصية اهمهيا هيو قييام منافسية حير ال حييا
ت جييدوى ميين تحويييل شييرتة حتومييية ( قطيياع عييام ) محتت ير الييى شييرتة خاصيية محتتيير ال
ا افة الى

رور تنشيط سو اتو ار المالية .
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التوصيات :

.7

رور اتست اد من تجار الخصخصة لعدد من الدول المتقدمة والنامية التي سبقت

فيي انتهاجهيا والتييي سيب اتشييار اليهيا وتتييييء هيذ السياسييه

دولة .
.

يمن واقييع وحصوصيية تييل

ي ييرور تحج ي يييم اتر ي ييار الس ي ييلبية للخصخص ي يية وبال ي ييذات م ي ييا ي ي يير باتي ي ييدي العامل ي يية

والموظ ييون ال وان يييتم اسييتيعابهم بشييروط مناسييبة وعادليية و ييمان حصييولهم علييى متاف ي ت

مجزية والسيما للعميال بشي ار اسيهم المشياريع المخصخصية ال مميا يخ يء حيد المعار ية
لهذ السياسة التي الباً ما يتون هعت العمال

.7

حيتها .

ي ييرور الد ارسي يية والتقيي يييم والموازني يية بي ييين المني ييافع والتتي يياليء علي ييى مسي ييتوى المنشي ييم (

المسييتوى الجزاييي ) والمنييافع والتتيياليء اتقتصييادية علييى المسييتوى التلييي ال وتييذل المنييافع

والتتاليء العاجلة ( قصيير الميدى ) والمنيافع والتتياليء الجلية ( بعييد الميدى) واخيذ ذلي
بنظر اتعتبار عند اقت ار السياسة العامة للخصخصة .
.

ييرور م يين المس ييترمر ال ييوطني مي ييز

اتجنبي تسبا

.1

ييمن تشي يريعات الخصخص يية عل ييى المس ييترمر

اقتصادية معروفة (ذترت في الدراسة).

ييرور تييوفير بيايية قانونييية وتش يريعية تتسييم باتسييتقرار والمرونيية حتييى يجييد المسييترمر

البياة الخالية من المخاطر ال وتذل ادخال المسترمرين واتطراء المعنية طرفاً فيي تطبيي

سياسة الخصخصة ال وتقديم حوافز بهدء تحقي معدتت ربحيية معقولية ومشيجعة فيي آن

واحد .
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ييمن خصوص يييتنا الوطني يية ف ييي مج ييال اتس ييت اد م يين سياس ييية الخصخص يية يمت يين

استحداا مجل

او هياة للخصخصة في الع ار يرتبط مباشر براي

الحتومة على رار

د ويتت ييون ه ييذا
م ييا معم ييول ب ييه ف ييي تري يير م يين ال ييدول المتقدم يية والنامي يية ت رنس ييا ولبن ييان م يير ً
المجل ي

ميين وز ار اتختصيياج ( وزييير المالييية ال التجييار ال العييدل ) او ميين ينييو عيينهم

بص ي ة دااميية ال ويشييتر معهييم الييوزير الييذي يخ ييع المشييروع المقتيير خصخصييته

ييمن

و ازرتييه ا ييافة ال ييى اع ييا اخي يرين م يين اتختصاص ييين فييي الش ييعون اتقتص ييادية والمالي يية
والقانوني يية م يين ذوي الخب يير والت ييا

والن ازه يية المش ييهود ال ويعق ييد ه ييذا المجلي ي

اجتماع ييات

دورييية تقت ي ار السياسيية العاميية للخصخصيية ال وتييذل تقييديم المشييور للحتوميية فييي اعيياد

تمهيييل الشييرتات العاميية وميين رييم امهالهييا فتيير زمنييية مدروسيية للتمتييد ميين جدواهااتقتصييادية
قبل ان يتخذ قرار مناس

بشمن بقااها او خصخصتها.
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الحقوقية ال ط 7ال . 001
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مارستون " اتعداد لتحويل الملتية العامة للقطاع الخياج قاامية مراجعية لصيانع

القرار " من تتا

ستيء هي  .هانتي ال المصدر الساب .

 .1بيتر مات رسون " بشاار تحويل الملتية العامة للخاصة " من تتيا
ال المصدر الساب .

 .1تير م  .هاشي " تسوي المشروعات المملوتة للدولة " من تتا
المصدر الساب .
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 .1الجزير " الخصخصة تتطل
www.algazeera.net
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