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على  رئيسى  بشكل  يعتمد  دولة  ألى  السوق  اقتصاد  نجاح  إن 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تتمحور حول تفعيل 
وتطوير دور القطاع الخاص فى مجالى االستثمار والتنمية، كما 
انه مع دخولنا فى نطاق العولمة تعاظم اإلدراك بان التعامل مع 
هذا الوضع الجديد (العولمة) يتطلب تقليص حجم القطاع العام، 
وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره فى تحسين القدرة 
التنافسية القتصاديات الدول، وذلك نظًرا للطبيعة العملية للقطاع 

الخاص وقدرته على التأقلم والتطوير والمنافسة. 
الخصخصة  بأهمية  متزايًدا  وعًيا  حالًيا  العربية  البالد  وتشهد 
وتقليص دور الدولة، خاصة فى مجاالت إنتاج السلع والخدمات، 
قوية  أسس  لوضع  السوق  آليات  تطوير  نحو  االهتمام  وتوجيه 
فى  المؤشرات  وتظهر  التوزيع،  عدالة  وتحقق  االقتصاد  تدعم 
االقتصادى  النشاط  فى حجم  المتحقق  النمو  بان  العربية  البالد 

فيها هو اقل بكثير من اإلمكانيات والفرص المتاحة.
الخصخصة وجذب االستثمارات

سجلت المؤشرات االقتصادية للدول العربية تنامى االستثمارات 
العربية البينية بشكل غير مسبوق، وذلك بسبب االرتفاع الكبير 
النصيب  العربية  السياحة  لقطاع  وكان  النفطية،  العائدات  فى 
األكبر حيث بلغ حجم االستثمار فيه حوالى ٥٠ مليار دوالر، 
االستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة  تقرير  له  أشار  لما  وفًقا 
كما حظيت القطاعات المخصخصة ـ جزئًيا أو كلًيا ـ بنصيب 
العربية خاصة فى  الدول  العديد من  من هذه االستثمارات فى 

قطاعات البنية األساسية واالتصاالت والصناعة والمصارف.
األجنبية  االستثمارات  حجم  فى  كبيًرا  نمًوا  نجد  المقابل  وفى 
المباشرة فى الدول العربية، حيث قدرت بحوالى ٢٩٫٦ مليار 
إجمالى  من   ٪٣٫٣ حوالى  تمثل  وهى   ٢٠٠٥ عام  فى  دوالر 
االستثمار األجنبى الدولى المباشر وحوالى ١٠٫٨٪ من إجمالى 

االستثمار األجنبى الدولى المباشر فى الدول النامية.
ونجد هنا بان برامج اإلصالح االقتصادى وبرامج الخصخصة 
ساهمت فى استقطاب االستثمارات األجنبية والعربية، وفتحت 
المجال لالستثمار فى قطاعات جديدة فى عدد من الدول العربية 

واهم هذه القطاعات هي:

واإلعالم  والكهرباء  والنقل  (االتصاالت  الخدمات  قطاع   •
والطيران المدني).

• قطاعات النفط والغاز والتعدين.
• قطاع السياحة. 

• قطاع الصناعة. 
وسكك  والموانئ  (المطارات  األساسية  البنية  مشاريع   •

الحديد).   
 إال أن استكمال هذه النجاحات التى حققتها الدول العربية فى 
الشاملة،  التنمية  لتحقيق  وصوًال  األموال،  رؤوس  استقطاب 
يتطلب أن تكون برامج الخصخصة جزًء ال يتجزأ من برنامج 
مناسبة  وتشريعية  مؤسسية  إصالحات  يسبقه  شامل  إصالحى 
متوافقة مع هذا  مالية وضريبية  إلى وجود سياسات  باإلضافة 

التوجه إلى جانب بيئة مؤسسية داعمة وذات كفاءة عالية.
معوقات الخصخصة

نظًرا لحداثة تجربة وبرامج الخصخصة فى الدول العربية بشكل 
عام فإنها تواجه العديد من المعوقات التى قد تعيق تقدمها وتتمثل 

هذه المعوقات فى اآلتي:
• الضرائب الكبيرة والمرهقة.

• ندرة المهارات المتخصصة بإدارة برامج الخصخصة.
برامج  حول  المناسب  اإلعالمى  التواصل  إلى  االفتقار   •

الخصخصة.
• ارتفاع التكاليف اإلدارية الناتجة عن سوء اإلدارة.

• ضعف البيئة التشريعية والقانونية.
• ضعف األسواق المالية.

ولمعالجة هذه المعوقات البد من وجود شروط أساسية لتحفيز 
الدول  فى  االستثمار  على  واألجنبى  المحلى  الخاص  القطاع 
ووجود  العقود،  وتكاليف  أسعار  تنافسية  من  بداية  العربية، 
الشفافية، وصوًال إلى سرعة التنفيذ فى إطار من المنافسة الحرة 
الدول  تعزز  أن  المهم  انه من  كما  تشغيلية سليمة،  بيئة  ضمن 
التى يتيحها  الجديدة  العربية من قدراتها لالستفادة من الفرص 
النظام التجارى العالمى الجديد فى إطار اتفاقيات منظمة التجارة 

العالمية.

غرفة صناعة وتجارة ُعمان بقلم: بدر العوفى      

الخصخصة أداة للتنمية واالستثمار
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االنفاق الحكومى:  يشمل 
المصروفات الحكومية 
بما فى ذلك االستهالك 

والتحويالت

مواجهة الفساد:  يرتبط 
المقياس ببيانات كمية تقييم 
وجهة النظر السائدة حول 
الفساد فى بيئة األعمال بما 
فى ذلك الفساد الحكومى 

القانونى والقضائى واإلدارى

حرية االستثمار:  تقدير 
لتدفقات رأس المال خاصة 

رؤوس األموال األجنبية

المصدر: مؤسسة هريتاج


