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العالميس ومعاناة الدول النامية بوجه خاص مح التضخم الركرود  stagflationس
ولجو الدول المتقدمة للتضافر فيما بينما لتدعيم مصالحما االقتصادية بالعديد مرح
االتفاقيات الدولية مثل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)س لفتح األسواق
العالمية للتصدير مرح الردول المتقدمرةس وتحديرد المواصرفات العامرة للجرودة )(ISO
كشرررررا أمررررام الرررردول الناميررررة لتصرررردير المنتجررررات المصررررنعة للرررردول األوربيررررة
واألمريكيةسواتفاقية بازل للرقابة المصرفية.
ومررا التسررليم برردور هررذه االتفاقيرراتس فرري تارروير االقتصرراد الرردوليس إال أح
الرردول الناميررة تبق ر فرري هررذا المعترررا كمصرردر للمررواد الخررامس وسرروق للمنتجررات
المصررنعةس ومررا معانرراة الرردول الناميررة مررح العجررز فرري الموازنررات العامررةس وتررراكم
الررديوح الخارجيررةس وتزايررد الباالررةس وضررع التصررديرس وزيررادة وارداتمرراس تصرربح
جمررود الخصخصررة حينهررذ جمررداا مكممرا ا ومكتومرراس فرري تفعيررل التنميررة االقتصرراديةس
وتدعيم العدالة االجتماعية وتصبح البيهة االقتصادية واالجتماعية غير مواتية لكي
تؤتي الخصخصرة ثمارهرا اإليجابيرةس فري وقرت أصربحت الخصخصرة لزامرا ا علر
الدول النامية كأحرد الشرروا التري وضرعما صرندوق النقرد الردوليس والبنرا الردولي
تمميداا لعمليرة إعرادة جدولرة ديونمرا ابقرا ا للقواعرد المعروفرة لنراد براري ونراد
لنردحس وكرأهم الحلرول الماروحرة علر المسرتوى العرالمي لعربلل أوجره الخلرل فري
المياكررل االقتصررادية ولبلرتقررا بمسررتويات الكفررا ة واألدا س وهررو مررا يؤخررذ برره فرري
كثيررر مررح دول العررالمس عل ر اخررتبل مسررتوى تقرردمما االقتصرراد سوتفاوت الررنام
المتبعة لديما.
ولرري ثمررة خرربل فرري أح عمليررة الخصخصررة ليسررت برراألمر اليسررير وال
يمكررح إنجازهررا فرري عجالررةس مممررا بلر مسررتوى التقرردم االقتصرراد واالجتمرراعي أو
التارررور اإلدار س فمررري عمليرررة معقررردة وذات أبعررراد وتثرررار سياسرررية واقتصرررادية
واجتماعيررةس وتشررريعيةس ويجررب أح تؤخررذ الارررو والمتئيرررات البيهيررة الوانيررة
بعرريح االعتبررار عنررد رسررم اسررتراتيجية الخصخصررةس وإعررداد برنامجمررا التنفيررذ س
وهناا قناعة عالمية بأح تجارب الخصخصرة ال يمكرح نقلمرا بحرذافيرها مرح دولرة
إل إخرىس لذا تبق التجارب والخبرات العالمية دروسا ا واعدة باالستفادة منما في
ضبا وتوجيه برامج الخصخصة في المستقبل.
أهمية الترويج لقضايا الخصخصة في الدول النامية:

-5

تكتن ر فكرررة الخصخصررة فرري الرردول الناميررة شرركوا كثيرررة فرري جرردواها
بالنسبة لمحدود ومعدومي الدخلس حيث يسود تصور عام وفمم شاها أح
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الخصخصة تعني بصرورة مباشررة زيرادة األسرعار وأح ترفرا الدولرة يردها
عح التوجمات االجتماعية المعتبرة في رسم وتنفيذ السياسرات االقتصرادية
واإلصرربلحات الميكليررةس لررذا بررات الترررويج لقضررايا الخصخصررة أمررراا جررد
ضرور س لتصحيح اإلفمام الخااهةس ولتوضيح الصورة الصحيحة.
تعاني معام الدول النامية مح ضع هياكلمرا االقتصراديةس ومعاناتمرا مرح
مشاكل تعاام الديوح الخارجيةس وارتفراخ نسرب الباالرةس وانتشرار الباالرة
المقنعررةس وضررنلة نشرراا البحرروث والتارروير فرري مشررروعاتما الصررناعيةس
وارتفاخ نسب األميةس وانخفرا مسرتويات االدخرار واالسرتثمار المحلريس
وضررع البنيررة األساسرريةس وكلمررا مشرراكل متراكمررة ومعقرردةس وإذ ذاا ف ر ح
السير في اريرق الخصخصرة هرو أمرر محفرو بالمخراار بالنسربة للردول
الناميرررةس رغرررم حتميترررهس لرررذا فررر ح األمرررر يحترررال إلررر التررررويج لقضرررايا
الخصخصة لتميهة الموااح الستقبال كل مرحلة مرح مراحرل الخصخصرة
في إاارها الصحيح.
أح الترررويج يناررو عل ر عمليررة اتصررال إقنرراعي يسررتمد التررأثير عل ر
القارراخ السرروقي المسررتمد س بقصررد اسررتمالة اسررتجابات سررلوكية معينررةس
ونحتال في كرل مراحرل برنرامج الخصخصرة إلر جمرد ترويجري إلحرداث
هررذا التررأثيرس وكررذلا لمبلحاررة ردود الفعررل الترري تررنعك علرر برنررامج
الخصخصررةس حتر يمكررح اسررتقباله والتعامررل معررهس وإحررداث تررأثير إيجررابي
ومرغوب في الوقت المناسبس ولي أح ُتترا األمور عل عواهنما.
تمثرررل قضرررايا الخصخصرررة قضرررايا خبلفيرررة واسرررعة الجررردل بررريح أاررررا
ووجمرررات نارررر متعرررددة ومتباينرررة (المواانررروحس المسرررتثمروح األجانررربس
المسرررررررتثمروح المحليررررررروحس مجرررررررال إدارات الشرررررررركاتس العررررررراملوحس
الحكومةسالبنواس المجال النيابية والتشريعية....إلخ)س لذا ف ح احتمراالت
التشررويو وإثررارة الخبلفررات والجرردل واالعتراضررات والقبلقررل حررول كررل
مرحلة مح مراحل برنامج الخصخصة هو أمر غالبس لذا نحتال إل برذل
جمود ترويجية عاليرة س در اا للشراهعات وإلحرداث تميهرة مناسربة السرتقبال
كل مرحلة مح المراحل استقباال مناسبااسفضربلا عرح أهميرة توصريل رسرالة
صحيحة للقااخ السوقي المستمد بالترويجس ما إحداث تميهة عامة لردى
المواانيح المترقبيح لمرا تحدثره الحكومرة مرح تئييررات فيمرا يمر شرئا
حياتمم.
وعل سبيل المثالس ف ح قضرية تملرا األجانرب لؤلصرول المعروضرة للبيرا
وجذب االستثمار األجنبيس تحتال إل جمد ترويجي كبير لتوصيل صورة
صرررادقةس وإحرررداث اسرررتجابات سرررلوكية مرغوبرررة مرررح المسرررتثمر األجنبررري
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لبلستثمار في دولة ناميةس بينما يرى المواانوح في ذلا تفضريبلا لؤلجنبري
علر حقروق المواانررةس فكير يمكررح إحرداث شرفافية وتررأثير إيجرابي قررو س
وبيررراح أح المسرررتثمر األجنبررري إذا أحسرررنا اختيررراره وترغيبررره يرررأتي ومعررره
استثمارات مالية مباشرةس وتكنولوجيرا حديثرةس وأسراليب إنتاجيرة وتسرويقية
وإدارية داعمة للتنمية االقتصادية.

أهدا

-5
-4

البحث:

يسع هذا البحث إل تحقيق هدفيحسهما:
تقررديم أهررم الدراسررات السررابقة فرري الخصخصررةس وبصررفة خاصررة تلررا الترري
تتنرراول أو تشررير إلرر مررا يتعلررق بررالترويج لقضررايا الخصخصررةس وإبررراز
التجارب السابقة في هذا الصددس لدول مختلفة في توجماتما االقتصادية.
تحديد أهم عوامل النجاح األساسية فري التررويج لقضرايا الخصخصرةس مرا
بياح كيفية االستفادة منما بالنسبة لبلقتصاد المصر .


المبحث األول
إستراتيجية الخصخصة
المفمومس ومقومات الفعالية:

 1/1الخصخصة  ..ما هً؟  ..ولماذا؟
الخصخصة  Privatizationهي مجموعرة مرح السياسرات المتكاملرة التري
تستمد التحويل بشكل جزهي أو كلي لمؤسسات إنتاجية أو خدميرة تملكمرا الدولرة
إل القااخ الخاصس لتفعيل تليات السروق وتحقيرق الميرزات التنافسريةس واالسرتفادة
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بمبررادرات القارراخ الخرراصس مررح أجررل تحقيررق أهرردا
االجتماعية.

التنميررة االقتصررادية والعدالررة

وال تقتصررر الخصخصررة علرر مجرررد البيررا الجزهرري أو الكلرري لوحرردات
مملوكة للدولة إل القااخ الخاصس وإنما هي رؤية متكاملة للتصرحيحات الميكليرة
ولكيفيرة إدارة االقتصراد القرومي بكفرا ة أعلر وبفعاليرة أكبررس لكونمرا تشرمل ثبلثررة
مسررررررتويات متداخلررررررة ومعقرررررردة لعمليررررررة الخصخصررررررة (عفيفرررررريس – 1 :5993
) Guislain, 1997:10 – 12 &6س وهي:
 مستوى المؤسسة.
 مستوى القااخ االقتصاد أو الصناعة.
 مستوى االقتصاد الواني ككل.
والترابا العضو بيح هرذه المسرتويات الثبلثرةس يسرتوجب وجرود انسرجام
وتناغم فيمرا بريح السياسرات المتبعرة فيمراس ودوح أح يعنري ذلرا بالضررورة انتقراالا
تلقاهي را ا مررح مسررتوى معرريح إل ر مسررتوى تخرررس خاصررة فيمررا يتعلررق بمجرراالت نقررل
قرارات االستثمار إلر القاراخ الخراصس ودرجرة تحويرل المخراار إليرهس وضرماح
عدم الرجوخ عح قرارات الخصخصة.
بيد أح كثيراا مح الخاوات المتسرارعة التري تمرت مرح قبرل لتوسريا داهررة
الخصخصة كانت ردود أفعال لؤلزمات المالية التي كانت تعاني منما الحكومرات.
مثلمررا ح ر دث فرري برردايات الخصخصررة فرري عقررد الثمانينيررات فرري شرريلي ( Tucker,
 )1998: 5 – 7س وكررذلا فرري خصخصررة شررركة Nippon Telegraph and
) Telephon (NTTفرري عررام (Sueyoshi,1998:45 -61) 5981س وكررذلا مثلمررا
يحدث في عدد مح الدول النامية.
) (Dyck, 2001: 59 -65حيرث تصربح يرد الخصخصرة مئلولرة فري العمرل لتفعيرل
المنافسة ودور القااخ الخاص في التنميرةس كمرا تصربح الخصخصرة رد فعرل دوح
أح تكوح استراتيجية.
وقررد حرردث ذلررا إثررر الترردهور الكبيررر ا لررذ ارررأ علر البيهررة االقتصررادية
العالميةس وما نجم عنه مرح مشركبلت اقتصرادية عامرةس تواجره الردول الناميرةس مثرل
االنخفررا الشررديد ف ر ي أسررعار السررلا التصررديريةس والصرردمة البتروليررةس وترردهور
معدالت التبادل التجار في صالح الدول المتقدمةس وارتفاخ أسعار الفاهدة الدوليرة
االسمية والحقيقيةس وانكماو التدفقات الماليةس وتصاعد النزعة الحماهية في الرببلد
الصرررناعية باإلضرررافة إلررر التبرررااؤ الملمرررو فررري معررردالت النمررروس ممرررا أبررررز
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الخصخصررة كأسررلوب للتصررحيحات الميكليررة إلسررتعادة معرردالت مقبولررة ومعقولررة
للنمو االقتصاد (النجارس .)59 :5988
وينبئي أح نشرير إلر ضررورة تكامرل برنرامج الخصخصرة مرا توجمرات
التصحيحات الميكلية لبلقتصاد القومي (عاشورس  & 1 :5996هنرد س 3 :5991
&
(Coes,1998: 525- 532س لتوفير مناخ اقتصاد مبلهم وتليرات اقتصرادية مسراندةس
حت تؤتي الخصخصة ثمارهراس إذ ليسرت الخصخصرة هردفا ا فري حرد ذاتمراس وإنمرا
هي وسيلة لزيادة كفا ة استخدام الموارد االقتصادية بما يؤد إل زيرادة معردالت
التنميررة االقتصرراديةس وتفعيررل قواعررد العدالررة االجتماعيررةس حت ر تتفرررا الدولررة إل ر
أدوارها األساسية التي يمكح أح تترا للقااخ الخاص مثرل الردفاخ واألمرح وإدارة
السياسات االقتصادية الكلية.
وقررد أامررر التحليررل االقتصرراد للمشررروعات العامررة فرري العديررد مررح دول
العررالم أح ملكيررة الدولررة للمشررروعات العامررة أصرربح عبهررا ا علرر مؤشرررات النمررو
والباالة والتضرخم وحجرم الرديح الخرارجيس والعجرز فري الموازنرة العامرة للدولرةس
والخلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري
ميرررررزاح المررررردفوعات (عفيفررررريس  &55 – 7 :5993هنرررررد س & 6 – 3 :5991
) Zahra and Hansen, 2000: 83- & Levac and Woldridge, 1997: 25
.)86
وهذا هو مفتاح اإلجابة علر سرؤال :لمراذا ..الخصخصرةد بعردما تبريح أح
مستوى األدا اإلجمالي للمشروعات العامة أقل مح المسرتمد فري خارا التنميرة
لدى أغلب دول العالمس وأح كثيراا مح هذه المشروعات يتص بضرخامة الخسراهر
وبتفاقم المشكبلتس وبالمسهولية في أخفاق االقتصاد القومي لدى العديد مح البلداح
عح تحقيق أهدا التنميةس وعدالة التوزياس وإهدار ما تقدمه الدولة مح دعرم لمرذه
المشروعات بدافا كسب التأييد السياسري مرح النراخبيح والجمراهيرس وقرد أدى ذلرا
إل استمرار التبعية االقتصادية إثر زيادة حجرم الرديوح الخارجيرة وتحقيرق معارم
المشروعات العامة لعاهد سلبي أو عاهد موجب يقترب إل الصفرس في ارل هيكرل
اق تصاد كلي تشيا فيه المشرعات العامةس وإذ ذاا تم اكتشا الحقيقة المريرةس
وهرري أح العرربلل يكمررح فرري إزالررة التشرروهات الميكليررة لبلقتصرراد الكلرريس وأغلبمررا
معوقرات تتعررذر علر اإلصرربلحس وتحتررال إلر المعالجررة بصرورة جذريررة (النجررارس
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& 33– 58 :5988
.) 2000 : 83– 86 ) Dyck, 2001: 58 -61 & Zahra, 1993: 319 –324& Zahra ,
وقد توافق ما هذه األحداث االقتصادية ونتاهجما في كثير مح دول العالمس
انتشار تيار جار مح خصخصرة الشرركاتس ففري الفتررة مرح  5983وحتر عرام
 5994تم خصخة أكثر مح  51333شركة منما  3833عملية خصخصة في دول
تقتررر مررح البنررا الرردوليس  %81مررح هررذه العمليررات فرري اقتصرراديات اشررتراكية
سرررابقااس فررري كرررل مرررح أوربرررا وتسررريا الوسرررا س وأمريكرررا البلتينيرررةس أمرررا فررري عقرررد
التسرعينياتس فقرد زاد عرردد الشرركات المخصخصرة زيررادة كبيررة عبرر دول العررالمس
وأصبحت الخصخصة نمجا ا يعم كل المنااق الجئرافية فري العرالم علر اتسراعماس
واختبل نوعيات القااعات االقتصادية التي تمت فيما ).(Zahra, 2000: 86
وال غرررو أح السرربق فرري الخصخصررة كرراح مررح نصرريب الرردول الصررناعية
الكبرىس التي يئلب عل اقتصادها الاابا الرأسمالي مثل انجلترا وفرنسراس رغبرة
منما في زيادة انتاجية إدارة شركاتما العامةس وبحثا ا عح أسراليب أكثرر فعاليرةس أمرا
فرري الرردول الناميررةس فقررد تبلررورت الخصخصررة نتيجررة رد فعررل منمررا للررتخلص مررح
مشروعاتما العامة الخاسرةس ولمراقبتما عح كثب لما يحدث في اقتصاديات الدول
الصناعية الكبرى (ماهرس 43 :4334س الحناو س .)45-59 :5998
بيررد أنرره لررم يثبررت بعررد أح مجرررد التخصيصررية أو تئييررر الملكيررة سرريؤد
بمفرررررده إلرررر تحسرررريح الكفررررا ة فرررري اسررررتخدام المررررواردس وإدارة المؤسسرررراتس
ذلررا أح لتشررجيا القرروى التنافسررية فرري األسررواقس دور مماثررل إح لررم يكررح أكبررر
 & Zahra, 1999: 36-38 &Zahra, 2000: 83- 86نيلي وكيكيرىس :5988
.)531- 532
وتلا قضية أعقد كثيراا وتحتال إل وقت أاول مما يحتاجه مجررد تئييرر
المالراس إذ يتالرب ذلرا تصررحيحات هيكليرة كبيررة علر مسرتوى االقتصراد الكلرريس
وتئييرررراا فررري السياسرررات الماليرررة والنقديرررةس وكلمرررا تسرررتدعي تنفيرررذاا علررر مراحرررل
وخاوات متسلسلةس بل وتحتال إل جمد غير عاد لترويجما في ال مقاومة مح
أولها الذيح استفادوا م ح السياسات السابقة أو أولها الرذيح ركنروا إلر مرا اعترادوا
أح يجدوه في المشروعات العامة مح فواهرد ومنرافاس وهرذا مرا يردعونا إلر إعارا
أهمية خاصة لتررويج عمليرة الخصخصرة وكيفيرة حرل المشركبلت الترويجيرة التري
تجابمما مقترنة بقضايا تقليرل العمالرة فري الشرركات محرل الخصخصرةس وتصرحيح
أوضرراخ الشررركات الخاسرررةس وإنشررا وتارروير سرروق رأ المررال النشرراس وتحديررد
أساليب وارق الخصخصةس وتقييم الشركات واألصول.
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 4-5مقومات فعالية برنامج الخصخصة:

تتمثل مقومات فعالية برنرامج الخصخصرة فري ضررورة التحليرل المروقفي
للارو االقتصادية واالجتماعية نحو الخصخصةس علر مسرتوى الدولرةس وعلر
مستوى القااخ وعل مستوى الشركة كأسا لتحديد األهدا المالوب تحقيقمراس
وكذلا للوقو عل ابيعرة القيرود والعقبرات التري يمكرح أح تواجره التنفيرذس ولكري
يمكرررح تميهرررة البيهرررة وتحديرررد الررردعاهم األساسرررية للنجررراح فررري التررررويج لبرنرررامج
الخصخصةس ثم يتم بعد ذلا تحديد خصاهص المشروعات التي سيتضمنما برنامج
الخصخصرةس ثرم اختيرار الاريقرة المبلهمرة للخصخصرة (Zahra, 2001: 83-103
)&Dyck, 2001: 59 – 84س ثم نقوم بالجدولة الزمنية للاريقرة المبلهمرة التري وقرا
االختيار عليما.
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 1/2/ 1التحلٌل الموقفً للمحٌط البٌئً نحو الخصخصة:
فعملية الخصخصةس وبصرفة خاصرة فري الردول الناميرةس وفري الردول التري
عاشرررت زمنرررا ا ارررويبلا فررري االشرررتراكية ال ينبئررري أح تتوقررر عنرررد تحويرررل ملكيرررة
المؤسسرررات العامرررة إلررر القاررراخ الخررراصس وإنمرررا يجرررب أح تكررروح جرررز اا مرررح
التصحيحات الميكلية في البنياح االقتصاد واالجتماعي القوميس وأح تنالرق مرح
التحليل الموقفي للمحيا البيهي االقتصراد واالجتمراعي والمؤسسري وللرنام التري
تؤثر فيما كنقاة ارتكاز لتميهة البيهة المناسبة لتنفيذ برامج الخصخصة.
ففي الدول النامية والدول التي يئلب علر اقتصرادها التوجره االشرتراكيس
نجررد أح عمليررة الخصخصررة وتنفيررذ برررامج واسررعة لئلصرربلح االقتصرراد س تواجرره
مصررراعب كبيررررةس حيرررث يصررراحب عمليرررة الخصخصرررة مشررراكل تقليرررل العمالرررة
 Manpower Downsizingوزيادة األعبا الماليرة علر المرواانيحس وانخفرا
مستويات المعيشةس مما يجعل القبول االجتمراعي والسياسري للخصخصرة فري هرذه
الارو محفوفا ا بالمخاارس بعدما تعود المجتمرا اسرتخدام سياسرات إعرادة توزيرا
الدخل باسرتخدام دعرم األسرعارس وملكيرة الردول للقاراخ العرام لحمايرة المجتمرا مرح
شرور االحتكارات الخاصة والتفاوت الشديد في توزيا الدخل (Zahra, 2001: 83
) . – 88 & Zahra and Others, 2000: 509 – 515
 2/2/1تحدٌد األهداف من الخصخصة :
يعتبررر المرررد أو األهررردا المنشرررودة مررح برنرررامج الخصخصرررة المعيرررار
األساسيس الذ به يتم تقييم فعالية البرنامجس وهو في نف الوقت أسا المفاضلة
برررريح األسرررراليب البديلررررة للخصخصررررة وأسررررا صررررياغة وتوجيرررره الحرررروافز إلرررر
الخصخصةس في المحيا البيهي لمرا وتبريح تجرارب العديرد مرح الردول أح األهردا
األساسررية للخصخصررة تتركررز فرري هررد رفررا الكفررا ة وتوسرريا نارراق المنافسررة
وتحسيح إدارة التنمية في االقتصاد القروميس وهرد تقليرل عجرز الموازنرة الماليرة
للدولرررةس وهرررد توسررريا وتنويرررا قاعررردة الملكيرررة وتنميرررة المواانرررةس ثرررم األهررردا
السياسية.
وينبئي الحرص عل الموا مرة والتناسرق بريح أهردا البرنرامجس حتر ال
يحدث تعار فيما بينمراس وذلرا بوضرا سرلم لؤلولويرات بريح هرذه األهردا س كمرا
ينبئي أح نستقي أولويرات هرذه األهردا فري ارل التحليرل المروقفي للمحريا البيهري
نحو الخصخصة.
ففي هد رفا الكفا ة وتوسيا نااق المنافسة وتحسريح إدارة التنميرة فري
االقتصاد القوميس في مجاالت االنتال والتسويق وإدارة الموارد البشرية والتمويل
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واالستثمار والتكنولوجياس ف ح ذلا تامر تثاره فري كميرة اإلنترال وجرودة اإلنترالس
وفقا ا لدرجة المنافسةس بيد أح ربرا هرذا المرد بالتصرديرس يُامرر ااثرار االيجابيرة
للخصخصرة بصرورة أفضرل )  (Zahra & Hansen : 2000 : 100 – 103س ومرح
الممكح أح يتحقق في ذلا نجاحات أكبرس إذا ترم إعارا أولويرة أو تيسرير لصرئار
المستثمريح أو للعامليح بالمشروعات نفسما عنرد اكتترابمم فري شررا المشرروعات
المعروضة للبيا.
ويمكررح فرري الوقررت نفسرره اسررتخدام كررل أو بعرر حصرريلة البيررا إليجرراد
استثمارات جديدةس توفر فرص عمل متزايدةس ثم يتم بيا هذه االستثمارات الجديدة
للقااخ الخاصس ليتم تدوير هذه االستثمارات مرة أخرى وفق أولويرات االسرتثمار
الترري تامررر فرري خاررا الدولررةس كمررا أح الحصرريلة المتحققررة مررح بيررا المشررروعات
تساهم في زيادة قدرة الدولرة علر خدمرة الرديوح الخارجيرة لمحاولرة الرتخلص مرح
التبعية االقتصادية.
أما األهدا السياسية فينراا بمرا الحرد مرح اسرتئبلل المرال العرام للمصرالح
الشخصيةس والحد مح ضئوا النقابات العمالية التي ال تستند إلر حسرابات التكلفرة
والعاهردس بررل وتضري أساسرا ا لعبلقرة إيجابيررة بريح العمررال واإلدارة & (Cuervo
)Villalonga, 2000: 581 – 586

 3/2/1تحدٌد القٌود والعقبات التً ٌمكنن نن تواهنا التنفٌنذإ وامكانٌنات الت لن
علٌها:
فبرنررامج الخصخصررة يجررب أح يأخررذ فرري الحسررباح القيررود والعقبررات الترري
يمكح أح تعوق الخصخصةس وهذه القيود غالبا ا ما تقبا في البيهة المحياةس وتتمثل
في المعارضة السياسية لفكرة أو أساليب التوسا فري الخصخصرة بردعوى الحفراا
عل استقبللية الدولةس إل جانب المعارضات التي تبرديما نقابرات العمرالس وكرذلا
قيود الحاجة إل تئيير األنماا القيادية العليا في الشركات المخصخصة مح الفكر
اإلدار التقليد س إل فكر القيرادة التحويليرةس وهرو مرا يحترال إلر إحربلل لقيرادات
عليا جديدة محل القيادات العليا التي عاشت زمنا ا بعيدة عح توجمات أسرواق رأ
المال ودورها في إدارة الشركات بفعالية كبيرة –(Cuervo&Villalonga, 2000, 581
).585
برل إح ) (Johnson and others; 2000: 572 – 585يرروح أح المراحرل األولر
للخصخصة سو تنزخ بقدر كبير إل أح تكوح بفعرل القيرادات اإلداريرة والترأثير
السياسرري وتواجررد تررأثير قررو لنقابررات العمررالس تعررديبلا بسررياا ا لفكرررة المؤسسررات
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العامرةس كمررا أح فكررر المؤسسررات العامررة سرو يتواجررد كررذلا فرري المراحررل التاليررة
للتوجه الجديد للخصخصةس حت تصقل تجارب الخصخصة أنمااا ا وقواعرد عمرل
جديدة تتبل م ما فكر الخصخصة المتاور.
 4/2/1تحدٌنننند النننندعائه والتوههننننات األاااننننٌة لنهننننا التنننن وٌ
الخصخصة:

لب نننننام

يحتال الترويج لبرنامج الخصخصة إل مجموعة مح األنشراة التسرويقية
الترري تسررتخدم لبلتصررال بالمسررتمدفيح بررالترويج لبرنررامج الخصخصررةس وإمرردادهم
بالمعلوماتس وإثارة اهتماماتمم بالبرنامجس وإقنراعمم بقدرتره علر إشرباخ حاجراتمم
وفمم رغباتممس وذلا بمد دفعمم إل اتخاذ قرار بالتعامل معره ثرم اسرتمرار هرذا
التعامل بصورة إيجابية في المستقبل ما مبلحارة ردود الفعرل التري ترنعك علر
ابيعة العبلقرة ونوعيرات وترأثير المحفرزات للتعامرل مرا برنرامج الخصخصرة مرح
األارا ذو العبلقة جميعاا.
والتررررويج الفعرررال يررردفا المسرررتمدفيح ببرنرررامج الخصخصرررة إلررر قبرررول
البرنامج والتعامل الفعلي معه عبر مراحرل مختلفرة يالرق عليمرا المررم الترويجري
)(Zikmund&Michael,1984سوهي مبينة في الشكل التالي:

التعامل الفعلي

()6

اإلقناخ والرغبة في التعامل

()5

تفضيل الفكرة والخدمة المقدمة أو البرنامج عح
غيرها

الميل إل الفكرة والخدمة المقدمة أو البرنامج

العلم بوجود الفكرة والخدمات المقدمة أو البرنامج

الجمل التام بوجود الفكرة والخدمات المقدمة أو البرنامج

()4
()3
()2

()1
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 5/2/1تحدٌد خصائض المش وعات التً اٌتضمنها ب نام الخصخصة:
تختل خصاهص المشرروعات التري سيشرملما برنرامج الخصخصرةس وفقرا ا
للارررو االقتصررادية والسياسرررية واالجتماعيررة للدولررةس وبصرررفة خاصررة قررردرات
وإمكانيرررات القاررراخ الخررراص فررري الدولرررةس وتجررردر اإلشرررارة إلررر أح تحديرررد هرررذه
الخصاهص سو ينعك عل اختيار الاريقة المناسبة للخصخصةس وفي مناور
معاصر لتجربة كنداس كانت خصاهص المشرروعات التري يسرمل خصخصرتما هري
(:(Levac and wookdridge ,1997:25-30
أ -المشروعات التي تحقق قدراا مح الربحيةسأو تكش بياناتما أح وضا التشئيل
فيما بعد الخصخصة سيكوح مامهنا ا في تحقيق أرباح.
ب -نوعيررة المشررروعات وم ردى أهميتمررا مررح الناحيررة االسررتراتيجية القوميررةس بمررا
يحافا عل األمح القومي.
جـ -أح تكوح المشروعات المقترح خصخصتما مح قااعات اقتصادية عديدة.
د -نوعية المشروعات بالنسبة لتاوير حياة المواانيحس وتوفير احتياجات حيراتمم
المباشرةس عل أح يكوح نصيب الدولة في رؤو أموالما أقل.
ووفق را ا لمررذه الخصرراهص قامررت الحكومررة الكنديررة بخصخصررة الكثيررر مررح
المشررروعات بررد ا مررح منتص ر الثمانينيررات فرري مجرراالت الكمربررا ومشررروعات
تجارة الترانزيت والنقل بالسكا الحديدية وكرذلا الشرركات القابضرة فري مجراالت
اقتصادية متعددة.
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وقرد خصصرت كنردا وزارة خاصرة لشرؤوح التخصريص لتقررر القااعرات
الواجررب تحويلمررا وتشررر عل ر مراحررل التحويررل وتقرردر أصررول المرافررق العامررة
الواجب تحويلماس وارق بيعما إل الشركات الخاصة.
أما فري تجربرة كرواتيرا حيرث ترم فيمرا بريح عرامي 5994س 5992مس وفري
خبلل ثبلث سنوات خصخصة ما يقررب مرح  %81مرح المشرروعات العامرة وقرد
كانررت خصرراهص المشررروعات الترري يررتم إدراجمررا إلرر الخصخصررةس تتمثررل فرري
الجوانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب ااتيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
):(Martin and Grbac, 1998:95-99
أ-
ب-

جـ-
د-
هـ-

المشروعات التي تعمل أو لديما استعداد أح تعمل بصورة تنافسية.
المشرررروعات الصرررئيرة مرررح حيرررث حجرررم العمالرررةس وهررري فررري االقتصررراد
الكرواتي التي ال يزيرررد عررردد عمالمرررا عرررح  413عامرررلس أو المشرررروعات
الكبيرة التي يسفر عح خصخصتما حد أدن مح تخفي العمالة.
المشروعات التي يتوقا لما  -مح خبلل نتاهج أعمالما -أح تتمتا باسرتقرار
اقتصاد س وعدم التدهور في أسواقما أو في الالب عل منتجاتما.
المشروعات التي لما شكل قانوني ناامي.
المشرررررروعات التررررري يفضرررررل مسرررررتملكوا منتجاتمرررررا أو خررررردماتما أح يرررررتم
خصخصتما.

وفي بع البلداح يوجد جو سياسي عامس يقبل ويشجا فكرة الخصخصرة
مثلمررا حرردث فرري دول أوربررا الشرررقية (بولنرردا -تشيكوسررلوفاكيا -هنئاريررا)س وحيررث
الحكومات ال تواجه ضئواا ا سياسية ذات قيمةس مما جعرل هرذه الحكومرات تخارو
خاوات جدية وسريعة لبلورة الفكرة ووضعما موضا التابيق.
حيررث عاشررت هررذه الرردول ردح را ا اررويبلا مررح الزمرراح كرردول شرريوعيةس لررذا
وضعت بُعديح فحسب للحكم بخصخصة المشروخ.
)(Park, 1998: 44-52 &Spicer and others , 200:630-640

أ -البعد الخارجي لعبلقات المشروخ وانعكاسه عل كرل مرح االقتصراد الكلري
والمجتما مح حيث حجم المشروخ ومساهمته في حل مشاكل الباالة.
ب -البعررد الررداخلي للمشررروخ مررح حيررث درجررة كفا ترره وفعاليترره التشررئيلية فرري
االندمال في المنافسة العالمية وقدرته عل الصمود.
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وقد أنشأت كل مح بولندا وتشيكوسلوفاكيا صرناديق أسرمتما Privatization

 Fundsويساهم فيما كل المواانيح كل حسب ثروته عل أال تتعدى نسربة شررا
األسررررمم حررررداا معينررررا ا ) (voucher Systemوفرررري تشيكوسررررلوفاكيا يسرررراهم فرررري
الخصخصة عدد كبير مح المواانيح الممروليح الرذيح قرادوا األنابلقره األولر فري
الخصخصررةس أمررا فرري هنئاريررا فقررد ُسررمح للشررركات األجنبيررة أح تتملررا الشررركات
الحكومية بنسبة  %533وكانت الدولة قد لجأت كليا ا إل القرو وا الستثمارات
األجنبية.
وقررد اتبعررت دول أوربررا الشرررقية أسررلوب الصرردمة فرري الخصخصررة أو مررا
يعررر بالتوجرره الضررخم إل ر الخصخصررة للررتخلص مررح المشرراكل المتراكمررة إثررر
االقتصاد الشيوعي.
وحترر تررنمج نمجررا ا جديررداا لنيررل ثمررار الخصخصررة ولتحقيررق دفعررة قويررة
وسررريعة لئلصرربلحات االقتصررادية القوميررة س وعل ر سرربيل المثررال ف ر ح أكثررر مررح
5833شركة في تشيكوسلوفاكيا قد تم خصخصتما في أقرل مرح أربرا سرنوات أمرا
في روسيا ف ح أكثر مح  5133شركة متوساة وصرئيرة قرد ترم خصخصرتما فري
سنتيح.
أما في مصرس تسترشد الشركات القابضة في اختيرار الشرركات المرشرحة
للخصخصة بالمعايير التالية:
تعا ر األولويررة للشررركات الصررئيرة والمتوسرراةس والترري تحقررق أرباح را ا
-5
وتعمل في أسواق تسودها المنافسرةس وال تحترال إلر إعرادة هيكلرة جزهيرة
كانت أو كلية .ويفضرل أيضرا عردم حاجرة هرذه الشرركات إلر اسرتثمارات
لمعالجة أ تأثير ضار مح نشااما عل البيهة.
أح يكوح االستثمار في هذه الشركات ذا جدوى اقتصاديةس ويحقق فاهضرا ا
-4
في التدفقات النقديةس هذا باإلضافة إل أح المؤشرات األساسية تامر قوة
مراكزها المالية.
أح يكوح معدل العاهد المحقق خبلل السنوات القليلرة السرابقة للبيرا مجزيرا ا
-3
للمسررتثمريحس وأح تكرروح نسرربة الررديوح إل ر قاعرردة الملكيررة مقبولررةس كررذلا
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يراعررر أح تعكررر المؤشررررات الماليرررة المعبررررة عرررح اسرررتخدم األمررروال
والااقاتس كفا ة واضحة في التشئيل.
أح تتمتررا بيهررة العمررل لمررذه الشررركات باالسررتقرارس فرربل تتمتررا باالحتكررارس
وتعمل في سوق تتوافر فيه المنافسة.
يجب أال تكوح الشركات المختارة متمتعرة بأيرة مزايرا خاصرة منحتمرا لمرا
الحكومة ويمكح أح تتوق مستقببلا.
أح يكوح حجم المشاكل االجتماعية الموجودة في الشركة محدوداا وتتمترا
بعبلقات عمالية ايبة ومستقرة.

ومح هنا ف نه يمكح القول أح الصرعوبات التري تواجره الخصخصرة تنردرل فيمرا
يلي:
 صعوبات سياسية :حيث قد تثير الخصخصة خبلفرا ا سياسريا ا بريح الحكومرة
والمعارضةس وهذا ما يحدث كثيراا في الدول التي عاشرت زمنرا ا فري كنر
الرأسماليةس وغالبا ا ما تتضا ل هذه الصعوبات في الدول التي عاشرت فري
كن الشيوعية.
وقررد قامررت حكومررة انجلترررا برراللجو إلرر فكرررة السررمم الررذهبي (مرراهرس
 )24:4334للتخفي مح الصعوبات السياسية حيث تتمكح الحكومة مح خبلل هذا
السمم الذهبيس حضرور الجمعيرات العموميرة ويحرق لمرا التصرويتس كمرا يحرق لمرا
تعيح ممثل في مجلر اإلدارة (لري مرح المروافيح العمرومييحس ولكرح مرح رجرال
األعمال) وقرد يحرق لمرا أحيانرا ا االعتررا فري األحروال الاارهرة والخايررة علر
بع القراراتس إذ يكوح السمم الذهبي هو عريح الدولرة داخرل الشرركات التري ترم
خصخصتما وتريد الدولة أح تستمر رقابتما عل نشااما.
ومح الصعوبات السياسية أيضا ا :

أ-

ب-

السرعة في التنفيذ :حيث تفضل الردول التري عاشرت فري كنر الرأسرمالية
أح التريث في الخصخصة يعاي نتاهج أفضلس بينمرا تفضرل الردول التري
عاشررت فرري الشرريوعية أح يررتم التحويررل بأسررلوب الصرردمةس والخصخصررة
عل نااق واسا تخلصا ا مح األعبرا الماليرة واإلداريرة التري تثقرل كاهرل
الدولة دونما نار إل االعتبارات االجتماعية بصورة جوهرية.
الســــــيادة واألمح القومـــــــــــي) (Corrales, 1998:24-51حيث كانرت
ثمة معارضة قويرة فري األرجنتريح لخصخصرة بعر القااعرات لتعلقمرا
بالسيادة واألمح القومي مثل الصناعات الحربيةس والنقل بالسكا الحديدية
ولوال الردعم المباشرر مرح رهري الجمموريرة وموافقرة البرلمراح وتروفيره
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لئلاار القانوني للخصخصة لما تم خصخصة محاات اإلذاعة وشركات
الكمربررا والئرراز والنقررل بالسرركا الحديديررة والخرردمات الماتفيررة وشررركة
الايراح والمصار المركزية في المقااعات كما ترم فرتح األبرواب أمرام
االستثمارات األجنبية.
ج -الجمرررات التررري ترسرررو عليمرررا عمليرررات البيررراس واألسرررعار التررري تبررراخ بمرررا
المشروعات العامة.
ففرري المكســــــــــررـيا ) (Ramirez, 1998:421-430حيررث سرروق رأ المررال
مئلقس وهناا عدد قليل مح الرأسمالييح يحتكروح شرا المشروعات العامرةس
ولوجود مشاكل في تقييم المشرروعات لجرأ رهري المكسريا إلر عقرد اتفاقرات
كثيرة ما أمريكرا وكنردا لجرذب االسرتثمارات األجنبيرة مرا تحديرد نسربة معينرة
لشرا األسمم ال يمكح تجاوزهاس إل جانب المحاوالت لتصحيح مشاكل تقييم
المشروعات بمد إبعاد شبمه االحتكار عح عمليات الخصخصة.
 الصعوبات القانونيرة والتشرريعية :حيرث تحترال عمليرات الخصخصرة إلر
إلئررا بع ر التشررريعات القاهمررةس وتعررديل الرربع ااخررر فرري المجرراالت
االقتصادية واالجتماعيرة واإلداريرة والماليرة وخاصرة فيمرا يتعلرق بجرذب
االستثمارات األجنبية وقوانيح العمل والتأمينات االجتماعية والضراهب.
 الصعوبات اإلدارية :وهي تنحصر في:
 العقليرررات اإلداريرررة التقليديرررة دوح االهتمرررام بتررردعيم القيرررادات اإلداريرررةالتحويلية.
 مقاومرررة المسرررهوليح اإلداريررريح ألفكرررار الخصخصرررة ودفعمرررم للنقابررراتالعماليررة للسررير فرري نفر االتجرراه حرصرا ا علر مصررالحمم دوح إعاررا
األولوية للمصلحة العامة.
 العرراملوح غيررر المنتجرريح وانتشررار الباالررة المقنعررة بوجررود جيرروو مررحالعامليح الرذيح تتضرا ل أحجرام جمرودهم ونتاهجمرا ألح الرنام الوايفيرة
توفر للعامل ضمانا ا كامبلا بصر النار عح نتيجة عمله.
 الصعوبات المالية :وهري تتعلرق بكيفيرة تمويرل الخصخصرة فمرل يرتم ذلرا
بقرررو داخليررة وخارجيررة أم بجررذب رؤو األمرروال األجنبيررة ومررا هرري
الارررق المناسرربة لارررو الدولررة فرري تحويررل المشررروعات العامررة إلرر
القااخ الخاص.
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 صعوبات أخرى :مثل نوعية القاراخ الرذ ينتمري إليره المشرروخس وحجرم
المشررروخ ذاتررهس وهيكررل السرروق الررذ يعمررل فيرره المشررروخس ومرردى تميهررة
البيهة المناسبة لتنفيرذ بررامج الخصخصرةس وبوجره خراص البيهرة األساسرية
واألجمزة المساندة في الدولة وما تقدمه مح خدمات.
 6/2/1اختٌا الط ٌقة المالئمة للخصخصة:
يرررى (هنررد س )43 :5991س أح اختيررار الاريقررة المبلهمررة للخصخصررةس
مقيد بمتئيريح هما :المد مح الخصخصةس وخصاهص المشرروخ الرذ يتضرمنه
برنرررامج الخصخصرررةس مرررح حيرررث تحليرررل بيهيرررة المشرررروخ بمرررا فيمرررا مرررح فررررص
وتمديداتس ومستوى األدا الداخلي بمرا فيره مرح نقراا قروة وضرع بحيرث ينتمري
البحث إل اريقة إعادة التأهيل للمشروخ في برنامج الخصخصة.
ف ذا كاح المد مح الخصخصة هو توسيا قاعدة الملكية الخاصرة وتنميرة
المواانرررررةس وتاررررروير الخررررردمات المقدمرررررة للمرررررواانيحس فقرررررد يكررررروح اإلحررررربلل
 Displacementللقارراخ الخرراص محررل دور الدولررة فرري أدا النشرراا هررو أحررد
الارق المناسبة للخصخصة عل أح يتم ذلا بشكل تردريجيس وذلرا مثلمرا يحردث
في كثيرر مرح دول العرالم فري مجراالت الصرحة العامرةس والتعلريم وخردمات الناافرة
وتررأميح الشررركات (خرردمات أمنيررة)س وخرردمات االستشررارات القانونيررة والمحاسرربية
واالقتصاديةس وإذا كاح المد مح الخصخصة هو االسرتفادة مرح الخبررات التقنيرة
واإلدارية في الخرارل فقرد تكروح عقرود اإلدارة اريقرة مناسربة للخصخصرة وذلرا
مثلما حدث في عقود اإلدارة فري الفنرادق المصررية فري منتصر الثمانينراتس وإذا
كاح المد هو تحسيح الكفا ة وكسب تعاوح العامليح إل جانرب اإلدارةسفر ح بيرا
الشركة للعمال واإلدارة قد تكوح اريقة مناسبة.
أمررا مررح حيررث خصرراهص المشررروخ الررذ ُيررراد خصخصررته ف ر ح دراسررة
السرروق والمتئيرررات البيهيررة المحياررةس وتحليررل نقرراا القرروة والضررع فرري أداهررهس
والتنبؤ بارو المشروخ مستقببلا يعد مفتاحا ا للوقو عل اريقة تأهيله المناسبة
إل ر الخصخصررة بيررد أنرره ال ينبئرري أح نئفررل تحديررد وتوضرريح الخارروات التنفيذيررة
للخصخصة ما وجود جدولة زمنية للخاوات المحددة.
وينبئي أح تنوه إل أح الشركات التي يمكرح أح تكروح محربلا للخصخصرة
تنرردرل تحررت إحرردى المجموعررات الررثبلث التاليررة (الحنرراو س 13 :5998س مرراهرس
:)73-74 :4334
شركات ناجحةس وتقدير مستقبلما يبشر باالستمرار لما في النجاحسويتوافر
أ-
فيما مقومات جذب للمستثمريحس وأفضل ارق الخصخصة لما هي البيرا
بقدر ما يتوافر لما مح مقومات الجذب.
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ب -شررركات خاسرررةس ولكررح يمكررح إعررادة هيكلتمررا  Restructuringوتأهيلمررا
لتسير في اريق النجاح والربحيةس وينبئي أال يتم عرضرما للبيرا إال بعرد
إعررادة الميكلررة والتأهيررل حت ر تتحررول إل ر اريررق الربحيررة ويترروافر فيمررا
مقومات جذب المستثمريح.
جررـ -شررركات خاسرررة ومسررتقبلما يعررد باسررتمرار الخسررارةس وهررذه مصرريرها إل ر
التصفية.
المبحث الثاني :ارق الخصخصة

Methods of Privatization
للخصخصة ارق مختلفةس ولكرل منمرا مزاياهرا وعيوبمراس ويعتبرر اختيرار
الاريقة المناسبة مح أهم عناصر نجاح عملية الخصخصةس ويرى الباحث أح هذا
االختيار يتوق بدوره عل عدد مح االعتباراتس مثل أهدا الخصخصرةس حجرم
الشرررركات التررري سررريتم خصخصرررتماس مررردى تارررور األسرررواق الماليرررةس خصررراهص
المشتريح والمستثمريحس التركيبه االجتماعيرة واالقتصرادية والسياسرية للدولرة مرح
جمةس وابيعة النشاا الذ تمارسه المؤسسات العامة التي يرراد خصخصرتما مرح
جمة أخرى.
ويررررر ( ) Zahra,2000:86-88أح ثمررررة اسررررتراتيجيات ثرررربلث رهيسرررررية
للخصخصة وهي:
 اإلنما الجزهي أو الكامل لملكية الدولة Full or Partial Divestment
 العقود اإلدارية Management Contracts
 امتياز اإليجار أو اإللزام Leases or Granting of Concessions
ويضري (مراهرس )557:4334نقربلا عرح ) (Sovas,E.S. 1982فري كتابرة
 Privatizing the Public Sectorالصرررادر عرررح Chattem House
االستراتيجية الرابعرة المسرتخدمة بصرفة خاصرة فري الردول الناميرة وبعر الردول
المتقدمة وهي اإلحبلل Displacement
 1/2االات اتٌهٌة األولى:
وهري اإلنمرا الجزهري أو الكامرل لملكيــــــــــــرـة الدولــــــــــرـة Full or
 Partial Divestmentوتتمثل في عدد مح االختيارات مثل:
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* االكتتاب العام :وذلا بأح تقوم الدولة بارح أسرمم المؤسسرة العامرة التري تنرو
تحويل ملكيتما في السوق أو جز منما لبلكتتاب العام مح قبرل المسراهميحس وهرذه
الاريقة كما يرى ) (Zahra, 2000:87هي األكثر شيوعا ا في عملية الخصخصةس
ولمذه الاريقة متالباح رهيسياح وهما:
أ -أح تشرركل المؤسسررة المار وحررة للبيررا فرصررة اسررتثمارية مئريررة للقاررراخ
الخاص.
ب -أح تتواجد سوق مالية متاورة.
ولمررذه األسررباب ربمررا يكرروح نجرراح هررذه الاريقررة محرردوداا بالنسرربة لمعاررم
الدول النامية.


المؤسسرة)Management Buy :

بيرا المؤسسرة العامرة إلدارتمرا (لمردير
 Outويمكح استعمال هذه الاريقة فري المؤسسرات الصرئيرة أو المؤسسرات
التررري لرررم يمررر علررر قياممرررا وقرررتس يعايمرررا قبررروالا عامرررا ا لررردى الجممرررور
والمستملكيح.



البيا المباشر :حيث يمكح بيا المؤسسة العامة لشركة قاهمة لمرا الرغبرة فري
توسيا استثماراتما أو لمستثمر أو مجموعة مح المستثمريح.



البيرررا للعرررامليح أو للعمررربل وهررري اريقرررة مسرررتخدمة مرررح المملكرررة المتحررردة
)(Cragg and Dyck,1999س حيث بيعت بع الشركات للعرامليح وبيعرت
األراضي المملوكة للدولة للمزارعيح ولمربي الماشية.

وقد يتم البيا لقا قيام المشرتريح برأح يتحمرل الرديوح الرأسرمالية للشرركةس
فيررتم إعارراؤهم الشررركة هبررة أو هديررة  Donationليترررا لمررم أح ينتشررلوها مررح
مشرراكلما التسررويقية أو اإلنتاجيررة أو العماليررة الترري تصررر ناررر المشررتريح عررح
شراهما.
كما قد يتم تصفية الشركة حينما يحل بما العسر المرالي الفنري أو القرانوني
بصرورة مسرتحكمة  Technical Insolvency legal Insolvencyفتبردو مفلسررة
وال أمل في أح يتحسح حالمرا مسرتقببلاس فينصرر عنمرا المشرتروح متشراهميح مرح
سو أحوالما ومستقبلما فيتم تصفية أصول الشركة بالبيا .Liquidation
 2/2االات اتٌهٌة الثانٌة:

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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وتتمثل فً العقود اإلدا ٌة Management Contractsإ حٌث ٌنته اإلبقناع علنى
ملكٌننة الشنن كةإ مننل تحوٌننل العملٌننات واألنشننطة اإلنتاهٌننة والخدمٌننة للقطننا
الخنناأ نو ش ن كات نهنبٌننة لالاننتفادا مننن خب ن ات الش ن كات المتخصصننة فننً
اإلدا ا والتش ن ٌلإ وهننو مننا تننه براننناد كب ن ل الفننناد

المص ن ٌة الننى ش ن كات

نهنبٌة بعقود إدارةس للتخلص مح خساهر التشئيلس ولتاروير أسرلوب اإلدارة فيمرا
وهي اريقة مفضلة مح حيث القدرة علر إتمرام الدولرة لمرذه النوعيرة مرح العقرود
بشررروا تفاوضررية جيرردةس وفرري نف ر

الوقررت إتاحرره الفرصررة للشررركات لبلنرردمال

والتعامل ما حقاهق العولمة االقتصادية والمنافسة المفتوحة ).(Zahra, 2000
 3/2االات اتٌهٌة الثالثة:
هي امتياز اإليجار أو اإللرزام Leases or Granting of Concessions

فحق االمتياز هو حق تمنحه الدولة أو القااخ العام أو المؤسسة العامةس الستئبلل
موارد معينة أو إنتال سلعة أو بيعما أو أدا خدمة مقابل أح يدفا القاراخ الخراص
إيجاراا لمذا الحقس وقد ينصب حق االمتياز عل إيجار األصول المادية الملموسرة
المملوكرررة لمؤسسرررة عامرررةس وذلرررا بمرررد

إذكرررا روح المنافسرررة بررريح القاررراعيح

الحكومي والخاصس وإتاحة الفرصة لتاوير السلا والخدمات المقدمة للمواانيحس
مثلما حدث في إعاا حق امتياز تشئيل مرافرق الااقرة والميراه فري كروت ديفروار
وغينياس والنقل البر في النيجرس وإدارة المواني في نيجيرياس وكذلا مثلمرا حردث
لحق امتياز تشئيل مرفق االتصراالت والسركا الحديديرة فري األرجنتريح (Zahra,

).2000:88-89
وهناا أنواخ خاصة مح عقود االمتياز مثل:
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أ -أسررلوب اإلنشررا والتشررئيل والتملررا حيررث تمررنح الدولررة القارراخ الخرراص
المتعاقررد حررق تملررا المشررروخ دوح تحديررد مرردةس مقابررل دفررا مقابررل حررق
االمتياز.
ب -أسررلوب اإل نشررا والتشررئيل والنقررل حيررث تمررنح الدولررة القارراخ الخرراص حررق
االمتياز لفترة زمنية محددةس لبنا وتشئيل مشروخس ثم ترجرا أصروله عنرد
نماية فترة االمتياز إل ملكية الدولة.
ويستعمل هذا األسلوب غالبا ا لتاوير مشرروعات جديردة فري البنري التحتيرة
مح قبل القااخ الخاصس حيث ال يتوافر تمويل كا

لدى الدولةس في ارو

كبر

حجم التمويل المالوب ما الحاجة لتقديم خدمات ضررورية للمرواانيحس كمرا يرراد
تخفي

األعبا المالية عح الدولةس لتتفرا ألعباهما السيادية األساسية بفعالية أكبر.
وقررد يررتم إعاررا حررق االمتيرراز ب ر لزام  Granting or Mandateبع ر

الشررركات ال خاصررة أو األفررراد لتقررديم منتجررات معينررة أو خرردمات معينررة لقااعررات
جماهيرية لتحقيق بع

المكاسب االجتماعية والسياسية مقابل المرنح الماليرة التري

تقردمما الدولرة للقارراخ الخراص لقرا هررذه األنشراة مثلمرا يحرردث فري بنرا المسرراكح
الشررعبية فرري مصررر أو الكوبونررات  Vouchersأو Grantsالمخصصررة للرردعم
للحصول عل سلا استمبلكية معينة أو خدمات معينة أو إلزام الشرركات الخاصرة
بدفررـا مقررـابل حصررة الررـدولة فرري التأمينررـات عررح العررامليح لررديما وقررد يررتم إجبررار
الشررركات الخاصررة عل ر أح تررؤمح لعامليمررا تأمين را ا صررحيا ا أو تأمين را ا تقاعررديا ا لرردى
شرررركات الترررأميح الصرررحي أو االجتمررراعي الخاصرررة مثلمرررا حررردث فررري التأمينرررات
االجتماعية عح الشركات الخاصة في شيلي )(Zahra, 2000:89

 4/2االات اتٌهٌة ال ابعة:
وهرري اإلحرربلل  Displacementوهرري اسررتراتيجية مسررتخدمة فرري الدولررة
النامية وبع

الدول المتقدمةس حينما تنصر

الدولة بتأثير الضرئوا االقتصرادية

والسياسيةس عح تقديم خدمات معينة ب همال تقديم هذه الخدمات أو السلا Default

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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فتتقدم الشركات الخاصة لتقتنص نصيبا ا متزايداا بمرور الزمح لبلستثمار في تقديم
هذه السلا والخدمات بصورة أفضل لتحل محل الدولة في هذا الصدد مثلما يحدث
في خدمات النواد الرياضرية وخردمات التعلريم العرام والتعلريم الجرامعي وخردمات
النقل العام بيح المحافاات في مصـر.
وقررد يحرردث نرروخ مررح التعررايو الثنرراهي برريح كررل مررح القارراعيح الحكررومي
والخاص فري تقرديم السرلعة أو الخدمرة للمرواانيح  Accomodationمثلمرا يحردث
في تقديم الخدمات الصحية في مصرس سعيا ا ألدا خردمات صرحية أفضرلس ونوعرا ا
مح إعا ا فرصة أكبرر للمرواانيح محردود الردخل فري االنتفراخ بقردر أكبرر مرح
الخدمات الصحية الحكومية.
كما قد يحدث نوخ مح تناريم العبلقرة بريح األجمرزة الحكوميرة ومؤسسرات
القااخ الخاصس ب عاا فرصرة أكبرر للقاراخ الخراص بتحمرل بعر

المسرهوليات

واألدوار الترري تحتررال إل ر وقررت وجمررد متخصررص وذ تكلفررةس عل ر أح يتحمررل
المرروااح تكلفررة االنتفرراخ بمررذه الخدمررة ويررتم ذلررا مررح خرربلل الحررد مررح أو إلئررا أو
تعديل القوانيح أو أدوار األجمزة الحكومية Deregulationمثلما حدث فري مصرر
حينما تم إسناد مسهولية المراجعة الفنية النماهيرة للرسرومات والمسرتندات المندسرية
والفنية البلزمة الستخرال تراخيص البنا أو المدم أو التعلية عح اريق المكاترب
المندسية االستشارية المتخصصة التي تحردد المحافارة سرجبلا بمراس ليكروح اعتمراد
أ منما دليبلا لدى الحي عل الصبلحية الفنية البلزمة الستخرال الترخيص.



15

المؤتمر العالمي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي /جامعة أم القرى

المبحث الثالث
رؤية تسويقية في أهم قضايا الخصخصة

 1/3ما هً نهه قضاٌا الخصخصة..؟
لقرررد نشرررأت جررردل فكرررر واسرررا لررردى الخبررررا واالقتصرررادييح والساسرررة
والمشتئليح بالسياسة والنقابات العماليةس في نوعية قضايا الخصخصةس وفي كيفية
ارح القضايا ومعالجتما عل الساحة السياسية واالقتصادية واالجتماعيةس وفيمرا
يلي مجرد حصر ألهم قضايا الخصخصة في التجارب العالمية والعربية.
(Mondal, 2000& Jaksch et al. 2001& Saving, 1998& Steel and long,
&1998 & kikeri, 1999 & uhlenbruck and De-Castro, 1998

(النجارس  &5988عاشورس 5996
 5/5/3قضررية الخصخصررة كفكرررةس وكخيررار اسررتراتجيي عل ر مسررتوى
االقتصاد القوميس ومدى حتمية األخذ بما وتابيقماس وهي تعتبر في ذلرا فكررة أو
قضية قاهدة ومحورية  Core Issueلكثير مح القضايا األخرى التابعة.
 4/5/3قضية قدرة القااخ الخاص عل شرا األصول المعروضة للبياس
ومرا هري نوعيرة األنشراة أو المشرروعات التري سريُقبل علر شرراهماس وذلرا حتر
يمكررح توقيررت ارررح المشررروعات المعروضررة للبيررا دوح أح يحرردث تسررارخ فرري
العر س مسرببا ا الربخ لؤلثمراحس أو رؤيرة تقرديرات التقيريم ألصرول المشرروعات
المعروضررة بأنرره تقرردير مبررال فيررهس و ال يشررجا عل ر دخررول القارراخ الخرراص فرري
صفقات الشرا .
 3/5/3قضية تملا األجانب لؤلصول المعروضة للبياس إذ ينبئي أح يجد
المستثمروح األجانب الفرص المواتية لبلستثمار في الرببلد الناميرةس جلبرا ا لررؤو
أمرروال مسررتثمرةس وإدخرراالا لتقنيررات فنيررة متقدمررةس ومسرراهمة فرري تشررئيل العمالررة
الوانيةس وزيادة للقيمة المضافة لبلقتصراد القروميس وتلبيرة الحتياجرات المرواانيح
مح سلا وخدمات وأفكارس وإذكا ا لروح المبادرةس وقوة اإلرادةس لردى المسرتثمريح
والعامليح الوانيح.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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كما ينبئي أح توضا ضوابا لدخول المستثمر األجنبي بماله وتقنياته إل
أر الواحس حت ينتفي االعتدا عل حقوق المواانةس وحت ال يأخذ المستثمر
األجنبي ميزات تنافسية غيرر مبرررةس دوح أح يقردم للرواح مرا يقابلمرا وفقرا ا لتكلفرة
الفرصرررة البديلرررة Opportunity Cost .وتكررروح النتيجرررة أح يررررى المواانررروح
المستثمر األجنبي مميزاا عل المستثمر الرواني فيقردح ذلرا فري انتمرا المروااحس
ويجعل ممام تسويق وترويج قضايا الخصخصة صعبة أو عسيرة.
 2/5/3قضررية تقيرريم أصررول الشررركات المعروضررة للبيرراس فالمئرراالة فرري
التقيرريم يجعررل عمليررة البيررا صررعبةس كمررا أح التسرراهل فرري التقيرريم قررد يررتم تفسرريره
باتمامات القاهميح عل التقييم بالفساد والتبلعب لصالح المستثمريحس ومح األفضل
أح يقوم بالتقييم الجماز المشر عل تنفيذ البرنامج القومي للخصخصرة علر أح
يستعيح بمح يراه مح ذو االختصاص أو المكاتب الممنيرةس حرصرا ا علر التقليرل
مرح التيررارات واالعتراضررات التري تواجرره الجمررود التسرويقية والترويجيررة لبرنررامج
الخصخصةس كما أح قيمة البيا التي يسفر عنما التقييم هي في األصل قيمة مبدهية
يتم االسترشاد بما في عملية البياس أما القيمة النماهية فتتحدد وفق ميكانيكية البيراس
وتقديرات األارا س وبوجه خراص فري رؤيرة المشرتر وتقييمره وتوقعاتره لتكلفره
الفرصة البديلةس وإمكانيات تحسيح المركرز التنافسري للمشرروخ وحجرم المشركبلت
المالية والعمالية والسوقية التي يمكح أح تواجمه.
 1/5/3قضية معالجة مشاكل العمالةس فري الشرركات المعردة للخصخصرةس
ذلا أح المعالجة غير المناسبةس قرد تضري إلر جيرووس العرااليحس أعرداداا جديردة
بمررا قررد يثيررر مشرركبلت اجتماعيررة وأمنيررةس تق ر حجررر عثرررة فرري وجرره أ جمررود
تسويقية وترويجية لبرنامج الخصخصة.
 6/5/3قضية االستفادة مح حصيلة بيا الشرركات التري يرتم خصخصرتماس
فرؤيررة تصررر الحكومررة فرري هررذه القضررية قررد يرردفا أو يعرروق الجمررود التسررويقية
والترويجية لبرنرامج الخصخصرةس والبرداهل المعروفرة فري تلرا القضرية هري سرداد
جررز مررح الررديح العررامس أو تمويررل عجررز الموازنررة العامررة للدولررةس أو إعررادة هيكلررة
الشركات المتعثرةس وإقالتما مح عثرتما فيسرمل بيعمرا أو إنشرا مشرروعات قوميرة
ملحةس أو لمواجمة ااثار االجتماعية للخصخصة عل الابقات محدودة الدخل في
ضروريات حياتما.
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 7/5/3قضية تميهة البيهة المنامة واامنة للنشاا االقتصاد س والحررص
علررر تناررريم العبلقرررات العادلرررة بررريح األاررررا س مرررا سرررد الثئررررات والذراهــــرررـا
بالحوافـــــــز  -ولري براألوامرس والتوجيمرات السياسرية -وحمايرة المنافسرة ودعرم
تليررات السرروقس ومكافحررة االحتكرراراتس وحمايررة حقرروق المسررتملكيحس وهررذه هرري
مسهولية الحكومة.
وهرررذه القضرررية تعرررد مرررح أهرررم القضرررايا المرررؤثرة فررري الجمرررود التسرررويقية
والترويجية  -بعد قضية أيديولوجية الخصخصة -خاصة وأح تلا الجمود موجمرة
بالتسويق المضخمس وبمعناه الواساس وبما ورا التسرويق مرح مرؤثرات ومتئيررات
بيهية تحتال إل رصدهاس والتفاعل معماس واالستجابة للتئيرات المؤثرة فيما وبماس
حت يؤتي برنامج الخصخصة ثماره.
 8/5/3قضررررية ااثررررار االجتماعيررررة المترتبررررة علرررر توجمررررات برنررررامج
الخصخصةس إذ يجب رصد هذه ااثار المتوقعة قبل أح يبردأ البرنرامجس والتخاريا
للتعامل معما ومعالجتما قبل أح تستفحل المشكلة وتتحول إل معضبلت اجتماعية
يصعب االقتراب منماس خاصة وأح األخذ ببرامج الخصخصة فري الدولرة الناميرةس
يتم في أجوا مشحونة بمذه المشركبلت االجتماعيرة مثرل انخفرا مسرتوى دخرول
ابقة محدود الدخل عح مستوى ضرروريات الحيراةس ومحدوديرة دخرول الابقرة
المتوسرررراة بمررررا يئارررري فحسررررب الضررررروريات والنررررذر اليسررررير مررررح الحاجيررررات
والتحسينات أما ابقة األغنيا فما يزال غناهم محدوداا إال القليليح.
هذا باإلضافة إل ضنلة فرص العمرل وانتشرار الباالرة والباالرة المقنعرةس
وعدم تقدي العمل وانتشار األمية والصراعات القبليرةس واألخرذ بالثرأرس ونحرح إذ
ذاا نريررد للجمررود التسرررويقية والترويجيررة لبرنررامج الخصخصرررة أح ترتررب تثررراراا
إيجابية فكي ذلا...د! إح مجرد إزالة التشوهات السعرية في هذا الجو المشحوح
بالمتئيرات غير المواتيةس يمكح أح يوص بأنه إلقا قنبلة نووية تعص بالجميا
دوح سابق إنذار.
لذا ينبئي أح يراع برنامج الخصخصة أح يبدأ إزالة التشوهات السعرية
بصورة تدريجية تستئرق ما ال يقل عح عشريح سنةس ما البد بالسلا والخردمات
التررري تمثرررل كماليرررات الكماليرررات تررردريجا ا إلررر الضرررروريات مرررا الررردعم السياسررري
للبرنررامجس والتحفيررزس واالتصرراالت الشخصرريةس ذلررا أح ذو الرردخول العاليررة فرري
الدول الناميةس يكونوح غالبا ا مح ذو السلاة والقوة والتمكريح فري األر س ومرح
الممكح أح يكونوا معوقيح لبرامج الخصخصة إذا لم تكرح لمرم شرراكة اسرتراتيجية
أو تحفيز واضح.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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 2/3ؤٌة تاوٌقٌة لقضاٌا الخصخصة:
الشا أح أ جمود ترويجية لقضايا الخصخصة البرد وأح ترتم مرح خربلل
مزيج تسويقي متكامل يراع القااعات السروقية المسرتمدفةس والمرد السروقي أو
األهدا المالوب تحقيقما ثم يترجم ذلا كله فري شركل برنرامج للجمرود التسرويقية
الموجمة لكل قضية مح قضايا الخصخصة.
فكل قضية مح قضايا الخصخصةس تخااب قااعات سوقية مستمدفه بماس
وتختل األهدا السروقية المالروب تحقيقمرا مرح قضرية إلر أخررىس لرذا تختلر
تشرركيلة عناصررر المررزيج فرري البرنررامج التسررويقي وفررق نوعيررة القضرريةس وبالتررالي
يختل شكل المزيج الترويجي مح قضية إل أخرى.
فعلرر سرربيل المثررالس نجررد أح قضررية الخصخصررة كأيديولويجررة وكخيررار
استراتيجيس عل مستوى االقتصاد القوميس وحتمية األخذ بماس كاح نتيجة ضئوا
مح صرندوق النقرد الردوليسوالبنا الردولي للتعميرر والتنميرة ك شرترااات منره علر
الدول الناميةس إلعادة جدولة ديونمرا الخارجيرة ابقرا ا للقواعرد المعروفرة لردى نراد
باري

وناد لندح )(vuylsteke, 1989س بل إح البنا الدولي يعرر

مالي وفني لتنفيذ برامج الخصخصة مح خبلل برنرامج اقتصراد للتكير

تقرديم دعرم
الميكلري

إلنعاو اقتصاديات السروق مرا تحريرر السياسرات النقديرة والماليرةس ممرا يعرد عبهرا ا
اقتصرراديا ا ضررخما ا عل ر ذو الرردخل المحرردود والابقررة المتوسرراة مررح المررواانيح
والمشروعات الوانيرة الصرئيرة والمتوسراة التري يئلرب عليمرا أنمرا كثيفرة العمرل
 Capital Intensiveس وذلررا فرري حالررة إتمررام البرنررامج الررذ يوصرري برره البنررا
الدولي دوح إباا .
وفي ال اقتراح قضية توجه الدولة نحو الخصخصة بمساوئ الرأسرمالية
فيما مض س ومعاناة الدول النامية بوجه خاص مح صعوبات التعامل ما التكتبلت
االقتصررادية الدوليررة ومشرراكل عجررز الموازنررات العامررةس وثقررل الررديوح الخارجيررةس
وقصررور مواردهررا الماليررةس واعتمادهررا علر االسررتيراد مررح الخررارلسوإذ ذاا تبرردو
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عمليرررات تسرررويق قضرررية الخصخصرررة لررردى القااعرررات السررروقية مرررح المرررواانيح
والمستثمريح والعامليح بالمشروعات الماروحرة للخصخصرةس والقيرادات العامرةس
كمح يستخدم سبلحا ا للدمار الشاملس ليعص بالحياة االقتصادية واالجتماعية عل
ح ٍد سوا .
وهرررذا هرررو االنابررراخ األول

 The First Impressionعرررح قضرررية

الخصخصة كفكرةس وعما يتبعما مح قضايا تلحق بماس لذا ف ح تسويق هذه القضية
يحتررال إل ر إعررداد بررارخ لمررزيج تسررويقي متميررز يخا ر

اللبرراب والعقررولس ويقنررا

الحيررارى والخرراهفيح مررح الخصخصررةس ويضررمح المرربلذ اامررح لجررذب االسررتثمار
األجنبيس ويوفر األماح واالامهناح للمواانيح عل غدهم ومستقبلمم.
ومرح المعررو
حاسرما ا وهرو مرا يعرر

داهمرا ا أح تسررويق القضررايا التري تررؤثر فرري المجتمررا تررأثيراا
بالتسرويق االجتمراعي  Societal Marketingيحترال إلر

براعة خاصة في استخدام المزيج التسويق.
ويرررى ) (kotler. 1986أح ثمررة اررر

ثالررث فيمررا برريح المنررتج للسررلعة أو

الخدمة أو الفكرةس والمستملا أو المستفيدس وهؤال يعتبرهم  Kotlerأارافا ثالثةس
ويسميمم حرا

البوابة Gate keepersس ففي قضية الخصخصرة ومرا يتصرل بمرا

مررح قضررايا تتفرررخ عنمرراس يوجررد نقابررات العمررالس والمسررتثمروحس ورجررال اإلدارة
العليرراس القررادة السياسرريوحس العرراملوح بالمشررروعات العامررةس البنررواس فمررؤال هررم
األارا الثالثةس ويصبح ضرروريا ا إيجراد حروافز وضرئوا إضرافية فري األوقرات
الصحيحة وبالكميات المناسبة لممس ويالق  Kotlerعل هذا النروخ مرح التسرويقس
تعبيررر التسررويق المضررخم  Mega Marketingحيررث تتسررا الرؤيررة للممررارات
والموارد المالوبة للدخول والعمل في أسواق معينة.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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ويضي

) (kotler,1986عنصريح تخريح للمزيج التسويقي همرا السرلاة

 Powerوالعبلقرات العامرة  Public Relationsليصربح المرزيج التسرويقي مؤلفرا ا
مح 6 Psس وهي:
 المنتج
 التوزيا
 السلاة

Product
Place
Power

Promotion
 الترويج
Pricing
 التسعير
 العبلقات العامرةRelations Public

وتتمثل أهم انعكاسات التسويق المضرخم  marketing Megaفري قدرتره
عل توسيا التفكير اإلستراتيجي للمسوقيح في ثبلثة اتجاهات هي:
 توسرريا مفمرروم التسررويق المتعرردد األاـــــــررـرا
وإعاا اهتمام لؤلارا

Multiparty Marketing

الثالثة في عملية التسويق.

 عدم وضوح التميرز بريح المتئيررات البيهيرة والمتئيررات التري يمكرح السريارة
عليماسحيررررث يمكررررح تئييررررر بعرررر

هررررذه المتئيرررررات بالحشررررد Lobbyingس

واإلجرررا ات القانونيررةس والتفرراو

س واإلعرربلح والعبلقررات العامررةس والشررراكة

االستراتيجية.
 توسيا فمم كيفيرة عمرل األسرواقس حيرث أح األسرواق الحقيقيرة غالبرا ا مرا تكروح
مسدودة أو أمامما معوقراتس أح أفضرل المسروقيح ليسروا علر الردوام قرادريح
علر تحقيررق الربحيررةس ممررا ينررتج عنرره مسررتوى مررنخف

مررح قناعررة المسررتملا

وإبتكارية المنتج.
وقررد يُالررق عل ر مفمرروم التسررويق الموسررا وفقررا لمرردى شررمولية األنشرراة
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التسويقية تعبير  Extended Marketingلئلشارة إل شمولية األنشاة التسويقية
في الوقت الحاضررس كرم قرد يُالرق عليره  Meta Marketingأ التسرويق الواسرا
الناراق حيررث ال تكرروح أهردا

العمليررة التسررويقية مجررد الحصررول علر الربحيررةس

وإنمرررا تركرررز علررر الررروال وكسرررب رضرررا المسرررتملا أو المسرررتفيد وتقرررديم العررروح
والمسرررراعدة لمررررم وقررررد يالررررق عليرررره تعـررررـبير Macro

 marketingوقـــــــررررـد

اشـــــــــــتقت هذه المصالحــــــــات في حقبة التسعينيات ) (Mazis, 1997حيث
تمت المؤالفة والتجديد فيما بيح علم التسويق وعلوم العبلقات العامة واالتصاالتس
ومبرررادئ األخررربلق للتعامرررل مرررا المتئيررررات البيهيرررةس وإعارررا رضرررا المسرررتملا
والمستفيدس والوساا في عمليرة التسرويق (األاررا

الثالثرة) أهميرة أكبررس ودوراا

أعمق حيث يكوح التركيز عل خمسة أنواخ رهيسة للتسويق وهي:
* تسويق المنتج Product Marketing

حيث يتم التعامل ما التاوير وتسويق السلا والخدمات واألفكرار بئرر
بيعما وتحقيق الربحية مح وراهما.
* تسويق المنامة Organization Marketing

حيث يتم التركيز عل النشااات التي تمد

إل إيجاد مواق

واتجاهات

وسررلوكيات نحررو شخصررية سياسررية معينررة أو لتسررويق الشررمرة أو السررمعة أو أدا
معيح أو تسويق الشعور أو العواا

نحو ااخريح.

* تسويق ا لموقا أو المكاح Place Marketing

حيث يكوح التركيز عل التاوير والتسويق لمواقا أو أماكح معينة.
* التسويق االجتماعي Societal Marketing

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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حيث يتم تنفيذ ومراقبة برامج عمل مؤثرة للحصول عل أفكار اجتماعية
مبلهمة حول قضايا وأفكار واعترافات ومساندات في الترويج والتخايا لمنتجات
أو التسعير واالتصاالت والتوزيا لمذه األفكار والقضايا.
ويرى ) (van Dam & Apeldoorn. 1996أح ثمة دعوة واجبة فري هرذا
الصددس وهي اللجو إل ما يعر

بالتسرويق المسرتدام (والمتصرل بأسرباب الحيراة

وبرالتئيرات البيهيــــــرـة الــمجــــــرـددة) Sustainable Marketingس فيعبرر عرح
الجمود التسويقية المستمرة التي ترصد وتأخرذ فري اعتبارهرا مرا يحردث مرح تئييرر
فرري المحرريا البيهرريس ويلبرري حاجررات المسررتملا أو المسررتفيد ومصررالح المجتمرراس
وأهرردا

المنررتج ويتعامررل مررا المشرركبلت والعقبررات والقيررود الموجررودة فرري البيهررة

بصورة ترع المصلحة العامة وتراع العبلقات بريح كرل المتعرامليح فري قنروات
التسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويق للسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلعة أو الخدمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
أو الفكرة.
يؤكرردا ) (Van Dam & Apeldoom, 1996علرر أح االسرررتمرارية
والمبادأة في الجمود التسويقية المبذولرةس وإرادة التئلرب علر العقبرات التري تعروق
الجمرود التسرويقيةس هررو شررا ضرررور لفعاليرة تحقيرق األهرردا

السروقيةس ولرري

كافيا ا فحسب.
وتنبئرري اإلشررارة إلرر أح األهرردا

السرروقية فرري كررل قضررية مررح قضررايا

الخصخصة ال يمكرح تحديردها بصرورة حقيقيرةس وإنمرا يتئيرر تحديرد هرذه األهردا
وفررق الارررو

االقتصررادية واالجتماعيررة والمرحلررة الزمنيررةس والجمررود التسررويقية

المبذولة مح قبل.
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ويامررر بررادئ ذ بررد أح الجمررود الترويجيررة المالوبررة لكررل قضررية مررح
قضايا الخصخصةس تحتال في الردول الناميرة إلر التركيرز علر عناصرر المرزيج
التسررويقي المتعلقررة بقرروة الرردعم السياسرريس والعبلقررات العامررةس والجمررود الترويجيررة
الم تعلقررة باالتصرراالت الشخصرريةس واإلعرربلح واإلعرربلم والدعايررة لرري

مررح اررر

واحررد فقررا (الحكومررة)س بررل مررح كررل أجمررزة المجتمررا مررح منالررق الحفرراا عل ر
المصررالح القوميررة والنمررو

باالقتصرراد القرروميس ويررا حبررذا إذا تررم ربررا الجمررود

التسويقية والترويجية بالواجبات الدينيرة تحقيقرا ا للعدالرة وتشرجيعا ا للمسرتثمر الفرردس
وانتما اا للواحس وإحقاقا ا للحق وإنصافا ا للمتحراجيحس وأدا ا للواجبرات مرح األغنيرا
نحو الواح.



المبحث الرابا
المتالبات األساسية لنجاح الترويج لقضايا الخصخصة

تتمثررررل أهررررم الرررردعاهم والتوجمررررات األساسررررية لنجرررراح الترررررويج لقضررررايا
الخصخصة في جودة المحيا البيهي لقضايا الخصخصةس والذ يتضمح ضرورة
تميهرررة واسرررتثارة المتئيررررات االقتصرررادية والسياسرررية واالجتماعيرررة والتشرررريعية
واإلداريرررة والمؤسسرررية بصرررورة إيجابيرررة لتكررروح سرررنداا داعمرررا ا لتررررويج قضرررايا
الخصخصرررة ولتقليرررل ترررأثير الصرررعوبات المعوقرررة لقبرررول المجتمرررا التعامرررل مرررا
واالستجابة للجمود الترويجية لقضايا الخصخصةس وخاصة في المراحرل األولر س
وحت ر تررؤتي الخصخصررة برردايات ثمارهرراس إل ر أح تصرربح جمررداا واعررداا ومبشررراا
بالخير.
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وتتمثل نهه هذه الدعائه فٌما ٌلً:
(Zahra ,2000: 88-103&Cuervo and Villalonga, 2000: 583-590 &Mondal
&,2000:61-74

عاشورس  &58-1 :5996هند س .)519-97 :5991
 1/4عالج مشكالت تقٌٌه المش وعات المط وحة للبٌل:
حيرررث ال تمثرررل القيمرررة التاريخيرررة لؤلصرررول قيمتمرررا السررروقية وال قيمتمرررا
االستبداليةس مما يقتضي إعادة تقييم شاملة لؤلصول بصورة فنية مح خبلل مكاتب
خبرة وخبرا متخصصيح لديمم رصيد جيد في تقييم األصول في السوق المحلري
والعررالميس حيررث أح عمليررة التقيرريم والتسررعير لؤلصررول تررؤثر فرري كررل مررح الجانررب
االقتصراد والمرالي لقضررية الخصخصرة مررح ناحيرةسوالجانب السياسرري مرح ناحيررة
أخرىس إذ يتم تفسير المئاالة في تقييم األصول علر أنره تعويرق لعمليرة البيرا ممرا
يررؤد إل ر تعثررر ال خصخصررةس كمررا يررتم تفسررير التيسررير والتقيرريم بأقررل مررح القيمررة
الحقيقيةس عل أنه تبلعب لصالح المشتريح.
 2/4تطوٌ او

نس المال والمؤااات المالٌة والمص فٌة:

إذا تعد سوق رأ المرال والمؤسسرات الماليرة والمصررفيةس أهرم مقومرات
نجرراح خصخصررة الملكيررةس فعررح اريقمررا يررتم التررداول النشررا لؤلسررمم والسررندات
حاضررراا وتج ربلاس ويحمرري المتعررامليح فرري السرروقس ويمنررا المضرراربات والتوااررؤس
ويوفر الشفافية في االستثمار األمح في ال وجود شرركات وصرناديق االسرتثمارس
ومكاتب المستشاريح والخبرا في االستثمار واألوراق الماليرةس إلر جانرب أهميرة
تاوير القااخ المصرفي لدوره الحيو في عمليات اإلصردار فري السروق األولر
لؤلوراق المالية وفي توفير السيولة والقرو للمشروعات التي يتم خصخصتما.
 3/4تواٌل وتنوٌل قاعدا الملكٌة:
وهررذه الركيررزة يمكررح أح تعارري برنررامج الخصخصررة اابعرا ا ديموقراايرااس
وصرررورة ذهنيرررة إيجابيرررة قويرررةس وتأييرررداا جماهيريرررا ا واسرررعااس حيرررث يتررراح لصرررئار
الرأسمالييح وصئار المستثمريح وللمديريح والعرامليح والعمربل فري المشرروعات
المخصخصة أح يشاركوا فري ملكيرة أسرممما وبالترالي يرتم تنميرة المواانرة عنردهم
فيمارسرروا دوراا محرردوداا إل ر جانررب الرردور الكبيررر الررذ يؤديرره كبررار المسررتثمريح
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والرأسمالييح الذيح يملكوح القدرات المالية والخبرة والدرايرة بمجراالت االسرتثمار
واألعمال بما يعتبر سعيا ا لتوسيا نااق المنافسرة وتشرجيا االبتكرارس مرا ضررورة
تحديد مجاالت المشروعات المتاحة لبلستثمار األجنبي ونسب الملكية فيما.
 4/4االمة معاٌٌ اختٌا المش وعات للخصخصة:
ويوجرره خرراص مررا يتعلررق منمررا بررالحوافز الترري سررتوفرها الدولررةس لرردعم
وتشرررررجيا ومسررررراندة االسرررررتثمارات الخاصرررررة فررررري المشرررررروعات الماروحرررررة
للخصخصةس والوضا التنافسي لمذه المشروعاتس وحجم المشروخ وأهميته علر
المسررتوى القرررومي ونوعيرررة المشرررروخ ذاتررره مررح حيرررث كونررره كثيررر رأ المرررال
 Capital Intensiveأو كثير العمرل Labour Intensiveس والجردوى الماليرة
للمشروخ حاليااس وحساسية إيراداته وتكاليفه في المستقبل.
 5/4وهود قواعد واضحة ومحددا تتعامل مل الط

البدٌلة للخصخصةإ مثل:

 جوهرية مراعاة األبعاد االجتماعية للخصخصة عل محدود الدخل.
 مراقبة الدولة لجودة وأسعار الخردمات المقدمرة مرح القاراخ الخراص علر
أسا تجار س لتبعدها عح االستئبلل الممقوتس إلبعاد المخاو الرديهرة
المصرراحبة للخصخصررة مررح توقررا ارتفرراخ األسررعار دوح مبرررر واسررتئبلل
حاجات المواانيحس وإح أد ذلرا ب مسراا الدولرة لزمرام األمرور بالتردخل
في جانبي العر والالب عل خدمات معينة بأسلوب التوجيه والتحفيز
وخاصة في السلا والخدمات التي يتص سوقما بأنه سوق باهعيح.
 التركيرررز علررر تررردعيم األنشررراة اإلنتاجيرررة والخدميرررة األساسرررية للتنميرررة
االقتصادية مثل المشروعات الصناعية المتاورة تكنولوجيا أو تنتج سلعا ا
بديلة للمسرتورد تواينرا ا للصرناعةس أو تردعم الجمرود التصرديرية لبلقتصراد
القومي.
 الترردرل فرري التابيررق لبرنررامج الخصخصررة حت ر تكرروح النترراهج الناجحررة
لبدايات البرنامجس نموذجا ا يُحتـذى به للتابيق في نف القاراخ لمؤسسرات
مشابمة.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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 ضرورة وجود برنامج زمني مدرو للخصخصة لمراعراة قردرة السروق
عل استيعاب المشروعات الماروحة للبيا ولبلستفادة مرح ردود األفعرال
وخبررررات التقيررريم والتسرررعير والبيرررا فررري المراحرررل األولررر لتكررروح دعمرررا ا
للمراحل التالية للخصخصة.
 ضرررورة ترروفير معلومررات كاملررة عررح فرررص الربحيررة والنمررو للشررركات
المخصخصة.
 6/4التهٌئة الكاملة للمناخ التش ٌعً واالقتصادي:
إذ تحترال الخصخصررة إلر تاروير وتصرحيح التشررريعات المرتبارة بررنمج
الخصخصة مثرل قروانيح الملكيرة والمعرامبلت التجاريرة والقروانيح المنامرة لسروق
رأ المال والمؤسسات المالية والمصرفية وتشرريعات العمرل والضرراهب ومنرا
االحتكررررار إلرررر جانررررب ضرررررورة ضرررربا التناسررررق برررريح برنررررامج الخصخصررررة
واإلصبلحات االقتصادية الميكلية األخرى عل المسرتوى القرومي حتر ال يحردث
تضرررارب أو ترررداخل بررريح بررررامج الخصخصرررة والسياسرررات االقتصرررادية والماليرررة
األخرى في الدولة.
 7/4اإلصال والتطوٌ اإلدا ي لألههزا الحكومٌة:
تررروفير وتاررروير القررردرات اإلداريرررة الداعمرررة لبرنرررامج الخصخصرررة فررري
األجمزة الحكومية وللمشروعات الخاصة بتبن جمد قومي في إعداد المدير الرذ
يتعامل في سوق عل مستوى العولمة واتفاقية الجات ومواصفات الجودة العالمية
والقدرات التنافسية عل مستوى عالمي.
 8/4ض و ا توفٌ الدعه الاٌااً لب نام الخصخصة:
 9/4ض و ا اانتخداه األانالٌ الت وٌهٌنة منن كافنة نههنزا الدولنة والمهتمنل
وتهٌئنننة نههنننزا المهتمنننل والدولنننة ألداع دو هنننا المننننوط بهنننا وهنننو منننا ٌعننن ف
بــPromotion Multilateral
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المبحث الخام
تجارب عالمية في الترويج لبرنامج الخصخصةس لدول تختل في توجماتما االقتصاديةس
[وتقييم كل منما في ضو الارو البيهية التي تحيا بما]

إح كررل تجربررة مررح تجررارب الخصخصررةس تضرري إل ر حصرريلة التجررارب
الدولية دروسا ا مستفادةس تسرتحق الدراسرةس لتفراد سرلبياتما وإتبراخ إيجابياتمراس فري
تنفيررذ مشررروعات الخصخصررة المسررتقبليةس بيررد أح الخبرررا يؤكرردوح أهميررة أخررذ
الارو والمتئيرات المحلية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونيرة بعريح
االعتبارس عنرد إعرداد اسرتراتيجيات الخصخصرة وتنفيرذهاس فثمرة مرا يشربه االقتنراخ
العالمي بأح تجارب الخصخصرة ال يمكرح نقلمرا بحرذافيرها مرح دولرة إلر أخررىس
ويبررريح الباحرررث فيمرررا يلررري عررردداا مرررح التجرررارب العالميرررة فررري التررررويج لبرنرررامج
الخصخصررةس لرردول تختلرر فرري توجماتمررا االقتصرراديةس وتتبررايح فرري المتئيرررات
السياسية واالجتماعية التي تكتنفماس في فترات الترويج لبرنامج الخصخصة:
 :1/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً ب ٌطانٌا:
[Gragg and Dyck, 1999 & Bishop and Thompson, 1993 Grimsone,
1990& Grout, 1995& Suleiman, 1990].

تتصر التجربررة البرياانيررة فرري الخصخصررة بالنجرراحس منررذ أح برردأت مررا
حكومة المحافايح برهاسة مارجريرت تاتشررس ذلرا أح أسرباب النجراح قرد تجمعرت
فيماس وهي مح أول البدايات في هذا المضمارس لذا تعد بحق مح التجارب الراهردة
) (Cragg & Dyck, 1999مرح حيرث التميهرة التشرريعية والسياسرية واالقتصرادية
مررا إجرررا إصرربلحات فرري سرروق األوراق الماليررة والميكررل الضررريبيس ثررم شررمول
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الخصخصة لكافة قااعات االقتصراد القرومي السرلعية والخدميرةس وهري تركرز فري
المجمودات الترويجية عل :


استخدام حمبلت إعبلمية وإعبلنية مكثفة موجمة إل كل القااعات السروقية
المستمدفة (الشرعب -المسرتثمريح -العرامليح  -المرديريح -األجمرزة الرسرمية-
القيرررادات السياسرررية واالجتماعيرررة)ن وذلرررا إلقنررراعمم وتررررغيبمم واسرررتمالتمم
بجدوى الخصخصة فمثبلا استمرت الحمبلت اإلعبلميرة واإلعبلنيرة فري بيرا
شركة  British Telecomسنة ونص السنة.



إعمررال األسررلوب الترردريجي فرري الخصخصررةس حترر يمكررح إعاررا فرصررة
لجمررود العبلقررات العامررةس والنشرررس والبيررا الشخصرري واإلعرربلم واإلعرربلح
والدعايةس أح تؤت ثمارها و ُتحدث تأثيرها.



التركيررز عل ر جررودة المنررتج فرري قضررايا الخصخصررةس إذ يررتم التركيررز عل ر
المؤسسررات الرابحررة والمبشرررة بررالخير فرري كررل قارراخس ليررتم تحويلمررا بشرركل
نموذجيس لتكوح مثاالا يحتذ به في باقي المؤسسات المشابمة.



التركيرررز علررر التحشررريد  Lobbyingوالشرررراكة اإلسرررتراتجية للمسرررتثمريح
والمررواانيح والمررديريح والعررامليحس ومؤسسرري الشررركاتس فرري توسرريا قاعرردة
الملكيةس كما يلي:
أ -تشجيا الدولة للمؤسسيح في المقام األول علر شررا نصريب الدولرة مرح
األسمم أو جز منما.
ب -تشرررجيا المرررديريح والعرررامليح ب عاررراهمم أولويرررة فررري شررررا األسرررممس أو
إعااهمم أسمما ا مقابل نصيبمم في األرباح أو تخفي ثمح األسمم لممسأو
إعارراهمم حررافزاا للشرررا س أو مررنح المتميررزيح مررح العررامليح أسررمما ا مجانيررة
لكونمم ذو المسهولية األولر فري اسرتمرار عاراهمم للشرركة وتارويره
ومضاعفته (إعاا مزايا واضحة للعامليح).
ج -تشجيا المستثمريح عل شرا األسمم ب عااهمم معلومات كاملة وصادقة
تبيح االتجاه الواعد لفرص الربحية في الشركات المعروضة للبيا.
د -تخفي قيمة األسمم أو تقسيا الثمح أو إعاا أولوية لالبات المسراهمة
الصئيرةس فمثبلا حينمرا بيعرت حصرة الدولرة الباقيرة فري رأ مرال شرركة
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 Cable and wirelessفري ديسررمبر 5981مستمرت االسررتجابة إلر كررل
الالبرررات التررري ال تتجررراوز 433سرررمم ولرررم يُسرررتجب إال إلررر  %33مرررح
الالبررات الترري تفرروق 5333سررممس هررذا عل ر الرررغم أح عرردد المسرراهميح
يتقلص بسرعة بعد عملية اإلصدارس رغم ما تقدمه الحكومرة مرح تشرجيا
لبلحتفاا باألسممس فقد تقلص مثبلا عردد المسراهميح بريح تراريخ البيرا فري
58فبراير 5985مس لشرركة  British Aeorospaceوحتر  7مرح ينراير
5984مسمح  537294مساهم إل  27154مساهم.


وضا قيود عل المستثمريح األجانب في عمليرات الخصخصرةس بمارالبتمم
بالق يد في سجل المساهميح األجانب لدى الدولرةس وأال تزيرد حصرة المسرتثمر
األجنبي عح  %51مح إجمالي أسمم الشركةس ما عدم مشاركة األجنبي في
مجل



اإلدارة.

احتفرراا الحكومررة بسررمم خرراص يسررم السررمم الررذهبي  Golden Shareفرري
الشركة المخصخصةس يحق لما به حضور الجمعيرة العموميرةس والتصرويتس
وتعييح ممثل لمرا مرح رجرال األعمرال فري مجلر
االعترا

في األحوال الاارهة عل بع

اإلدارةس وكرذلا يحرق لمرا

القراراتس وهذا يعاري صرورة

ذهنيرررة أمرررام المررروااح أح الشرررركات المخصخصرررة تعمرررل بمراقبرررة الدولرررة
إلعمال الصالح العام ودوح إضرار متعمد بحقوق المستثمريح والمساهميح.


تخيير المديريح في المؤسسات العامة في الدولةس والمعارضيح للخصخصرة
إمررا بررنقلمم إل ر وارراه

بديلررة فرري المؤسسررات المخصخصررة أو بحررل هررذه

المؤسساتس فيفقدوح وااهفمم.


يشر

وزير المالية عل جميا عمليات الخصخصة بالتعاوح ما الوزارات

المعنيررةس برسررم وإقرررار الخارروا العامررة للخصخصررة أمرا تفاصرريل العمليررات
الفنيةس فتترا للمختصيح مح بنوا أعمال ووساا مرالييح ورجرال قرانوحس
ومكاتب محاسبة مما يوسَّا داهرة الشراكة اإلستراتيجية في الخصخصة.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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المساندة السياسية الكبيرة للحزب الحاكم والحكومة والوزارات للخصخصرة
يعك



قوة التأثير الداعم للتوجه للخصخصة.

توخ رت الحكومررة اررريقتيح فرري ضرربا أسررعار البيررا للشررركات المعروضررة
للخصخصرةس إمرا بقرررار مباشرر منمررا أو عرح اريرق المزايررداتس وفري كلتررا
الحرررالتيح يسررربق قررررار السرررعرس تقيررريم يقررروم بررره مكترررب محاسررربة متخصرررص
باالشتراا ما البنا المسهول ووزارة المالية ثم ينتمي األمر إل ضبا سعر
أصرنا

يؤخذ به في عمليات الخصخصة المباشررة إلر بعر

المسرتثمريح

أو يؤخذ به كحد أدن في عمليات المزايدة التي تلجأ إليما الحكومة.


الحرص الشديد مح قبل السلاات المسهولة عل

أح يرتم إنجراز الخصخصرة

بمصداقية وشفافية إل جانب المؤازرة مح جل األارا

المعنيةس وتتم هذه

المررؤازرةس بتقي ريم السررلاات المسررهولة لوقررا التحررول للخصخصررة عل ر كررل
األارا

المعنية بماس ثم التعديل بمختل

حت يمكح ضماح مؤازرة هذه األارا


اإلجرا ات الجباهية والمالية بينمرا
لعملية الخصخصة.

يتم التركيز في المجمودات الترويجية عل التكامل بينما وبريح المجمرودات
التسويقية ككلس وكذلا عل العواهد والمكاسب المحققة لكل األارا

نتيجة

عمليات الخصخصرةس فيرتم اإلبرراز اإلعبلمري واإلعبلنري والردعاهي للنرواتج
اإليجابيرررة للخصخصرررة علررر تحفيرررز العنصرررر البشرررر فررري المشرررروعات
المخصخصة وكي

زادت دخولماس وكذلا النتراهج اإليجابيرة علر االرتفراخ

الملحوا في مسرتوى أسرعار األسرممس وزيرادة نشراا السروق الماليرةس وكرذلا
التزايد المضرارد فري مسرتويات التاروير والنمرو

والتحسريح فري إنتاجيرة

الشررركات المخصخصررة إلر جانررب إبررراز التحسرريح فرري النترراهج االجتماعيررة
والسياسية.
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 :2/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً مالٌزٌا:
][World Bank, 1992 & Rahman, 1992

يبل عدد سكاح ماليزيا حوالي  43مليوح نسمةس يشكل السكاح األصرليوح
(الماال ) نحو  %18منممس وذوو األصول الصينية نحو %34س والبقية تأتي مح
أصول هنديةس ويمثل هذا التركيب العرقري عاهقرا ا كبيررااس نارراا لتفراوت المسرتوى
المعيشي بيح الابقاتس إذ غالبية الفقرا مح الماال العامليح في قااخ الزراعةس
ويتمركز ذوو األصل الصيني في المدح ويسياروح عل االقتصاد الواني.
وبل عدد الشركات الحكومية نحو  933شركة تساهم في الناتج اإلجمالي
المحلي بنحو  % 28ويعتمرد االقتصراد المراليز علر تصردير منتجريح رهيسرييح
همررا الماررراا والقصرررد يرس وقرررد حررردثت تقلبررات فررري األسرررعار واألسرررواق وركرررود
اقتصاد في عام 5981مس لماتيح السلعتيح لدرجة سلبية معدل النمو االقتصراد
فرري هررذا العررام مقارنررة بمعرردل نمررو  %6.3عررام 5983مس  %7.3عررام 5983مس
وناررراا لتزايررد الحاجررة لبنررا وتحررديث البنيررة التحتيررة  Infrastructureوتوسررعة
القاعررر دة الصرررناعيةس تبنرررت الدولرررة اسرررتراتيجية الخصخصرررةس حيرررث بلررر عررردد
المشروعات المخصخصة 553مشروعا ا منما 41مشروعا ا جديداا تماما ا في الفتررة
مررح 5983مس وحت ر 5992مس وشرراملة للخارروا الجويررة الماليزيررةس االتصرراالتس
الكمربرا س النقررلس البريررد والمواصرربلتس الصررر الصررحيس وقررد اتصررفت الجمررود
الترويجية بما يلي:


تعمررل الدولررة عل ر توسررعة نارراق مشرراركة المررواانيح المرراال (وهررم األقررل
ثرررروة)س فررري تملرررا الشرررركات علررر حسررراب األصرررول الصينيةسوالمسرررتثمر
األجنبيس بدرجة مح التوازحس بمد توزيا الثروة بصرورة عادلرةس لضرماح
المشاركة الجماهيرية في التوجه نحو الخصخصة.



تراقب الدولة  -مح خربلل إارار رقرابي  Regulatory Frameworkتنفرذه
وحرردة تنايميررة ملحقررة بكررل وزارة  -األنشرراة التجاريررة والمرافررق الترري تررم
خصخصتما وبوجه خاص مح حيث جودة الخدمات ومناسبة األسعار وذلرا
عح اريق أسلوبيح هما:
أ -إصرردار التررراخيص لمرردة زمنيررة محررددة إلدارة الخرردمات العامررة
وبعد أح تنتمي يتم تعديل شررواما وفرق المتئيررات المسرتحدثةس
لزيادة نااق المنافسةس ومراجعة تلية األسعار.

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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ب -عقررررود االمتيرررراز  Agreements Concessionإلدارة المرافررررق
العامررةس متضررمنة شررروا تئييررر بعرر بنررود العقررد حسرربما تررراه الدولررة
ضرورياا.


عل الرغم أح معام التشريعات في ماليزيا ال تعوق التوجه للخصخصة إال
أنه تم تعديل بع مواد الدستور والقوانيح لتذليل عواهق محددة فري اريرق
تنفيذ برامج الخصخصة مثل بنود الدسرتور الخاصرة بنرزخ الملكيرةس وقرانوح
التقاعررردس وقررروانيح المرافرررق الحكومية(االتصررراالت -المرررواني  -الكمربرررا -
وغيرها).



تخاررررا وتنفررررذ مشررررروعات الخصخصررررة "وحرررردة التخارررريا االقتصرررراد "
"Planning Unit,1993 Economicس التابعرة لمجلــــــــرـ الــــــرـوزرا س
وتقرردم المقترحررات منمررا إل ر رهرري مجل ر الرروزرا س وبعررد موافقررة مجل ر
الوزرا عليماس يتم عرضما عل البرلماح ومجلر الشريوخ للموافقرة عليمرا
حتر يررتم ترروفير المسرراندة السياسررية لبرنررامج الخصخصررةس إل ر جانررب قرروة
التشرررياس واإلعرربلم والتحشرريدس ويررتم التنسرريق برريح الرروزارات والحكومررات
المحليررة عبررر لجرراح متخصصررة للخصخصررة علر مسررتوى كررل وزارة وكررل
حكومة محليةس أما مصدر المقترحات فمو كل موااح أو مستثمر خراص أو
أ جمةس عل أح يكوح مصحوبا ا بدراسة الجدوى وفق نماذل موحردة معردة
سلفا ا في وحدة التخايا االقتصاد .



ال تمثررل قضررايا العررامليح مشرركلة كبيرررة فرري ماليزيرراس فرواتررب العررامليح فرري
القارراخ الخرراص أعل ر س مررح رواتررب العررامليح فرري القارراخ العررام ممررا جعررل
التلم ر علرر العمررل فرري القارراخ الخرراص أكثرررس بعررد أح ألزمررت الحكومررة
شركات القااخ الخاص بتواي القوى العاملة المنتقلة إليما لمدة ال تقل عح
خم سنوات ما عدم فصلمم إال ألسباب تأديبية قانونيةس مرا عردم تخفري
رواتبمم السابقة كموافيح في الدولة.



منحت الحكومة العامليح في الشركات المخصخصة فرصة تخصريص %1
مح رأ مال الشركة الكتتاب العامليح بشروا ميسرةس وتمكنمم مرح شررا
نسبة محددة مح األسمم بسعر اإلصدار بعد مضي ثبلث سرنوات مرح العمرل
في الشركةس ما سعي الحكومرة لتروفير مزايرا أخررى لتحفيرز العرامليح لرفرا
مستوى أداهمم.
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تركرررز ماليزيرررا فررري الخصخصرررة علررر تاررروير القاررراخ الصرررناعي لتلبيرررة
االحتياجات المحلية والتركيز عل التصدير وتنويا الصادراتس ما تحرديث
البنيرررة التحتيرررة مرررا اسرررتقااب رؤو أمررروال أجنبيرررة وأسررراليب تكنولوجيرررة
جديدةسفي ال االستقرار السياسي للببلد.



تضا الدولة خاة استراتيجية عل المستوى القومي لفتررات زمنيرة اويلرةس
وقرد بردأت إبراح الخصخصرة بخاتمرا المعروفرة وهري (New Economic
)Policyس ثرم تلتمرا بعرد ذلرا الخارة التنمويرة المعروفرة (2020 Strategic
) Planبمررررد االنتسرررراب إلرررر تصررررني الرررردول الصررررناعية بحلررررول عررررام
4343ومضاعفة متوسا دخل الفرد إل أربعة أضعا س وهكذا يتم التحرا
فرري مضررمار الخصخصررة مررح خرربلل اسررتنفار كررل الجمررود الوانيررة لتحقيررق
التاررور فرري اقتصرراديات الررواحس ولزيررادة متوسررا دخررل الفرررد عررح اريررق
اإلعررربلم االسرررتراتيجيس والمسررراندة السياسرررية والتركيرررز علررر االتصررراالت
الشخصية في الترويج ببرامج اويلة األجل.

 :3/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً المكاٌك:
][Aspe, 1994 & Newell, 1994

مر االقتصاد المكسيكي بكارثة اقتصرادية ضرخمةس بحلرول عرام 5984مس
ففي الفترة مح 5975مس وحت 5984مس زادت ديوح الدولة بمعدل  %46سرنوياا:
وفي العام األخيرر مرح الفتررة زادت بمعردل %17س وانمرار سرعر صرر العملرةس
وزاد الوضررا االقتصرراد سررو ااس حت ر بلئررت نسرربة التضررخم فرري عررام 5987مس
%519.4س فقررت الحكومة في عام 5988مس إجرا إصبلحات اقتصادية جذرية
وعقدت اتفاقية التكافل االقتصاد القوميس أو ما يعر بـ Pact for Economic
 Solidarityس لكرررل األاررررا السياسرررية واالقتصرررادية والعماليرررة لمناقشرررة برررداهل
اإلصبلح االقتصاد الشامل واالتفاق عل األس والقواعد الواجرب إتباعمرا فري
ذلا.
وتع تبر بداية الشروخ والتوجره للخصخصرةس مرا بدايرة الثمانيناتسوكانرت
تتص بالبا س ولرم تتسرارخ إال فري النصر الثراني مرح عقرد الثمانينراتس وكانرت
األهدا الرهيسية تنهرذ تتمثرل فري ترشريد اإلنفراق الحكروميس وتردبير سرداد الرديوح
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الحكوميرررةس وجلرررب االسرررتثمارات األجنبيرررةس وتررردعيم مشرررروعات البنيرررة التحتيرررةس
وزيادة الكفا ة االقتصادية.
وتتص ر الجمررود الترويجيررة لبرنررامج الخصخصررة فرري المكسرريا نتيجررة
الحاجة الملحة لؤلموالس بما يلي:
 عررزل االعتبررارات والمتئيرررات االجتماعيررة تمامرا ا عررح التررأثير فرري مسررارات
الخصخصة.


الشفافية والعبلنية في اإلجرا اتس والبيا الناي س والبيا ألعل األسعار.



السماح للمسرتثمر األجنبري .بالتملرا لنسرب قرد تصرل إلر  %533مرح رأ
المالسوفق را ا لابيعررة القارراخس عرردا القااعررات اإلسررتراتيجية مثررل البورصررةس
اإلذاعة والتليفزيروحس الئراز الابيعريس قارا الئابرات وفري كرل األحروال فر ح
القدرة التصويتية لؤلجنبي ال تزيد عح  %29ممما بلئت نسبة ملكيته.



اقتصرررت ارررق الخصخصررة فحسررب علر أسررلوب البيررا المباشررر بالمزايرردة
العلنيررةس وعقررود االمتيرراز للمشررروعات الجديرردةس أمررا أسررلوب االكتترراب العررام
فنسبته قليلة لتكاليفه المرتفعة نسبيااس والبا في إجرا اته.



تم خصخصة  913شركة حكومية مح أصل 5551شركة خبلل أثن عشرر
عاما ا فحسبس شملت قااعات سلعية وخدمية متعددة.



تمررت تميهررة تشررريعية للقرروانيح والقواعررد المتعلقررة بحمايررة ومراقبررة ومواكبررة
المنافسررة االقتصررادية وقررروى السرروق والمتئيرررات المرررؤثرة فيررهس ولمواكبرررة
التاورات التكنولوجية مح خبلل المجل االقتصاد للمنافسرة Economic
.Competition Commission



تم التركيز عل حماية مصالح المستملا في ال توعيتهس وإعبلمه وإعبلنره
بكافة المعلومات التي تؤثر في سلوكياته.



تم وضا وتنفيذ سياسة خاصة للحرد مرح السرلوكيات السرلبية للشرركاتس فيمرا
يتعلق بالسلوا االحتكار للقلة أو إجبرار المسرتملا علر تصرر معريح أو
رف خدمة المستملا.
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أصرررت الدولررة فرري تنفيررذ برنررامج الخصخصررة علرر عرردم تحميررل القارراخ
الخاص عب القوى العاملة الزاهدة عح الحاجةس وإنما خردمتما مرا تحملمرا
لآلثار المالية وفقا ا للقانوح.



قامررت الدولررة بترروفير دعررم سياسرري صررارم لبرنررامج الخصخصررة مررا عرردم
إعاررررا الفرصررررة للمعارضررررة السياسررررية أو السررررتئبلل النفرررروذ فرررري إعاقررررة
الخصخصة.



يتول مكتب الخصخصة  Office of Privatizationوالتابا لوزارة الماليرة
 بصورة مركزية  -إعداد الخاوات التنفيذية للخصخصة ودراسة الجردوىالمبدهيةس ويمكنه االستعانة ببيوت االستشارات المالية والروزارات المعنيرةس
ثم يقدم وزير المالية الدراسة األوليرة لمجلر الروزرا لريمكح اعتمادهرا مرح
مجل الوزرا والبرلماحس ثم يتم عمل الدراسات التفصريلية وقبرل االعتمراد
تكوح كل المقترحات في اي الكتماح حفااا ا عل السرية المراقبة داهماا.



تررم التركيررز عل ر تسررعير الخرردمات بشرركل يعك ر التكلفررة الحقيقيررة لئلنتررالس
وحرصرا ا علر عرردم اخررتبلا برنررامج الخصخصررة بالمبالئررة فرري األسررعار أو
االحتكار أو استئبلل المستملا.



تمررت إزالررة الرردعم الحكررومي المباشرررس والرردعم المتبررايحس إلزالررة تشرروهات
األسعار.



حرصررت الدولررة عل ر البررد بخصخصررة المشررروعات الصررئيرة الكتسرراب
الخبرة ثم انتقلت إل المشروعات الكبرى.



تجنبت الدولة إجرا أ إصبلحات هيكلية للقااعات والشركات المعروضة
للخصخصة لتوفير األموالس والتعجيل ب جرا ات الخصخصة.



تمت االستعانة بأسواق المال العالمية لخصخصة المشروعات الكبرىس التي
ال يستايا القااخ الخاص المحلي استيعابما.

 :4/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً نٌوزٌلندا:
][Duncan and Bollard, 1992 & Jones,1991

يبلررر عررردد سررركاح نيوزيلنررردة  3.1مليررروح نسرررمةس ولقرررد انرررتعو االقتصررراد
النيوزيلنررد منررذ أعقرراب الحرررب العالميررة الثانيررة نتيجررة نمررو صررادرات قارراعي
الزراعررة وتربيررة المواشرري فرري اررل االسررتقرار السياسرريس وفرري خرربلل السرربعينيات
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إزداد الوضرررا االقتصررراد سرررو اا نتيجرررة المنافسرررة الدوليرررة الشرررديدة فررري أسرررواق
المنتجات الزراعية والحيوانية.
بررردأت نيوزيلنررردة إصررربلحا ا اقتصررراديا جرررذريااس وتحريرررر كافرررة القااعرررات
االقتصررادية وإزالررة القيررود المفروضررة عل ر االسررتثمار األجنبيسممررا أدى إل ر أح
يشمد قااعا الصناعة والخدمات نمواا سريعا ا إل جانب القاراعيح المراميح للثرروة
الزراعية والحيوانية.
وتشرررمد الجمرررود الترويجيرررة تكرررامبلا مرررا الجمرررود التسرررويقية لبرنرررامج
الخصخصةس وفقا ا لما يلي:


قامت نيوزيلندة بعمل تميهة شراملة لبرنرامج الخصخصرة كجرز مرح برنرامج
اقتصرراد متكامررلس وبصررفة خاصررة فرري رفررا الحمايررة الضررريبيةس وتحريررر
القااخ المصرفيس وتميهة السوق والقوانيح لتحفيز المنافسرةس وإعرادة هيكلرة
المؤسسات العامةس ثم تحويل ملكيتما وإدارتما للقااخ الخاص.



تم تحويل األنشراة الحكوميرة ذات الارابا التجرار
ا
في إدارات الدولة إل شرركات حكوميرة كمرحلرة انتقاليرة تمميردا لبيعمرا إلر
القااخ الخاصس وتسم هذه الاريقة Corporatizationس وذلا بمد :

Trading Activities

أ -تحسيح وتاوير األدا المالي للنشاا.
ب -فتح باب المنافسة وتميهة اإلاار الرقابي.
ج -معالجة قضايا القوى العاملة الفاهضة.
د -رفا الدعم الحكومي.
هـ -تعايم قيمة البيا للقااخ الخاص.


ترررم توايررر أعضرررا مجرررال إدارات الشرررركات الحكوميرررة ذو الخبررررات
الناجحة في إدارة األعمال التجاريرة وفرق أسرلوب القاراخ الخراص بعقرد يرتم
تجديده كل عاميح بعد إجرا عملية تقويم محايدة إلنجازاتمم.



منح مجال إدارات الشركات الحكوميةس ومدير العمومس كافة الصبلحيات
الفنية لتعييح مح يرونه كفؤاا.



منح الشركات صربلحيات واسرعة إلدارتمرا علر أسر
تعمل بمنأى عح المؤثرات السياسية واالجتماعية.

تجاريرة بحترةس حتر
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تتبن نيوزيلندة أسلوب البيا الخاص  Private Saleببيا نسب مرح الملكيرة
لمسرتثمريح مرح القاراخ الخراص بالمزايردةس إلر جانرب بعر أسراليب البيررا
األخرى كاالكتتاب العام.



تمتلا الدولرة فري الشرركات المخصخصرة السرمم الرذهبي Golden Shares
 Or kiwi Sharesللسرريارة علر بعر القضررايا اإلسررتراتيجيةس مثررل أح



تشترا الحكومة عل الشريا األجنبي ارح نص أسممه للبيرا للمرواانيح
النيوزيبلندس في سوق األوراق المالية بعد ثربلث سرنوات مرح تراريخ الشررا
بعدما يحقق الشريا األجنبي أرباحرا ا مجزيرة إثرر إضرافته لتحسرينات كبيررة
عل أدا الشركة.
اورت نيوزيلندة أسلوبا ا لرقابة شركات القااخ الخاصس يقضي بعدم تردخل
الدولة إال في الحاالت الضرورية.



الرقابررة التجاريررة Commission Commerce

أنشررأت نيوزيلنرردة مجل ر
التابا لوزارة التجارة لئر حماية مصالح المستملاس عند شكواه مح تدني
الجودة أو ارتفاخ غير مبرر في السعر وغيرها مح القضايا.



تقرردم الدولررة للقرروى العاملررة الفاهضررة عررح حاجررة الشررركات المحولررة للقارراخ
الخراصس تعويضررات ماليررة تصررل أحيانررا إلر راتررب ثرربلث سررنواتس وترررتبا
بعرردد سررنوات الخدمررةس وذلررا خرربلل السررتة أشررمر األول ر مررح إنمررا الخدمررة
لمساعدتمم عل البحث عح فرص عمل في القاراخ الخراصس وبعرد انقضرا
هذه الفترة يتم صر حوالي 133دوالر شرمريا ا لترأميح الحاجرات األساسرية
إل جانب مساعدة الدولة لمم في تدبير وااه في القااخ الخاص.



تراع ر الدولررة عرردم التمييررز برريح الشررركات الحكوميررة والشررركات التجاريررة
المخصخصةس فكبلهما يدار بأسلوب إدارة الشركات التجاريرة الخاصرةس مرا
عدم منح أ حقوق احتكارية.



تراعر الدولررة إنمررا كافررة االلتزامررات الماليررة قبررل بيررا الشررركات أو تحويررل
اإلدارات الحكوميررة إل ر شررركاتس وهررو مررا يُعررر بررالبيا الناي ر Clean
.Sale



يشر عل إدارة عمليات الخصخصةس وحدة تنايمية تابعة لوزير الماليرةس
حيث تقترح الوحدة تحويل نشاا حكومي ما إل شركة حكوميةس بعد إجرا
دراسرة أوليرة Scoping Studyس وتعرر الدراسرة علر مجلر الروزرا س
والبرلمراحس وبعرد اعتمادهراس يرتم تحويلمرا إلر الروزير المخرتص بالشررركات
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الحكوميررة  Minister of State Owned Enterprisesحيررث يقرروم
برراإلجرا ات البلزمررة للتأسرري س ويعرريح أعضررا مجل ر اإلدارة بنررا اا عل ر
االعتبارات الفنية المحضة.


يتفرررراو وزيررررر الشررررركات الحكوميررررة (الاررررر المشررررتر ) مررررا وزيررررر
الماليررة(الار البرراها) ح رول تقيرريم األصررول والقرروى العاملررةس وكيفيررة دفررا
الثمح وشروا التحويلس ثم تخضا الشركة بعد ذلا لرقابرة وزيرر الشرركات
الحكومية.



تشمل جمود الخصخصة في االقتصاد النيوزيلند س قااعات سلعية وخدمية
عديدةس غير أنه لم يكح مح أولويات الخصخصة في نيوزيلندة توسيا قاعردة
الملكية.

 :5/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً ف ناا:
][Suleiman, 1990 & Borde and Dang, 1997

بدأت فكرة الخصخصة تجد رواجا ا وقبوالا بيح األوساا القيادية الفرنسيةس
منذ أح تول فرانسوا ميتراح الحكمس وكاح ثمة تالا لنتاهج تجربة الخصخصة في
برياانيرراس وقررد برردأت تجربررة الخصخصررة فرري فرنسررا 5986مس بخصخصررة شررركة
رينررو لصررناعة السررياراتس وقررد كانررت األهرردا واألسرراليب المتبعررة لتنفيررذ برنررامج
الخصخصررة فرري فرنسررا شرربيمة إل ر حررد كبيررر باألهرردا واألسرراليب المتبعررة فرري
برنررامج الخصخصررة لرردى الحكومررة البرياانيررة (والررذ برردأ تنفيررذه عررام 5979مس
بحكومررة الم حررافايح برهاسررة مارجريررت تاتشررر) وتتمثررل الجمررود الترويجيررة ومررا
يتكامل معما مح جمود تسويقية فيما يلي:


قامت الحكومرة الفرنسرية بتميهرة المنراخ االسرتثمار س وتاروير أسرواق رأ
المال الفرنسيةس وأعات اهتماما ا متزايداا لتوسيا قاعدة الملكية.



قامت الحكومة بتشجيا صئار المستثمريح المواانيحس ب عااهمم أولوية فري
شررررا األسرررمم المعروضرررةس وإعارررا المزيرررد مرررح االهتمرررام للعرررامليح فررري
الشررركات الترري يشررملما برنررامج الخصخصررةس ب عارراهمم حررق االكتترراب فرري
حدود  %53مرح أسرمم منشرنتممس وخصرم فري قيمرة السرمم بنسربة  %1وأح
ترتفا نسبة الخصم إل  %43إذا تم االحتفاا بالسمم لمدة عاميحس كما سُمح
للعامليح بتقسيا قيمة األسمم عل ثبلث سنواتس ولم يسرمح بمسراهمة الفررد

41

المؤتمر العالمي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي /جامعة أم القرى

الواحد بما تزيد عح  %1مح رأ
لدى عدد قليل مح المبلا.

مال المنشأة لضرماح عردم تركرز الملكيرة
المنشنت.



احتفات الدولة لنفسما بسمم ذهبي في بع



تاوير القوانيح لجذب االسرتثمارات األجنبيرةس مرا وضرا ضروابا لمسراهمة
المستثمريح األجانبس حت ال يترتب عليما ضرر لبلقتصاد.



القيررام بحمرربلت إعبلميررة ضررخمة لتشررجيا المررواانيح عل ر شرررا األسررممس
وبخاصة أسمم الشركات التي يعملوح فيما.



تتركز األساليب المستخدمة للبيا في برنامج الخصخصة الفرنسي في:
أ -االكتتاب العام عح اريق البيا :

حيث يحدد وزير االقتصراد والماليرة والتخصريص سرعر السرمم بنرا علر
توصية لجنة الخصخصةس ويتم إعبلنه للمشتريحس دوح إعبلح الاريقة التي تم بما
التوصل إليهس وتتم جميا العمليات بصورة مركزية عح اريرق هيهرة محايردة هري
غرفررة سماسرررة سرروق األوراق الماليررةس ثررم يررتم اإلعرربلح الواسررا للجممررور بعرردد
األسررمم الماروحررة للبيرراس وبعررد إقفررال عمليررات االكتتررابستتم عمليررة تخصرريص
األسررممس ف ر ذا زادت البررات الشرررا س يررتم السررحب عررح اريررق القرعررة أو تخف ر
القيمة األسمية لؤلسممس بمد زيادة عدد األسمم المعروضة للبيا.
ب -االكتتاب العام عح اريرق المبادلرة بشرمادات االسرتثمار وأسرمم المشراركة
وهي أسمم خاصة بالشركات المحولة إلر القاراخ الخراصس والتري كانرت
مؤممة مح قبل.
ج -زيادة رأ المالس حينما تكوح الدولة مح حملرة األسرمم فري الشرركةس فربل
تمرار حقمررا فرري االكتترراب فرري مزيررد مررح األسررممس ولكررح تترررا الفرصررة
للمدخرات العامة في تلبية احتياجات التمويل.
د -البيا بعقد خاص عح اريق المزايدةس مرا مراعراة تقيريم القردرات الممنيرة
والماليررة للمشررتريح المرررتقبيح كأسررا للتفضرريل فضرربلا عررح اإلمكانيررات
التسويقية لمم.
هـ -الشرا مح قبل العامليحس وقد يمنحوح سمما ا مجانيا ا لكل عشرة أسممس ما
فر حيازة لؤلسمم لمدة سنة أو يمنحوح األولوية أو التقسيا.


يبررردأ اإلعررربلم فررري برنرررامج الخصخصرررة بعرررد اختيرررار الشرررركات المرشرررحة
للتحويرررلس واختيرررار اررررق التمويرررل المناسررربةس حيرررث يبررردأ وزيرررر االقتصررراد
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والمالية والتخصيص ب صدار إعبلح عام عح برد عمليرة التحويرلس ويامرر
عل التلفاز ومتحدثا ا في اإلذاعةس عرح عمليرة التحويرلس كمرا يعقرد مرؤتمرات
صررحفية مررح أجررل توسرريا نارراق القبررول العررامس وفرري الوقررت نفسرره تعررر
المصررررار االسررررتثمارية (القرررراهميح بعمررررل مصرررررفي االسررررتثمار للشررررركة
المحولة)س ومراجعي الحسابات (القاهميح بعمل استشرار عمليرة التحويرل)س
استقبال عاا ات المستثمريح للشرا عل أوراق رسمية ويشترا أال يكوح
المكتب قد قام بمراجعة حسابات الشركة المحولة في فتررة السرنوات الرثبلث
السابقةس والتي بلئت فيما أتعاب المراجعة التي تقاضرما  %51مرح قيمرة مرا
دفعته الشركة المحولة كأتعاب للمراجعة الخارجية.


تقوم الشركة المحولة باختيار شركة دعاية للبد فري وضرا مشرروخ الحملرة
اإلعبلنية.



يقدم مراجا الحسابات تقديره إل خمسة مستخدميح هم:
وزيرررر االقتصررراد والماليرررة والخصخصرررةس والعميرررل الرررذ كلررر مراجرررا
الحسررررابات بالعمررررلس مصرررررفي االسررررتثمار (بنكيررررر االسررررتثمار)س لجنررررة
الخصخصةس لجنرة البورصرةس أمرا مصررفي االسرتثمار فيقردم تقريرره بعرد
ذلا إل الوزير وإل لجنة الخصخصة.



تم إنشا لجنة الخصخصة كاسرتراتيجية حكوميرة لتأكيرد موضروعية التقيريمس
وللفصل بريح الروزير والمسرتثمريح المشرتريح فري عمليرات التفراو س وبعرد
قيام لجنة الخصخصة ب جرا مشاوراتس تصدر توصية بالحد األدن بسعر
بيا األسمم أو الموجوداتس وال يفصح الوزير عح كيفية الوصول إل قراره
بسعر البيا النماهي.



تسررتخدم لجنررة الخصخصررة والرروزير المخررتصس اسررتراتيجية التسررعير بسررعر
منخف نسبيا ا لتعزيز عملية البيا النماهيس الكتساب ثقة الجممور في عدالة
عرو الخصخصة وصوالا إل األثرر التشرجيعي النراجم عرح ارتفراخ قيمرة
السمم في السوق عح السعر المحدد له.



تقوم الوزارة بتحديد أسعار األسمم واختيار النواة الصلبة مح حملة األسرممس
وتعلح تفاصيل االكتتابس كما يقروم مصررفي االسرتثمار ب رسرال المعلومرات
عح اريق التلك إل وكبلهمم وإل المصار األخررى فري أنحرا العرالمس
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كما تنتشر حمبلت الدعاية داخل وساها األعبلم واإلعبلح الواني والدوليس
وبيح المستثمريح.


بعررد إتمررام عمليررة االكتترراب يعلررح الرروزير المخررتص النترراهج وتقرروم سررلاات
البورصررة بنشرررها وتصرردر جررداول األسررعار الرسررمية األولر للسرروقس ويررتم
إببلا مصرفي أو مصار االستثمار بعدد األسمم المخصصةس وقيد أسرما
حملة األسممس وبعد أسبوعيح (وبعد مضي نحو أربعرة أو خمسرة أشرمر مرح
تاريخ اإلعبلح األول) يتم استكمال نقل الملكية.

 :6/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً الب ازٌل:
[Makler,2000 & Baer and Mc Donald, 1998 & Feldman,
]1997

برردأت حكومررة البرازيررل فرري تنفيررذ برنررامج شررامل لئلصرربلح االقتصرراد
الميكلي ومنه الخاا التي تتعلق بالخصخصةس منرذ منتصر عرام 5992مس وذلرا
لتنشررريا االسرررتثمار فررري صرررناعات مسرررتمدفةس وبررررامج حررروافز مختلفرررة لتشرررجيا
الصادرات وتتمثل الجمود الترويجية وما يرتبا بمرا مرح مجمرودات تسرويقية فيمرا
يلي:








قامت الحكومة البرازيلية بتميهرة كاملرة للمنراخ االسرتثمار س لتحفيرز اإلنترال
والتصررديرس وجررذب االسررتثمار األجنبرريس إال أح ثمررة قيررود عل ر االسررتثمار
األجنبررري فررري بعررر القااعرررات اإلسرررتراتيجية مثرررل البتررررول والصرررناعات
اإلسررتراتيجية والمرافررق العامررةس إل ر جانررب ضرررورة أح يسررجل المسررتثمر
السلا واالستثمارات حت ولو كانت غيرر ملموسرة كالعبلمرات التجاريرة فري
المؤسسررة القوميررة للملكيررة الصررناعية فرري البرازيررلس باإلضررافة إلر تحصرريل
ضرررراهب مرهقررره نسررربيا ا دوح أ إعفرررا ات للمسرررتثمر األجنبررري أكثرررر مرررح
المسررررتثمر الررررواني رغررررم تعررررديل التشررررريعات الضررررريبية فرررري اإلصرررربلح
االقتصاد ولكح وفقا ا لنوخ الصناعة.
قامرررت الحك ومرررة البرازيليرررة بتررردعيم المنرررااق الحررررة بمميرررزات وحررروافز
وإعفررا ات ضررريبية لتشررجيا التصررديرس كمررا تقرروم ب نشررا منررااق صررناعية
تصديرية وتاوير كامل للبنية األساسية.
تمتم الحكومة البرازيلية بتنمية ممارات العامليحس كما تقردم الحكومرة بررامج
تدريبية مجانية للعامليح فري المردح الرهيسريةس والمنرااق الصرناعية فري ارل
التركيز عل التوجه التصدير بعد عبور سياسة اإلحبلل محل الواردات.
تنص اإلجرا ات االقتصادية والسياسات المتبعة في الخصخصة بالشفافية
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والمصداقية والعدالة بيح كل األارا المشاركة وكلما توص بأنما أفضل
مجمودات ترويجية يمكح استخدامما لقضايا الخصخصرةس أ التركيرز علر
األفعال أكثر مح األقوالس رغم اللجو إل المجمودات اإلعبلمية واإلعبلنية
والدعاهية.
 :7/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً شٌلى:
][Milman,1996,& Ramirez, 1998

بدأت الخصخصة في شيل في فترتمرا األولر فيمرا بريح 5982-5971مس
حيث كاح القااخ العام يساهم بـ  %23مرح إجمرالي النراتج المحلريس إال أح الدولرة
قامت ب عادة المنشرنت المؤممرة إلر أصرحابما السرابقيح فري القاراخ الخراصس كمرا
قامررررت بتحريررررر التجررررارة الخارجيررررة وإزالررررة القيررررود المفروضررررة علرررر النشرررراا
االقتصررراد س وقرررد تمثلرررت المجمرررودات الترويجيرررة ومرررا يعضررردها مرررح مجمرررودات
تسويقية لبرنامج الخصخصة فيا يلي:




اسرررتخدمت حكومرررة شررريل أسررراليب البيرررا برررالمزادس والعارررا اتس وإجررررا
المفاوضات المباشرةس ولكح أسلوب الدفا المرالي المسرتخدم هرو Debt-led
 Basisس بمعن أح يتم سداد دفعة أول مح المبل المتفق عليهس ويكوح الباقي
عل شكل قرر مباشرر مقردم مرح بنرا االسرتثمار المملروا للدولرةس ولفتررة
استحقاق تتراوح بيح ( )51-8عامااس وبسعر فاهدة بيح ()%55-8س مما أدى
إل تكويح تكتبلت مالية وصناعيةس وتركز في الملكية.
أحدث ناام الدفا الذ اتبعته حكومرة شريل ترأثيراا سرلبيااس علر قيمرة البيراس
الترري اعتبرررت متدنيرةس مقارنررة بررالفرق برريح حصرريلة البيرراس والقيمررة الدفتريررة
للوحردات المباعررةس وكرذلا أدى إلر ضرع السرروق المرالي بسرربب الضررئوا
الكبيرة التي كانت تمار عليه لتمويل عمليات بيا المشروعات.
وقد أفرز أسلوب الخصخصة في الفترة ( )5982-5971إفبلسا ا لكثير مح
المشرررروعاتس وتصرررفية بعضرررماس كمرررا وضرررعت الحكومرررة يررردها علررر
المشررروعات الترري كانررت تررديرها البنررواس باإلضررافة إل ر تصررفية وإدارة
بع التكتبلت الصناعية.
لقررد كرراح مررح أهررم أسررباب الفشررل أح عمليررات الشرررا يررتم تمويلمررا بررأموال
مقترضررةس والتكالررب عل ر شرررا المشررروعات المعروضررة للبيررا دوح أح
يترروافر للمسررتثمريح خبرررات ف نيررة وإداريررة بابيعررة النشرراا بينمررا تلمفررت
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حكومررة شرريل إل ر البيرراس لزيررادة إيرررادات الدولررةس ولتخفرري
الموازنة.

العجررز فرري



أقرردمت حكومررة شرريل فرري الفترررة التاليررة للخصخصررة مررح ()5988-5981س
ونتيجة للفشلس عل عربلل السرلبيات التري عران منمرا االقتصراد فري السرابق
مثل التكرتبلت الصرناع ية والماليرةس وتركرز الملكيرةس وعجرز الموازنرة نتيجرة
التوسا في القرو الممنوحةس فاتجمت الحكومة إل توسريا قاعردة الملكيرة
عح اريق تشجيا العامليح في المؤسسات العامة عل شرا األسمم بأسعار
مئريرررة أو تقرررديم قررررو ميسررررة لمرررمس إلررر جانرررب تنويرررا المشرررروعات
المخصخصة.



فتحرت حكومررة شريل األبررواب أمررام صرئار المسررتثمريحس مرا تقررديم الحرروافز
للمواانيح إلعادة األموال الممربة للخارلس وتعديل القيرود المفروضرة علر
النقد األجنبيس والسماح بمقايضة الديح األجنبي بأسمم عادية محليةس وشرا
ديوح الببلد الخارجية وتحويلما إل ديروح داخليرةس وترم اللجرو إلر أسرلوب
البيا بالمزاد العلني ما وضا سق للملكيرةس أال تزيرد حصرة المشرتر عرح
 %43مح رأ المال للمشرروخس وكرذلا اررح األسرمم لبلكتتراب العرام مرا
اشتراا أح يكوح  %13مح رأ المال للمشروخ مملوكا ا علر األقرل لماهره
مساهم أو أكثر.

 :8/5ته بة الت وٌ لب نام الخصخصة فً مص :
[المكترب الفنري لرروزير قاراخ األعمررالس 5993س  &5996وهبري وفررايزس &5996

هند س .)5996
برردأت تجربررة الخصخصررة فرري مصررر بتوقيررا الحكومررة التفرراق مررا البنررا
الرردولي فرري مررايو 5995س لوضررا برنررامج تصررحيحي لميكلرره االقتصرراد المصررر س
ويعد برنامج الخصخصة جز اا محوريا ا في هذا التصحيحس إال أح البدايرة الحقيقيرة
إلعاا القااخ الخراص أهميرة ودوراا مرؤثرااس كانرت مرا االنفتراح االقتصراد فري
عصر الرهي الراحل السادات في عام 5971م.
وقد استمدفت تجربرة الخصخصرة فري مصررس (دليرل اإلجررا ات لبرنرامج
الحكومرررةس ) 5996س إعرررادة هيكلرررة الشرررركات وزيرررادة معررردالت اسرررتخدام الااقرررة
المتاحررةس وتوسرريا قاعرردة الملكيررة وإتاحررة الفرصررة لبلتصررال باألسررواق الخارجيررةس
والحصررول عل ر التقنيررات الحديثررةس وجررذب رؤو األمرروال لبلسررتثمارس وتنشرريا
أسواق المال إل جانرب تقليرل الردعم الحكروميس وتخلريص المؤسسرات العامرة مرح
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خساهرها الكبيرة المتراكمةس وقد صدر فري ذلرا القرانوح رقرم 433لسرنة 5994مس
موضررحا ا الررنام والمياكررل الترري تعمررل فرري المررا الشررركات العامررةس كمررا تررم إنشررا
مكتب لقااخ األعمالس ثم شكلت لجنرة وزرايرة برهاسرة رهري الروزرا بمشراركة
وزير قااخ األعمال العام والمكتب الفني للوزارةس إلقررار ومتابعرة تنفيرذ برنرامج
الخصخصة.
أما االضابلخ بتنفيذ برنامج الخصخصة فمو منوا بالشركات القابضة -
وفق را ا للبرنررامج المعتمررد مررح وزيررر قارراخ األعمررال العررام -والترري لمررا أح تسررتعيح
بخبرات المؤسسات المالية االستشارية المحلية واألجنبية.
وقد تمثلرت المجمرودات الترويجيرة لبرنرامج الخصخصرة فري مصررس ومرا
يتصل بما مح جمود تسويقية فيما يلي:
 يتجه تنفيذ برنامج الخصخصة إلر أسرلوب االكتتراب العرام جزهيرا ا فري رأ
مال الشركات المتضمنة في البرنامجس وغالبا ا ما يكوح ذلا في حدود %53
مح عدد األسممس ذلا أح ثمة خشية مح كوح االكتتاب العام الكامل أو بنسب
كبيرة يتسبب فري إحرداث ترأثير عكسري يرؤد إلر انخفرا القيمرة السروقية
للسممس كما أح إصدار الجز األول مح االكتتراب بنسربة قليلرة يتريح الفرصرة
لئلصرردار بسررعر أقررل مررح السررعر الحقيقرري ممررا يررؤد إلرر تحقيررق أربرراح
رأسرررماليةس وتكرررويح االنابررراخ األول اإليجرررابي الرررذ يجرررذب االسرررتثمارات
الوانية والمستثمريح للمشاركة في برنامج الخصخصة.


لجررأت و زارة قارراخ األعمررال العررام إل ر بيررا بعر المنشررنت أو جررز منمررا
بأسلوب االكتتاب الخاصس أ لمستثمر واحد أو مجموعة مرح المسرتثمريحس
إما عرح اريرق العارا ات أو باريرق المفاوضرات المباشررةس ويرتم اسرتخدام
المؤشرات التالية كأسا للتقييم والفاضلة بيح العرو :
أ  -الخبرات السابقة في االستثمار واإلدارة.
ب  -االستثمارات اإلضافية والقدرات المالية.
جـ -القدرة عل تقديم خبرات جديدة واستخدام تقنيات متاورة.
د  -خاة االستفادة مح العمالة المتاحة وتنمية قدراتما ومماراتما.
هـ  -الفواهد التي ستعود عل المجتما.
و  -النقد األجنبي الذ سيستخدم في السداد.
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يُعاي العاملوح بالشركات المعروضرة للخصخصرةس فرصرة شررا حصرة
مح أسمم رأ المال في حدود  %1مح عدد األسممس وبخصرم علر السرعر
قدرة % 43سكما يرتم بيرا حصرة للعرامليح مرح خربلل اتحراد خراص بمرم (يُعرد
بمثابررة صررندوق اسررتثمار خرراص لمررم) .ويررتم توزيررا األربرراح المتولرردة م رح
األسررمم عل ر العررامليح أعضررا االتحررادس وتررزول عضرروية العامررل باإلتحرراد
باالنسحاب منه أو بانتما خدمته.
وقد وُ جد أح كثيراا مح العرامليح يتصررفوح فيمرا يمتلكروح مرح أسرمم سرعيا ا
ورا األربررراح الرأسرررماليةس لرررذا يكررروح مرررح األفضرررل أح يُفرررر علررريمم
االحتفاا بما لمدة عام عل األقل.



ومررح األسرراليب المسررتخدمة فرري برنررامج الخصخصررة فرري مصرررس تشررجيا
التفاو إلبرام عقود تأجير للااقات المتاحة والتي يمكح تشرئيلما بواسراة
القااخ الخراصس وكرذلا عقرود اإلدارة للمنشرنت واألصرولس كمرا ترم تصرفية
بع األصول غير المستئلة بصورة مجدية.



ترررم اتخررراذ بعررر اإلجررررا اتس وتعرررديل بعررر القررروانيحس لرررتبلهم برنرررامج
الخصخصرررةس بيرررد أنررره لرررم ترررتم تميهرررة تشرررريعية وقانونيرررة كاملرررةس ومازالرررت
البيروقراايررة المتبااهررةسوبا إجرررا ات التقاضرريسما صررعوبة تنفيررذ أحكررام
القضا س فيفتقد المستثمروح إل الحماية إلر جانرب أح رأ المرال بابيعتره
جباحسمما يقلل مح أهمية الفرص الترويجية للخصخصة.



يعاني برنرامج الخصخصرة فري مصررس مرح عردم تروافر المعلومراتس وافتقراد
البيانرررات التررري تسررراند المسرررتثمريح فررري اتخررراذهم لقررررارات المشررراركة فررري
البرنامجس كما أح المجمودات اإلعبلمية واإلعبلنية عح برنامج الخصخصة
ضهيلة ومحدودة للئايرةس ممرا أدى إلر تكرويح مواقر سرلبية مرح المرواانيح
تجرراه الخصخصررةس فاإلنسرراح عرردو مررا يجمررلس وأصرربح مررا يقبررا فرري ذهررح
المسررتثمر المصررر س واألجنبرريس والمررواانيح جميعرا ا عررح الخصخصررةس هررو
الصورة السودا الممثلة في رفا الدعمس وزيادة األسعارس وتخلي الدولة عح
الابقات االجتماعية محدودة ومعدومة الدخل.
نارااُُ لمحدودية برامج تأهيل وتاروير قردرات العرامليح فري المشرروعات
الماروحة للخصخصةس واالفتقار لخاا معدة مسبقا ا لمعالجرة مشراكل تقليرل
العامليح مح جرا برنامج الخصخصةس تكونت لدى العرامليح والقيرادات فري
كثيررر مررح الشررركات صررورة قاتمررة عررح الخصخصررةس ممررا أدى إل ر وجررود
مقاومة مح القيادات والعامليح في هذه الشرركات لبرنرامج الخصخصرةس كمرا
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يضاع مح هذه المقاومرة عردم وجرود بررامج توعويرة لقضرايا الخصخصرة
علررر مسرررتوى المرررواانيح والمسرررتثمريح والشرررركاتس والقيرررادات السياسرررية
واإلدارية والعامليح.


يوجد فقداح ثقة مسبق لدى المستثمريح في الداخل والخرارلس إثرر إجررا ات
التأم يمس وعدم وجود جمود إعبلمية وإعبلنية كافية عح برنامج الخصخصرة
في مصرس وما تم فيه مرح خارواتس إلر جانرب الصرورة السرودا الرابضرة
فررري األذهررراح مرررح تجرررارب شرررركات توايررر األمررروال ونرررواب القررررو س
ومحاكمة بع المسهوليح السابقيح في مستوى الوزرا في قضايا استئبلل
وايفيس ولؤلموال العامة بئير حق.



يعرراني سرروق رأ المررال فرري مصرررس مررح قلررة البيانررات والمعلومرراتس ومررح
انخفررا مسررتوى الشررفافية والمصررداقية فرري أذهرراح مررح يتعرراملوح فيررهس إل ر
جانب االنخفا النسبي في أعداد وكفا ات الخبرا في أسواق رأ المالس
ممررا يررؤد إل ر أح تعص ر أقررل المررزات فيررهس بثقررة المسررتثمريح المحليرريح
والخارجييح.


المبحث الساد
كي

:

يمكح الترويج لقضايا الخصخصة..د

 :1/6اعداد الب نام الت وٌهً المناا
الخصخصة:

كهزع من المزٌ التاوٌقً لقضاٌا

يعررد الترررويج أحررد عناصررر المررزيج التسررويقي لقضررايا الخصخصررة ككررل
وتكمرررح أهميتررره فررري كونررره يمثرررل القررروة الدافعرررة  Impetusلتسرررويق أيديولوجيرررة
الخصخصةس كمحور للقضايا المتفرعة عنما والمرتباة بما.
ويرررى الباحررث أح عناصررر المررزيج التسررويقي لقضررايا الخصخصررة تتمثررل
فيما يلي:
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 تخايا المنتج
Pricing
 التسعير
Political Backing UP
 الدعم السياسي
Distribution Channels
 قنوات التوزيا
Strategic Participating
 المشاركة اإلستراتيجية
Promotion Mix
 المزيج الترويجي
أما عناصر المزيج الترويجي فتتمثل في:
Personal Selling
 البيا الشخصي
Lobbying
 التحشيد
Public Relations
 العبلقات العامة
Promulgation
 اإلعبلم
Advertising
 اإلعبلح
Sales Promotion
 تنشيا المبيعات
Publicity
 الدعاية
وينبئري أح ننروه إلر أح المشراركة السياسرية Strategic Participating
تعنررري رعايررررة المصررررلحة لكرررل األارررررا فرررري االسرررتفادة مررررح تسررررويق قضررررايا
الخصخصررةس ومحاولررة تجنررب إلحرراق أ أضرررار باررر علر حسرراب األارررا
األخرى ما مراعراة التميهرة واإلعربلم واإلعربلحس والمصرداقية والشرفافية فري كرل
مرحلة مح مراحل الترويج لقضايا الخصخصة.
وفيما يلي أنموذل معيار لكيفية الترويج لقضايا الخصخصةس كجز مح
عناصر المزيج التسويقي:
Product Planning

ترويج قضايا الخصخصة (تجارب عالمية)
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البيهة المحياة

األهدا

املزيج التسويقي

والموارد

تقسم السوق إل

قااعات

إستراتيجية اختيار القااعات
المستمدفة

* ختطيط املنتج
(الفكرة ،واخلدمات املتفرعة
عنها ،والسلع املرتبطة هبا).
* التسعري.
* الدعم السياسي.
* قنوات التوزيع.
* املشاركة اإلسرتاتيجية.

إستراتيجية التسويق

املزيج الرتوجيي
إستراتيجية الترويج









البيع الشخصي.
التحشيد
العالقات العامة.
اإلعالم.
اإلعالن.
تنشيط املبيعات.
الدعاية.

نـــــــموذل معيـــــــــار )(A Normative Model

العميل

51

المؤتمر العالمي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي /جامعة أم القرى
لكيفية الترويج لقضايا الخصخصةس كجز مح عناصر المزيج التسويقي.

بيد أح تكويح وتاوير صورة ذهنية إيجابية قوية عح برنامج الخصخصة
لرردى المسررتمدفيح بمرراس يلعررب دوراا أساسرريا ا فرري معرفررة وتقسرريم سرروق المسررتمدفيح
بالخصخصة إل قااعات ومعرفة ابيعة كل قااخ والمنافسرة فيره ودرجرة نجراح
الجمود ال ترويجية فري صردده وال غررو أح تصرميم عناصرر برنرامج الخصخصرة
والمزيج التسويقي لهس هما األسا في تكويح الصورة الذهنية اإليجابية المرجوةس
وفيمررا يلرري تصررور الباحررث عررح العوامررل الرهيسررية الترري تسررمم فرري تحديررد هررذه
الصرررورةس وهرررو مرررا يالرررق عليررره الباحرررث نمررروذل التررررويج متعررردد األاررررا
 .Multilateral Promotion Modelحيررث تقررا عل ر المجتمررا كلرره مسررهولية
الدعوة إليه واإلقناخ به
فلقد تجمعت أسباب النجاح لتجربة الخصخصة البرياانية وهي مح أولر
التجارب الراهدةس بسربب الردور اإليجرابي الرذ أولتره الحكومرة رعايتمرا فري اتجراه
التحرير االقتصاد وتشجيا المتنافسيح وكذلا للتركيز عل اإلعبلم الموجره إلر
الشعب وإل العامليح في المشروعات المحولة ما تاروير سروق لرؤلوراق الماليرة
قادر عل تحويل المدخرات إل استثمارات فري الشرركات الجديردة فري ارل تميهرة
كاملررة للمنرراخ التشررريعي والسياسرري واالقتصرراد الررداعم للخصخصررة مررا تشررجيا
الدولة لصئار المردخريح للمشراركة فري شررا األسرممس والتردرل فري الخصخصرة
بالتركيز عل مؤسسات عامة يتم تحويلما بشكل نموذجي وتؤخذ كنمروذل يحترذى
برره فرري المؤسسررات المشررابمة مررا مررد برنررامج الخصخصررة وعرردم اقتصرراره عل ر
القااخ الصناعي بل يمتد ليشمل الخدمات العامة كالبريد والئاز والكمربا والمياه
واإلسكاح والمستشفيات (ماهرس .)24 – 23 :4334

أسلوب
التعامل

نوعية اخلدمة
املقدمة للمتعاملني
مع برنامج
اخلصخصة

البيهة المحياـة
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المتالبات األساسية لنجاح الترويج لقضايا الخصخصة (جودة المحيا البيئ).

نموذل الترويج متعدد األارا
[ لقضايا الخصخصة ككل (تسويق الخصخصة كأيديولويجة) ]
Multilateral Promotion Model

المصدر :مح دراسة الباحث للموضوخ
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 2/6مهنناالت وامكانٌننات االاننتفادا مننن التهننا
الخصخصة فً االقتصاد المص ي:

العالمٌننة فننً التن وٌ لب نننام

 5/4/6تضا كل مح التجربة البرياانية والتجربرة الفرنسرية فري التررويج
للخصخصةس قيوداا محردودة علر المسرتثمريح األجانربس رعايرة منمرا لبلقتصراد
القومي والصالح العامس فمري فري الحقيقرة ضروابا تنايميرةس وليسرت عاهقرا ا لجرذب
االستثمارات األجنبيةس وذلرا مرا يجرب أح يؤخرذ بره بشركل مردرو فري التجربرة
المصرررية للترررويج للخصخصررةس خوفرا ا مررح مضرراربات المسررتثمريح األجانررب فرري
أسواق رأ المالس إثر احترافمم لمذا السلوا وسعيمم لتحقيرق األربراح السرريعةس
وهو أمر قد يتحقق في ال عدم وجود شفافية أو مصداقية أو دقرة فري المعلومرات
المتداولة.
وال شررا أح دراسرررة وتحديررد هرررذه الضررواباس لررري عسرريرااس بمرررا يجرررذب
االسرتثمارات األجنبيرةس ويعارري الفرصرة للمرردخرات المحليرةس ويرروفر بيهرة جررذب
أفضل لؤلموال الوانية التي تستثمر في الخارل.
 4/4/6يحتال المستثمروح داهما ا إل المعلومات المتعلقة بالشرركات محرل
الخصخصةس والمعلومات المتعلقة بأسواق رأ المالس كأسا التخاذ القرراراتس
وذلا مح المستلزمات الضرورية إلستنفار جمود االسرتثمارس والمعلومرات  -دقمرا
وجُلمررا -ال تترروافر بصررورة كافيررة فرري البرنررامج المصررر للترررويج للخصخصررةس
حتر لرردى بعر المتخصصرريح القرراهميح علر البرنررامجس وهررو مررا وجررده الباحررث
شخصرريا ا فرري تعاملرره إلغرررا البحررث العلمرري فحسرربس مررا المكتررب الفنرري لرروزير
قااخ األعمال العام.
بينما التجارب الناجحة في الترويج لبرامج الخصخصةس تسرتند دومرا ا إلر
معلومررات كافيررة وصررادقة ودقيقررةس ويكفرري أح نعلررم أح إفرربل شررركات أمريكيررة
عمبلقة مثل شركة إنروح للااقةس وشركة ورلردكومس وتردهور قيمرة أسرمممما فري
سرروق رأ مررالس كرراح إثررر انكشررا الخررداخ والترردلي فيمررا أثبترره مكتررب مراجعررة
الحسابات في المعلومات الخاصة بكل منمما.
 3/4/6يحتررال الترررويج لبرررامج الخصخصررة داهمررا ا إلرر تميهررة تشررريعية
وقانونيرررة كاملرررةس علررر مسرررتوى الدولرررةس فكررروح رأ المرررال جبانرررااس يعرررد بديميرررة
اقتصادية واضحةس وما تم في االقتصاد المصر في هذا الشأح هو تعديل لبع
القوانيح واإلجرا ات التي تم الخصخصةس بينما ال ترزال التشرريعات والقروانيح
في مصرس تمثل غابة  Jungleتستعصي عل التعامل معما لتوفير األمراح الكامرل
للمسررتثمريحس ممررا يجعلمررم يتخررذوح قرررارات االسررتثمار بررالمبلييح وهررم يتوجسرروح
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خيفة مما يختبئ لمم فري هرذا المضرمارس برل إح الربع مرنمم ال يتعامرل  -لتروفير
األماح الستثماراته -إال ما الارق الجانبيةس واألساليب غير الناامية.
في حيح أح التميهة التشريعية والقانونية الكاملة عل مستوى الدولرةس تعرد
اسرتثماراا اقتصراديا ا مجررديا ا لبلقتصراد القررومي ككرلس وهري أيضرا ا شررا ضرررور س
ولي كافيا ا فحسرب لجرذب االسرتثمارات األجنبيرة والوانيرة لبرنرامج الخصخصرة
المصر وبشروا أفضل.
 2/4/6يمكح االستفادة مح تجربتي برياانيا وفرنسا في التررويج لبررامج
الخصخصررة بحمرربلت إعبلميررةس وإعبلنيررة مكثفررةس وموجمررة إل ر كررل القااعررات
السوقية المستمدفة (الشعب /المستثمريح /العامليح /المديريح /األجمرزة الرسرمية/
القيادات السياسية واالجتماعية)س ويُعد ذلا ضروريا ا مح حيث :أهمية بنا جسور
مررح الثقررةس لرردر الصررورة السررودا مررح جرررا أحررداث التأميمررات فرري الماضرريس
ولئلقربلل مررح مقاومررة العررامليح والمررديريح والقيررادات الشررعبية والسياسررية لبرنررامج
الخصخصةس ولكوح ذلا ضروريا ا لتوفير الشفافية والمصداقية للبرنامجس وللتأكيد
علررر التحريرررر االقتصررراد وبرررث روح المنافسرررةس وإعارررا دور متزايرررد للقاررراخ
الخاص في التنمية االقتصادية.
 1/4/6يمكح االسرتفادة مرح تجرارب إنجلتررا وفرنسرا وماليزيرا والبرازيرل
فررري تررردعيم وتاررروير الصرررناعات التصرررديريةس وتاررروير التقنيرررات المرتبارررة بمرررا
والداعمة لماس إل جانب التاوير الفني والممنري فري تخصصرات العمالرة البلزمرة
للتصديرس ويتص هذا التوجه بالمردود العاليس والجدوى االقتصراديةس واالنفتراح
عل األسواق العالميةس وإاربلق الااقرات الكامنرة للمنافسرةس ممرا يسرمم فري تأهيرل
العمالة الوانيةس وتحقيق النتاهج الواعدةس وحينهذ يمكح توجيه المزيد مرح اإلعربلم
واإلعبلح سبيبلا للتوعيةس وتشجيعا ا عل المضي قدما ا في التررويج بصرورة أفضرل
لبرنامج الخصخصة.
 6/4/6يحترررال االقتصررراد المصرررر سإل زيرررادة مسرررتوى التفاعرررل والتكامرررل مرررا
االقتصاد العالميس لبلستفادة مح الفرص واإلمكانيات القابعة في العولمةس وللتئلب
عل ر التحررديات الناجمررة مررح المشرراركة فيمرراس والتعامررل معمرراس ويمكررح أح تتحقررق
فعالية التكامل ما االقتصاد العالميس إذا حرصت الحكومة عل توفير ما يلي:
أ -تاوير خدمات البنية األساسية وخف تكالي االنتفاخ بما.
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ب -مواجمة اإلجرا ات البيروقرااية العقيمة.
ج -الرردخول فرري شررراكات وتحالفررات وتكررتبلت اسررتراتيجية اقتصررادية عربيررة
ودو ليررة مثررل تفعيررل السرروق العربيررة المشررتركةس ومناقررة التجررارة الحرررة
العربيةس والدخول في شراكة صناعية وتكنولوجية ما االتحاد األوربي.
د -تررروفير بيهرررة اسرررتثمارية أكثرررر جرررذبا ا لئلسرررتثمارات الوانيرررة الماربرررة إلررر
الخارلس وكذلا لئلستثمارات األجنبية.
هـ -تعزيز القدرات التنافسية والميزات النسبية لبلقتصاد القرومي المصرر ككرل
و للقااخ الخاص تحديداا.
و -تشجيا برامج التصدير للسلا والخدمات.
ز -تارروير ممررارات وقرردرات الخبرررات اإلداريررة واإلبداعيررة والتنافسررية مررح
خبلل تعديل وتاوير نام التعليمس والجمعيات العلميرة والممنيرةس وغرر
التجارة والصناعة.
ح -إعاا عناية خاصة لمراقبرة وتحسريح الجرودةس ومعرايير القيرا المقارنرة
 Bench- Markingلئلنتاجية والفعالية.
ا -الحرص وااللتزام بالمعايير العالمية للجودة مثل . ISO 9000
 االستثمار فري البحرث والتارويرس وفري الممرارات والمعرفرة الفنيرة وبيهرةالعملس وفي الموارد البشرية وفي تقنيات اإلنتال الحديثة.
 :3/6التوصيات:

 5/3/6ينبئي أح يتم تفعيل وترويج برنامج الخصخصة مح خبلل إجررا
إصررربلحات اقتصرررادية وسياسرررية واجتماعيرررة شررراملة برؤيرررة اسرررتراتيجية واعررردةس
فالخصخصة ليست هدفا ا في حد ذاتماس وإنما هي وسيلة لرفا الكفا ةس وتفعيل نام
الحروافزس و تخفير األعبرا عررح الموازنررة العامرة للدولررةس وتوسريا نارراق الملكيررةس
وزيادة االنتما للواحس وزيادة معدالت النمو االقتصاد القومي.
 4/3/6مررح الضررروريات الجوهريررة للخصخصررةس أح يررتم تارروير سرروق
رأ المررالس وفرري الدولررة الناميررةستتركز السررلاة االقتصرراديةس ومررح ثررم السررلاة
السياسيةس في أيد قلة مح األارا الفاعلةس ممرا ينرتج عنره سروق غيرر مسرتقرةس
وصررئيرةس وقررد تكرروح حديثررة العمرردس فيترتررب علر ذلررا تقلبررات كبيرررة فرري أسررعار
األسمم كنتيجة ابيعية للتداولس أو التبلعب المتعمد أو عدم الشفافيةس ويصبح ذلا
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عقبة كؤود لتاوير سوق رأ المرالس ممرا يعروق التررويج لبرنرامج الخصخصرةس
ورفا الكفا ةس وزيادة معدالت النمو.
والعقبررة الكررؤود الثانيررة لتارروير سرروق رأ المررالس هرري كرروح التخارريا
االستثمار قصير األجرلس هرو الرذ يسريار علر الشرركاتس وترزداد هرذه العقبرة
حجما ا إذا كانت األسواق المحلية صئيرةس فيتم استعادة التكالي األولية لئلسرتثمار
عل فترات اويلة تتجاوز حدود الجدوى المالية لقرارات االسرتثمار ويعروق ذلرا
خف التكالي الكليرةس وأسرعار البيراس والقردرة علر المنافسرة فري األسرواقس كمرا
يعوق التصديرس وقد يتاور ذلا إل اإلفبل في نماية الماا .
 3/3/6ينبئرري تارروير أدا وممنيررة العمررل لرردى المررديريح عل ر مسررتوى
الدولررةس فرري الشررركات الخاصررة والعامررةس انابلق را ا إل ر اإلدارة التحويليررة برردالا مررح
اإلدارة التقليديةس ومح الضرور تدعيم بيهة السوقس وتناريم الشرركات والحروافز
اإلداريةس وهذا هو الذ يعزز أدا الشركاتس وليست الملكيرة فري حرد ذاتمراس ذلرا
أح جرل اهتمامررات المررديريح فرري الشررركات الخاصرة فرري الرردول الناميررة هررو قضررايا
األجررورس والسررمعةس والبقررا س والترقرريس ولرري كمررا ينبئرري أح يكرروح فرري تحقيررق
الربحية لحاملي األسممس وعندهذ يصبح الترهيب باتجاه المسرا لة عرح القصرور أو
الفشل هو الوسيلة الباقيةس للضئا عليمم.
 2/3/6مررررح الضرررررور تعزيررررز األسررررواق القابلررررة للتنرررراف س وإعمررررال
اقتصررراديات السررروق باعتبارهرررا مخرجرررا ا مممرررااس للتعامرررل فررري األسرررواق العالميرررة
واالقتصاد الدوليس وبابا ا لتفعيل جمود التصدير والميزات النسبية في عالم يسيار
عليه التكتبلت االقتصادية والسياسية الضخمةس وينبئري أح نردرا أح الخصخصرة
بررذاتما ال تصررنا بيهررة تنافسرريةس والمنافسررة ال تتالررب أح تكرروح جميررا المؤسسررات
مملوكة للقااخ الخاص.
إح تحقيق هرذه التوصرية يصرادم بعقبراتس األولر  :إح معارم اقتصراديات
الرردول الناميررة تعررودت االحتكررار والمنافسررة االحتكاريررة واحتكررار القلررة والثانيررة أح
غياب قواعد معلومات اقتصادية عل المستوى القومي وغمو األسواقس وعدم
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وجود تشريعات مضادة لبلحتكار يعوق أدا المديريحس والثالثة :أح الردول الناميرة
تشررمد نقص را ا يُ حقيقي را ا يُ فرري القرروى العاملررة المرراهرةس ومؤسسررات الترردريب الفنرري
والممني المتاورةس وتقنيات التدريب الحديثة.
 1/3/6يوصرري الباحررث ببررذل جمررود تسررويقية مدروسررة لترررويج برنررامج
الخصخصررةس إل ر كررل القااعررات السرروقية المسررتمدفة (المررواانيح /المسررتثمريح/
العرامليح /المرديريح /األجمررزة الرسرمية والشرعبية ...إلررخ)س وذلرا أح بعر الرردول
النامية ذات التوجمات االشتراكية قضت ردحا ا مح الزماح في التأميمرات والقاراخ
العامس وأهل الثقة دوح أهل الخبرةس مما جعل االقتصاد الكلي للدولة مثقبلا باألعبا
والمموم والديوح ومعاناة المواانيحس فكي نرول برنامجا ا للخصخصة فيما بينممس
وفي مخيلتمم أح نتاهجه تزيد معاناتممس وترفا الدعم عرنممس ويفقرد بعر العرامليح
فرري الشررركات المخصخصررة وارراهفممس لررذا ف ر ح األمررر يحتررال إل ر جمررد تسررويقي
و ترويجي مردرو ومخاراس لبرنرامج خصخصرة يراعر الشرراكة االسرتراتيجية
لكل األارا المعنية بالبرنامجس حت ال يضار أحدس بل ويشارا في جني الثمرار
مشررراركة حقيقيرررة مرررا التركيرررز علررر مجابمرررة أ أضررررار محتملرررة تلحرررق بأحرررد
األارا .
 6/3/6يوصررررري الباحرررررث ب نشرررررا مجرررررال
 Councilsيتم معما إشرراا القاراخ الخراصس وكرل األاررا مرا الحكومرة فري
صنا السياسات االقتصادية وكذلا تضمح المشاركة لكرل األاررا فري العواهرد
الريعية  Rentدوح تمييز بيح ار وتخرس في الحصرول علر ميرزات تفضريليةس
بما تضمح القضا عل السعي المنفرد للحصول عل مزايرا ريعيرة معينرة Rent
 Seeking Behaviorس إلرررر جانررررب تحقيررررق الشررررفافية والمصررررداقية للبرررررامج
واإلجرا ات والقرارات.
للمشرررررورة Deliberation

وقد نشأت هذه الفكرة في تجربة ماليزيراس عنردما ترم  -فري سرنة 5995م -
إنشا المجل الماليز لؤلعمال  Malaysian Business Councilالذ يرأسه
رهي الوزرا ويضم أكثر مح ستيح عضواا يمثلوح الصناعة والعمال والحكومرة
حت يمكح االستفادة مح أرا األارا المعنية بالسياسات االقتصرادية قبرل صرنا
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هذه السياسات ما دراسة خاوات وتثرار التردخل الحكرومي  Regulationsمحليرا
وخارجياا.
 7/3/6يوصي الباحث بأهمية تحليل مؤشرات أدا السياسات االقتصادية
واالجتماعية المابقةس وتقييمما في ضو األهدا المخااة لماس كأسرا لدراسرة
المشرركبلت الترري تكتن ر إدارة تلررا السياسرراتس دوح اإلكتفررا بتحليررل اإلحصررا ات
والتقارير الرسمية للتعر عل جوانب القصور وااثار الجانبية.
إذ ينبئرري التعررر علر األسررباب األصررلية أو الجذريررة للمشرركلة أو ااثررار
الجانبيرررة لتابيرررق السياسرررةس بمرررا فررري ذلرررا دراسرررة تفاصررريل العمليرررات والعبلقرررات
واألنشاة والمعلومات والمياكل المؤسسية والموارد المتاحةس وتخصيصما الفعلري
ومراكرررز القررروى والصرررراعات القاهمرررة بررريح األاررررا ذات العبلقرررةس والمصرررالح
واالتجاهرات  Attitudesوالردوافا  Motivesوالثقافرة والتنايميرة السراهدةس لكري
يررتم تحديررد العرربلل المناسررب واإلجرررا ات الفعالررة لحررل المشرركلة أو لرردر ااثررار
الجانبية قبل أح تتفاقم وتتراكم وتصعب عل العبلل.
 8/3/6يرى الباحث ضرورة تكثي الحمبلت اإلعبلمية واإلعبلنيرةس فري
ترويج برنامج الخصخصة في مصرس ذلرا أح الوجره السرلبيس والنفرورس والفرزخس
والخو مح أخاا وتثار السياسات االقتصادية واالجتماعية المابقة فري ماضري
الزماحس مازال قابعا ا في نفو المصرييحس مما يحتال إل جمد مضراع لئلقنراخ
والترغيررب واالسررتمالة والتوعيررة لكررل األارررا المرتباررة بالبرنررامج والمتعاملررة
معهس وهذا أسا ممم لنجاح الترويج للبرنامج.
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المراجــــــــــــا
أوالا :المراجا باللئة العربية

-5
-4

-3
-2
-1

-6
-7

-8
-9

-53

الحنرراو س د .محمررد صررالحس الخصخصررة :رؤيررة شخصرريةس (اإلسرركندرية :الرردار
الجامعةس .)5998
عاشورس د .أحمد صقرس (المحرر) التحول إل القااخ الخراصس تجرارب عربيرة
في خصخصة المشروعات العامةس (القراهرة :المنامرة العربيرة للعلروم اإلداريرةس
.)5996
عفيفيس د .صديق محمدس التخصيصية :لماذا ..وكير د (القراهرة :كتراب األهررام
االقتصاد س العدد 63س .)5993
مرراهرس د .أحمرردس دليررل المرردير فرري الخصخصررةس (اإلسرركندرية :الرردار الجامعيررةس
.)4334
المكتررررب الفنرررري لرررروزير قارررراخ األعمررررال العررررامس ()5993س (5996م)س دليررررل
اإلجرا ات واإلرشادات العامرة لبرنرامج الحكومرة لتوسريا قاعردة الملكيرة وإعرادة
الميكلةس وحوافز العامليح واإلدارةس القاهرة.
النجرررارس د .سرررعيدس (محررررر)س التخصيصرررية والتصرررحيحات الميكليرررة فررري الرررببلد
العربيةس صندوق النقد العربيس (القاهرة :ماابا األهرام التجاريةس 5988م).
نيلي ن جوح & كيكر ن سونيتاس التخصيصية والمؤسسرات العامرةس 5988م فري
النجررارس د .سررعيدس التخصيصررية والتصررحيحات الميكليررةس صررندوق النقررد العربرري
(القاهرةس ماابا األهرام التجاريةس 5988م)س ص ص .537 – 72
هند س د.منير إبراهيمس أساليب وارق خصخصة المشرروعات العامرة :خبلصرة
الخبرات العالميةس (القاهرة :المنامة العربية للعلوم اإلداريةس 5991م).
هند س د.منيرس "التجربة المصرية في الخصخصة"س في عاشورس د.أحمرد صرقر
(المحررررر)س "التحرررول إلررر القاررراخ الخررراصس تجرررارب عربيرررة فررري خصخصرررة
المشروعات العامة"س القاهرة :المنامة العربية للعلوم اإلداريةس 5996م.
وهبيس سالمس فايزس منالس سوق المال والخصخصة وبينمما المستثمروحس سلسرلة
األهرام االقتصاد س دار األهرامس 5996مس القاهرة.
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