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 »الوطني« يكتتب في %46.6
من أسهم زيادة رأسمال »بوبيان«

 »الهيئة« تتجه إلى شراء حصة
في مجموعة »سيتي جروب« األميركية

عمر راشد
توقعت مصادر مســــؤولة لـ »األنباء« ان جترى 
عملية االكتتاب في النسبة املتبقية من زيادة رأسمال 
بنك بوبيان وفقا ملبدأ النسبة والتناسب بني حصص 
املســــاهمني في البنك والنسبة املتبقية البالغة %15 
من نسبة الزيادة في رأس املال البالغة 50% والتي 

تبدأ من اليوم وتنتهي في 9 اجلاري. ولفتت الى ان 
البنك الوطني من املتوقع ان يكتتب بنسبة مساهمته 
احلالية والبالغة 46.6% في أسهم زيادة رأس املال 
املتبقية في الشــــريحة األولى، مع إعطائه احلق في 
االكتتاب مرة أخرى في االسهم املتبقية بالكامل من 

زيادة رأس املال إذا رغب في ذلك.

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصادر ذات صلة ان الهيئة 
العامة لالستثمار تتجه الى شراء حصة في مجموعة 
»سيتي جروب« بعدما قامت احلكومة االميركية 
ببيع 1.5 مليون ســـهم من اسهم مجموعة سيتي 
جروب املصرفية التي كانت قد استحوذت عليها 
مقابل ضخ مليارات الدوالرات اليها النقاذها من 
االنهيار وتعد احلصة جزءا من 7.7 مليارات سهم 
متثل 27% من اسهم املجموعة املصرفية استحوذت 
عليها احلكومة االميركية مقابل 25 مليار دوالر 

قدمتها لها في اواخـــر 2008، حيث كانت الهيئة 
قامـــت ببيع حصتها العام املاضي محققة ارباحا 
اجمالية بلغت 1.1 مليـــار دوالر ما يعادل %36.7 
عائدا على رأس املال املستثمر، وذلك على الرغم 
مـــن االزمة املالية العامليـــة وكل االنتقادات التي 
وجهـــت اليها حيث كانت قد اســـتثمرت مبلغ 3 
مليارات دوالر باملجموعة على شكل اسهم ممتازة 
في يناير 2008، وقامت بعدها بتحويل هذه االسهم 
املمتازة الى اســـهم عادية بعد مفاوضات اجرتها 

مع ادارة البنك.

مع إعطائه الحق في االكتتاب بكامل الحصة المتبقية إذا رغب في ذلك

بعد بيع الحكومة األميركية 1.5 مليون سهم 

مجلس إدارة »أجيليتي« أمام تسوية غير مضمونة العواقب 
ماليًا وقضائيًا قبل نهاية المهلة اإلثنين المقبل

توقعات بتخلي قياديين على مستوى رفيع عن مواقعهم

مجلس اإلدارة مازال يعيش في 
مرحلة انشقاق واختالف بوجهات 
النظر مختلفـــة بني من يفضل 
إغالق القضية بامتام التسوية، 
وذلك على أمل املنافسة في عقود 
جديدة ومن يرفض دفع املبلغ في 
العواقب  تسوية غير مضمونة 
ماليا وقضائيا. وتوقعت املصادر 
أن يتم االنتهاء من التسوية خالل 
االســـبوع اجلاري، خاصة بعد 
أن قال محامي شركة اجيليتي: 
»ان املفاوضات نشطة وستنتهي 
قريبا«، في محاولة منه لتسوية 
القضية التي تواجه فيها اتهاما 

بزيادة االسعار بواقع 60 مليون 
دوالر على اجليش األميركي.

من جانب آخر ذكرت مصادر 
مقربة أنه تردد أن قيادييها على 
مســـتوى رفيع في الشركة قد 
يتخلون عن مواقعهم املالية خالل 
األيام املقبلة. وتشـــير املصادر 
املتابعة إلى أن تلك اخلطوة لو 
متت، فهي بسبب حدة تداعيات 
األزمة مـــع احلكومة األميركية 
اتفاق  إلى  التوصـــل  وصعوبة 
نهائي بشأن التسوية، مع اتاحة 
املجال لوجوه قيادية أخرى لتولي 

الشركة.

»بيتك« يحصل على الموافقات 
الفتتاح فرع جديد في ألمانيا قريبًا 

محمود فاروق ـ فواز كرامي 
علمت »األنباء« من مص��ادر ذات صلة أن بيت التمويل 
الكويت��ي »بيتك« حصل على موافق��ة الهيئة الرقابية املالية 
الفيدرالية في أملانيا للحصول على رخصة للعمل في أملانيا 
وافتت��اح فرع جديد، مبينة ان البنك س��يقدم خدماته وفق 
الشريعة االس��امية لتغطية احتياجات ش��ريحة مهمة من 
السوق االملاني أصبحت تقبل على اخلدمات واملنتجات املالية 
االس��امية. واضافت ان الرخصة خطوة مهمة في سياسة 
التوسع اجلغرافي ل� »بيتك« والدخول الى أسواق جديدة حتظى 
مبعدالت طلب عالية وتتمتع بقوة اقتصادية كبيرة ومتنوعة، 
كما أن عمله سيعزز خططه االستراتيجية لتوثيق العاقات 
االقتصادية بني تركيا ودول االحتاد االوروبي من جانب وبني 

هذه الدول ومجلس التعاون اخلليجي من جانب آخر.
وقال��ت املص��ادر ان اخلط��وة تأتي ضم��ن خطة بيتك 
اإلس��تراتيجية للحصول رخص مماثلة ف��ي دول أوروبية 
جديدة لتعزيز خططه التوسعية وحتقيق مزيد من االنتشار 
فضا عن إفراز روابط وبناء دعائم اقتصادية وفتح مجاالت 
تعاون في مش��اريع عديدة حتتاجها هذه البلدان خاصة في 

مجال التنمية والبنى التحتية والطاقة واملواصات.

ادارة شـــركة مازال مجلس 
اجيليتي يجرى مشـــاوراته 
إلـــى حلـــول نهائية  للتوصل 
بخصوص امتام التســـوية مع 
احلكومة األميركية قبل يوم االثنني 
التي  املقبل وهو املهلة األخيرة 
أعطتها احلكومة األميركية ملجلس 
التسوية  االدارة للموافقة على 
اإلدارية خـــارج نطاق القضاء، 
التسوية  حيث ســـتضع بنود 
اإلدارة  اقرار مجلس  املعروضة 
بالذنب علـــى ارتكاب املخالفات 
وبالتالي دفع املبلغ التعويضي 
الذي يصل إلى 650 مليون دوالر 
دون وجود ضمانات على دخول 
اجيليتي ملناقصات أو ترســـية 

عقود جديدة عليها.
وأوضحـــت مصادر قانونية 
ذات صلة لـ »األنباء« أن دفع مبلغ 
التسوية سيضع اجيليتي أمام 
املسألة القضائية بالكويت سواء 
من قبل املساهمني أو من النيابة 
العامـــة التابعة لهيئة أســـواق 
املال نظـــرا لثبوت تهمة تزوير 
الفواتير عليها، مشـــيرا إلى أن 

الخصخصة.. أنواعها والدروس المستفادة من تطبيقها
تســـتحوذ عبارة اخلصخصة أو التخصيص أو اخلوصصة على 
اهتمام معظم دول العالم ســـواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها 
تســـميات ملصطلح اقتصادي باللغة اإلجنليزية أو الفرنســـية لكلمة 

.privatization
ال يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة اخلصخصة، حيث يتفاوت 
مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى. ولكن لو اردنا 
تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيســـيا يتم استخدامه 
في معظم الدول، فانها فلســـفة اقتصادية حديثة ذات اســـتراتيجية، 
لتحويل عدد كبير من القطاعـــات االقتصادية واخلدمات االجتماعية 
التي ال ترتبط بالسياســـة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع 
اخلاص. فالدولة، في املفهوم االقتصادي احلديث، يجب أن تهتم باالمور 
الكبيرة كاالمور السياسية واإلدارية واألمنية واالجتماعية التي ترتبط 
بسياستها العليا، اما سائر االمور األخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع 
اخلـــاص وذلك في اطار القوانني واألنظمة التي تضعها الدولة وتنظم 

من خاللها عمل هذا القطاع.
تعددت واختلفت مفاهيم اخلصخصة وتعريفها إلى تعدد مجاالت 
تنفيذ هذه االستراتيجية وإلى تعدد اساليبها، فيتسع التعريف أو يضيق 
بقدر شموله لهذه االساليب وتلك املجاالت. ونظرا الهمية تعريف هذه 
الكلمة قبل اخلوض في تفاصيل البحث، فتعرف اخلصخصة بأنها نقل 
ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا من القطاع العام 

الى القطاع اخلاص اي انها عكس التأميم.
وال تعتبر اخلصخصة بحد ذاتها امنا هي عادة ما تكون وسيلة أو 
اداة لتفعيل برنامج إصالح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف 
إلى إصالح األوضـــاع االقتصادية في دولة ما. ومن هذا املنطلق عادة 
مـــا يتزامن مع تنفيذ برامج اخلصخصـــة تنفيذ برامج أخرى موازية 
ومتناســـقة تعمل كل منها في االجتاه العام نفسه الداعي إلى حترير 
كافة االنشـــطة االقتصادية في القطاع العام جتاه القطاع اخلاص، اي 
ان اخلصخصـــة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية ملفهوم أو فلســـفة 
مســـؤولية الدولة من إدارة االقتصاد ودورها السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي جتاه املزيد من املشاركة للقطاع اخلاص.
وللخصخصة منظوران اقتصادي وسياسي فمن املنظور االقتصادي 
تهدف عملية اخلصخصة إلى اســـتغالل املصادر الطبيعية والبشرية 
بكفاءة وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير الســـوق وعدم تدخل الدولة اال 
في حاالت الضرورة القصوى، وعبر ادوات محددة لضمان اســـتقرار 
الســـوق واحلد من تقلباته. اما من املنظور السياســـي فالتخصيص 
يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجاالت أساسية مثل الدفاع 
والقضـــاء واالمن الداخلي واخلدمات االجتماعية، لذا فان التخصيص 
يتجاوز مفهومه الضيق املقتصر على عملية بيع اصول أو نقل ملكية 
ليكون مبثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياســـية كبيرة وفلسفة 

جديدة لدور الدولة.

آثار ونتائج تطبيقات الخصخصة

ان اخلصخصة مســـتحيلة وفقا للظروف احلاليـــة ألغلب الدول 
العربية وذلك بســـبب تفشي الفساد وبسبب تطور جوهري متثل في 
فشل أغلب الدول النامية أو ما أطلق عليه العالم الثالث اصطالحا في 
ظل تعايش النظامني – الرأسمالي والشيوعي- وصراعهما في االنتقال 
املتوازن خالل التحول األول وفي إدراك بواكير التحول الثاني ويرجع 
ذلك وفقا لوجهة نظرنا بشكل أساسي للنجاح السلبي لغالبية الدول 
النامية ومنها الدول العربية باالنتقال بالنظام اإلقطاعي من املستوى 
اجلغرافي املكاني للمستوى القطاعي االقتصادي، حيث سيطر االقطاع 
فيما ســـبق على منطقـــة جغرافية وعلى ما يقـــوم عليها ولكن نظرا 
للتطورات الفكرية املتسارعة واالندماج في الفكر االقتصادي العاملي فقد 
أصبحت هذه السيطرة غير مقبولة اجتماعيا طبقا لنظريات احلقوق 
املدنية وحقوق اإلنسان فعمل هذا النظام املمثل ملصالح حفنة من كبار 
املالك وأصحاب الثروات اجلدد املرتبطني شخصيا مبراكز اتخاذ القرار 
ضمن الدول النامية للتخلي عن السيطرة املكانية اجلغرافية واالجتاه 
نحو السيطرة القطاعية وقد جنحوا في ذلك نسبيا حيث يالحظ وجود 
أفراد يســـيطرون على قطاعات اقتصادية كاملة ـ على الرغم من عدم 
وجود كفاءة اقتصادية لهم وملشاريعهمـ  ضمن الدول النامية مستغلني 
أنظمة احلصر والسيطرة على الشركات احلكومية العاملة في القطاع 
أو املسؤولة عن السلعة ومستندين الى ارتباطهم مبراكز اتخاذ القرار 
ومبا يكفل لهم فرض جملة من الشـــروط النوعية التي حتدث فجوة 
هائلة بني العرض والطلب أو حتقق عملية إذعان وخالل فترة زمنية 
معينة مبا يكفل لهم احلصول على أرباح احتكارية خيالية مع اإلشارة 
ألن العملية السابقة ديناميكية وحركية خالل الزمن. هذا مع اإلشارة 
لغياب املصلحة احلقيقية لهؤالء في التطور واالرتقاء مبستوى األداء 
االقتصادي ومستوى الكفاءة اإلنتاجية وجودة السلعة أو اخلدمة خالل 
التحول األول وذلك لغياب املنافسة احلقيقية. فكيف ميكن للخصخصة 

ان تنجح في ظل الفساد املستشري؟

تطبيقات عملية للخصخصة

تعني اخلصخصة في التعبير االقتصادي نقل امللكية العامة أو إسناد 
إدارتها إلى القطاع اخلاص. تأخذ اخلصخصة أسلوبني، األول: هو بيع 
أصول مملوكة للدولة إلى القطاع اخلاص، والثاني: هو أن تتوقف الدولة 
عن تقدمي خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على 
القطاع اخلاص في تقدمي تلك اخلدمات. وتوصف عملية اخلصخصة 

اليوم بأنها ظاهرة عاملية، ويرجع تاريخ أول 
عملية للخصخصة في العالم، مبعنى قيام شركة 
خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة 
حكومية، إلى ســـماح بلدية نيويورك لشركة 
خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع املدينة 
عام 1676، أما استخدام اخلصخصة كسياسة 
اقتصادية أو وسيلة عملية إلحداث حتول مبرمج 
في اقتصاديات الدول فقد بدأ في السبعينيات 
من القرن العشرين. وكلمة اخلصخصة صار 
لها أكثر من داللة سياســـية الرتباطها بإجناز 
عملية التحول االقتصادي واالجتماعي في الدول 
التي كانت تتبع التخطيط املركزي، وكذلك ما 
تستهدفه اخلصخصة من تسهيل اندماج الدول 
النامية في االقتصاد العاملـــي، وإعادة هيكلة 
اقتصادياتها لتتماشى مع منط وآليات االقتصاد 
احلر. وأصبحت اخلصخصة من البنود األساسية 
التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليني 
كإحدى املعاجلات لألوضاع املالية املتدهورة في 

الدول النامية، حيث متثـــل امللكية العامة في الدول النامية نحو %10 
من الناجت احمللي اإلجمالي في املتوسط، األمر الذي يدل على أن هناك 

العديد من املؤسسات العامة ال تزال في أيدي احلكومات. 

اتجاهات الخصخصة في الدول النامية

 تزايدت وتيرة األخذ باخلصخصة باعتبارها عنصرا حاســـما في 
عملية التحول االقتصادي في جميع الدول املتقدمة والنامية على حد 
ســـواء، فقد طبقت برامج واســـعة في كل من بريطانيا واليابان وهما 
دولتـــان صناعيتان، كما طبقت في أصغـــر االقتصاديات حجما مثل 
نيوزيلندا وشـــيلي، ووفقا ألحدث تقرير صـــدر عن منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية في 2000، زادت احلكومات في العالم أجمع من بيع 
أنصبتها في الشركات العامة إلى القطاع اخلاص، وبلغت قيمة حصيلة 
اخلصخصة ما يفوق الـ 10% مما حتقق قبل عشر سنوات، أي ما يعادل 
145 مليار دوالر، ومتت أكبر عملية بيع في إيطاليا، وقيمتها 14 مليار 
دوالر متثل 34.5% من حجم األسهم في أكبر شركة عامة للكهرباء. وخالل 
1996 - 1997 وصلت مبيعات املؤسســـات العامة في أوروبا 53 مليار 
دوالر أميركي، وفي أميركا الالتينية 17 مليارا، وفي آســـيا 9 مليارات، 
ولعل هذا يعكس تناقص دور القطاع العام كمالك لألصول اإلنتاجية 
في االقتصاد، أما بيانات البنك الدولي الصادرة في عام 2000 فتبني أن 
اخلصخصة صارت اجتاها معروفا خالل العشر سنوات املاضية، فقد 
زاد عدد الدول التي طبقـــت برامج وعمليات اخلصخصة من 12 دولة 
فـــي عام 1988 إلى أكثر من 80 دولة عام 1995، ويذكر أن بيانات البنك 
الدولي غطت نحـــو 88 دولة باعت أصوال قيمتها 135 مليار دوالر في 
3.800 عملية، تقدر كل واحدة منها بأكثر من 50.000 دوالر خالل الفترة 

من 1988 إلى 1995، وتقسيمها على النحو التالي:
- دول أميركا الالتينية قادت عمليات خصخصة بإجمالي مبيعات 
54 مليـــار دوالر أو ما يعـــادل 46% من جملة قيمـــة األصول العامة 

املخصخصة في العالم.
- في شـــرق آســـيا التي احتلت املرتبة الثانية، وصلت املبيعات 
إلى 28 مليارا مبا يعـــادل 25% من جملة األصول العامة املخصخصة 

في العالم.
- في أوروبا ووسط آسيا مبا يشمل دول االحتاد السوڤييتي السابق 
ودول االقتصاد املخطط في شرق أوروبا بلغت املبيعات 20 مليارا مبا 

يعادل 17% من جملة األصول العامة املخصخصة في العالم.
- حققـــت بقية دول العالم النامية عمليات بيع نســـبتها 12% من 

جملة املبيعات من اخلصخصة في العالم.

دروس مستفادة من الخصخصة

التنوع في استخدام أدوات التحول
قامـــت ماليزيا مبحاوالت ناجحة فـــي اخلصخصة بدأت في 1982، 
وشملت أجنح عمليات اخلصخصة شركة اخلطوط املاليزية، ومجمع 
حاويات السفن مبيناء »كالنغ«، فعند حتويل اخلطوط اجلوية املاليزية 
طرحت أسهمها للبيع، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم 
جديدة، أما محطـــة احلاويات فبدأت ببيع األصـــول املنقولة وإيجار 
األصـــول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع اخلاص ملدة ســـنتني أعقبه بيع 
األســـهم للمواطنني املاليزيني. والدرس املستفاد من التجربة املاليزية 
أن األدوات والسياســـات التي اســـتخدمت إلجناز اخلصخصة قد مت 
اختيارهـــا بعناية، وهـــي تتراوح بني أكثر األدوات شـــموال كتصفية 
املؤسسات العامة متاما، وبني أوسطها كبيع أسهم املؤسسة للعاملني 
وصغار املســـتثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم املؤسسة العامة 
إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة، والعناصر املؤثرة في 
اختيار الوســـيلة مرتبطة بالهدف من برنامج اخلصخصة، والوضع 
املالي للمؤسسة العامة، وإمكانية حشد وتعبئة موارد القطاع اخلاص، 

والظروف السياسية املواتية.

إيجاد بيئة اقتصادية مستقرة

للسياسات االقتصادية على الصعيد الكلي والقطاعي أهمية بالغة، 
فالتحول الذي يتم في ظروف التضخم وعدم استقرار األسعار وتقييد 

حرية التجارة ال يكتب له النجاح طويال، وجتربة 
سريالنكا خير مثال على ذلك، فعند خصخصة 
هيئة االتصاالت السلكية والالسلكية استهدفت 
احلكومة في البدايـــة االتفاق على وضع إطار 
سياسي بوضع قانون ينظم الهيئة وإدارة جديدة، 
ولم يسمح للقطاع اخلاص بالدخول إال بعد فترة 

طويلة من ترتيب أوضاع الهيئة.

تحديد مبادئ توجيهية واضحة

من أهم آثار اخلصخصة هو ما يتعرض له 
العمال واملوظفون من فقدان وظائفهم أو وضع 
شروط مجحفة من قبل اإلدارة اجلديدة، وهنا 
تلعب احلكومات دورا رائدا في حتديد مبادئ 
توجيهية، مثل أال يكون هناك إضرار بالعمالة 
عند إجراء اخلصخصة، وأن يتم اســـتيعابهم 
بشروط مناسبة وعادلة أو ضمان حصولهم على 
مكافآت مناسبة، والسماح للعمال بشراء أسهم 
املؤسسات املخصصة، مما يخفف حدة املعارضة 
لهذه اخلطوة التي غالبا ما يكون هؤالء العمال ضحيتها، وهو الدرس 
الذي تعلمته الدول النامية من جتربة بريطانيا عندما باعت مؤسسة 

فريت الوطنية 82% من أسهمها إلى العمال السابقني واجلدد.

خطورة مقايضة الدين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية

تنطوي عملية مقايضة الديون اخلارجية بحقوق ملكية في املشروعات 
العامة على عدة مخاطر من أبرزها:

ـ ان حتويل األربـــاح والفوائد والدخول والتوزيعات التي يجنيها 
املالك اجلدد ـ خاصة األجانب ـ ستؤثر في األجل املتوسط على زيادة 
العجز في ميزان املدفوعات، رغم ما يكون في األجل القصير من تخفيض 
عبء الدين من خالل إلغاء دفع الفوائد واألقساط املستحقة عن الديون 

التي ستقايض بحقوق امللكية.
ـ يصبح لألجانب املســـتثمرين نصيب في الدخل احمللي املخفض، 
وهو يتضاعف مع زيادة حتويل الديون إلى حقوق ملكية، وســـيظل 

مستمرا ما دامت املشاريع بقيت مملوكة لألجانب.
ـ إتاحة الفرصة للهيمنة االقتصادية عبر الشركات متعددة اجلنسية 
من خالل امتالكها للمشـــروعات احملليـــة، ويكون ذلك غالبا في ضوء 
امتيازات وضمانات ســـيتضرر منها البلد مثل حرية حتديد األسعار 
واألجور، ونوعية التقنية املستخدمة، واإلعفاءات اجلمركية والضريبية، 

األمر الذي يتعارض مع السياسات القومية.
ـ حتويل الدين اخلارجي إلى أصول إنتاجية سيدفع البنك املركزي 
إلى التوسع إلصدار النقود ملواجهة طلب حتويل الدين اخلارجي إلى 
نقد محلي، مما يسهم في زيادة التضخم وارتفاع األسعار، ويذكر في 
هذا الصدد أن حتويل 5% من الدين املستحق في أربع دول في أميركيا 
الالتينية قد أدى إلى زيادة عرض النقود احمللية بنســـب تتراوح بني 
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مراعاة المصلحة العامة

البد من وضع ترتيبات معقولة ومناســـبة متنع املؤسسة املنقولة 
إلى القطاع اخلاص من االصطدام باملصلحة العامة، ولذلك جند بعض 

احلكومات تختار سياسة االحتفاظ باألغلبية في ملكية املؤسسات.
وعند إمتام عمليات البيع بالكامل ينبغي توفير اإلطار السياســـي 
املناســـب لنقل امللكية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات اخلاصة بنسبة 
األسهم املطروحة للمستثمرين احملليني مقابل التي تطرح للمستثمرين 

األجانب.

تجنب القرارات غير المدروسة

من اخلطـــأ أن يتم البيـــع أو نقل ملكية املؤسســـات العامة دون 
دراسات وافية، فكثيرا ما أدت القرارات االرجتالية وغير الشورية إلى 
بيع املؤسســـات بأقل من سعرها في السوق إلى مجموعة من أصدقاء 

احلكومة، وكان ذلك فتحا لباب من الفساد والرشاوى.

التدرج واالنتقائية

التدرج في إمتام عملية اخلصخصة يفضي إلى نتائج إيجابية، وفي 
املقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في حتقيق الهدف املعلن من 
اخلصخصـــة، لذلك جند أن بريطانيا التي يضرب بها املثل في جتربة 
اخلصخصة كانت انتقائية ومتدرجة، ولم تتعد عمليات اخلصخصة 
أصابع اليد خالل حكومة احملافظني التي تبنت هذه السياسة في عهد 
رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر، في الوقت الذي بيعت كل املؤسسات 
العامة بال حدود وفي أي وقت في دول االحتاد الســـوفييتي السابق، 
وحســـب تعبير أحد السياســـيني في هذه البالد فـــإن عمليات البيع 
واخلصخصـــة كانت تتم كل 3 أو 4 ســـاعات. بينما جند أن التجربة 

الصينية في اخلصخصة كانت متدرجة وانتقائية في آن واحد.

دور الخصخصة كسياسة اقتصادية لإلصالح المالي

ال ينكر دور اخلصخصة إذا توخيت شروط جناحها في تقليل عدم 
التوازن املالي الذي تعاني منه معظم الدول النامية. وميكن أن تدلنا أرقام 
العائدات املالية من عمليات اخلصخصة، على أن العديد من الدول بدأت 

جتني ثمار اخلصخصة في الفترة من 1990ـ  1996، ومثال ذلك البرازيل 
التي حققت 22.4 مليار دوالر، واألرجنتني 16.3 مليارا، واملكسيك 24.9 
مليارا كنتيجة لعملية اخلصخصة. وكذلك االقتصادات الصغيرة مثل 

بيرو التي حققت مليار دوالر، والفلبني 3.7 مليارات،
وپولنـــدا 3.8 مليارات. إن عمليـــة التخصيص في ضوء الدروس 
املستفادة البد منها إلطالق املبادرة الفردية في مجتمعات الدول النامية، 
ليس على الصعيد االقتصادي فقط، وإمنا لتشمل النواحي االجتماعية 
والسياسية، وبغير إزالة القيود أمام إطالق املبادرات الفردية واخلاصة 
التي في مجموعها تشكل املبادرات اجلماعية. وال سبيل لهذه املجتمعات 
في الوصول إلى مراقي التحضر، إال عندما تسود قيم العدل واملساواة 

واحلرية.

أساليب الخصخصة ودوافعها

أســـاليب اخلصخصة عديدة ومتنوعة وتعتمد فـــي الغالب على 
القطاع املنوي خصخصته. فهناك اخلصخصة عن طريق إعادة هيكلة 
املؤسســـات، وخصخصة عن طريق تنظيم القطاع، وخصخصة عن 

طريق نقل اإلدارة.

خصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات

وتكون عن طريق حتويل مؤسســـة معينة مـــن القطاع العام إلى 
القطاع اخلاص. ومثال ذلك أن تكون للدولة خطوط طيران أو مؤسسة 
لتنقيب واســـتخراج املعادن، فخصخصة املؤسسة تكون عن طريق 
حتويل املؤسسة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة، ويتم بعد 
ذلك بيع أسهم احلكومة في تلك الشركة للقطاع اخلاص. وبذلك تكون 
ملكية وإدارة املؤسســـة انتقلت من القطاع العام إلى القطاع اخلاص. 
ويتم اللجوء إلى هذا النوع من اخلصخصة ألسباب عدة، منها: تفادي 
الترهل اإلداري الذي يكون ظاهرا في املؤسسة مما يؤثر على نوع اخلدمة 
أو الســـلعة التي تنتجها املؤسسة، تفادي األعباء املادية الكبيرة التي 
تكون تفشت في املؤسسة نتيجة الفساد اإلداري والتوظيف العشوائي 
والفائض عن احلاجة والذي يكون أساسه الواسطة واحملسوبية، وأخيرا 
عدم اكتراث القطاع العام »وافتقاره« ألســـس العمل التجاري بحيث 
تكون املؤسسة حتقق خسائر بدال من األرباح. أخيرا البد من اإلشارة 
الى أن احلكومة عادة تبقي جزءا من أسهمها في الشركة املخصخصة 
دون أن تبيعها للقطاع اخلاص، وذلك كي تضمن تدفق جزء من أرباح 

تلك الشركة للخزينة حال حتققها.

خصخصة عن طريق تنظيم القطاع

يعتمـــد )بضم الياء( هذا األســـلوب من اخلصخصـــة عندما يراد 
خصخصة قطاع كامل كـ»الكهرباء، واالتصاالت، أو النقل« أو حتى جزء 
كبير من القطاع كالنقل البري أو البحري. وتتم اخلصخصة بتحرير 
القطاع املعني الذي كان محتكرا في الســـابق من قبل القطاع العام. إال 
أن هذا التحرير ال يكون عشوائيا فالقطاع العام يقوم بإنشاء هيئة أو 
مؤسسة تنظيمية ملراقبة األمور التنظيمية في القطاع املعني كـ»هيئة 
تنظيم قطاع االتصاالت«. وتتولى هـــذه الهيئة كل األمور التنظيمية 
املتعلقة بالقطاع املعني كإصدار الرخص للشركات العاملة في القطاع، 
حتديد التعرفة، تنظيم املنافســـة بني الشركات في القطاع..الخ. وبعد 
إنشاء هذه الهيئة يحرر القطاع أمام الشركات اخلاصة بحيث يكون لها 
احلق بالتقدم للهيئة املعنية بطلبات ترخيص إلقامة مشاريع ضمن ذلك 
القطاع. ويتم اللجوء إلى هذا النوع من اخلصخصة لعدة أسباب، منها: 
رفع نوعية، أداء، وسرعة اخلدمة املعينة في القطاع املعني، وتطوير 
القطاع بشكل كامل. فقد تكون احلكومة غير قادرة على االستثمار في 
البنية التحتية أو التكنولوجيا املطلوبة لتطوير القطاع، فتنســـحب 
من هذا القطاع لتقوم بدور املنظم بينما تترك للشركات املختلفة مهمة 
التطوير. فاملنافســـة بني مختلف الشـــركات في القطاع تقتضي رفع 
مستوى اخلدمة عن طريق االستثمار املباشر في البنية التحتية وموارد 
التكنولوجيا. وتكون أربـــاح احلكومة من هذا النوع من اخلصخصة 
بشـــكل حصة مقتطعة من أرباح الشركات العاملة في القطاع املعني، 
بحيث تشتمل عادة الرخصة املمنوحة ألي شركة عاملة في القطاع على 

شرط يتم مبوجبه اقتطاع نسبة من أرباح الشركة للحكومة.

خصخصة عن طريق نقل اإلدارة

قد يعتمد )بضم الياء( هذا األسلوب من اخلصخصة لنفس األسباب 
املنصـــوص عليها في الفقرة 1 أعاله. إال أنه يتـــم تبنيه عندما يكون 
للحكومة مشروع كبير يحتاج ملوارد مالية ضخمة ال تستطيع احلكومة 
توفيرها كتوســـعة مطار معني أو إنشاء سكة حديد. فيتم تنفيذ هذا 
املشـــروع عن طريق إعطاء شركة خاصة )عادة مبوجب عطاء( احلق 
ببناء وإدارة املشـــروع ملدة معينة )ما بني 15 و30 ســـنة( واالحتفاظ 
 BOT: Build, Operate( مبعظم املوارد املالية الناجتة عند إدارة املشروع
Transfer(. ويكون ربح احلكومة في هذا األســـلوب عبارة عن الرسم 
الســـنوي الذي تدفعه الشركة التي تدير املشروع للحكومة باإلضافة 
إلى أيلولة جميع التوسيعات، التحديثات، املباني والبنية التحتية إلى 
احلكومة بعد انقضاء عقد اإلدارة. وهناك أشكال عديدة لهذا األسلوب 
من التخاصية وتشـــمل:  BLOT BOOT, BTO BOO, وغيرها، إال أن هذه 
األشكال ذات تطبيقات مغايرة فمنها ما ال يقوم على أساس نقل ملكية 

املشروع إلى احلكومة بعد فترة العقد.
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