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  محل التخصيص من الخطاب االقتصادي

  األقوال واألرقام الرائجة

يـصور المنطـق األول   . يتم التعاطي في الغالب مع موضوع التخصيص من خالل منطقين متناقضين          
 التخصيص كأنه ركيزة معالجة أزمة المالية والمديونية العامة، ويعارضه المنطق الثاني على أنه هـدر              

  .فهو الدواء السحري والشر المطلق. للمال العام وللمؤسسات الوطنية

األول أن المديونية العامة بلغـت مـستويات        : ويضاف إلى النقاش حول التخصيص اعتباران حاسمان      
مقلقة ال بد حيالها من التخصيص لتخفيض الدين والفوائد، ال سيما في ظل المعارضة العارمة إلصالح                

والثاني أن التخصيص بات ركنا من أركان الفكر االقتصادي في العـالم وأن عـدم               النظام الضريبي،   
  .السير به بات تخلفا بذاته

الواقع أن الفكر االقتصادي قد مر بحقبات متتالية كانت المواقف السائدة تجاه موضوع دور الدولة فـي                 
بدل هذه اآلراء والنظر فـي      وال بد من تفهم األسباب الموضوعية التي بررت ت        . االقتصاد تتقلب تباعا  

مدى مطابقتها ألحوال بالدنا وحاجاتها بدل االنجرار مع هذه أو تلك منها، لمجرد أنها أجـد أو أكثـر                   
فخالل القرن العشرين، أدت أزمة الثالثينات إلـى تعظـيم دور الدولـة فـي               . رواجا في لحظة معينة   

ة في البلدان الغنية مدعمة بنظريات التنمية       االقتصاد، وأدت السياسات المستوحاة من النظريات الكينزي      
الوطنية المستقلة في البلدان الفقيرة، إلى زيادة حصة الدولة من االقتصاد بشكل مطرد، وإنما أدت أيضا                

وكان االرتداد نحو فكرة تقليص دور     . إلى تحقيق أطول فترات النمو بين األربعينات وأواسط السبعينات        
ينات وازدادت انتشارا خالل الثمانينات، بـدءا مـن بريطانيـا والواليـات             الدولة مرتبطا بأزمة السبع   

  .المتحدة، حتى باتت غالبة في مختلف البلدان خالل التسعينات

والملفت في لبنان أن الحجج التي تساق لتبرير التخصيص تتضمن مجموعة حجج دعـاة التخـصيص                
 ومنها مثال أن التخصيص يؤدي إلى تحريـر         .الحديثة وحجج دعاة التنمية الوطنية السابقة مدموجة معا       

  .عمل آليات السوق وإلى توازن اإلنماء بين المناطق

  مفهوم المنفعة العامة

  . مفهوم المنفعة العامة، لكونه يؤسس للطابع العام لنشاط ماال بد أوال من التوقف عند 

صل بتكافل المجتمع ووحدتـه     وتساق عدة اعتبارات لتحديد المنفعة العامة، منها اعتبارات اجتماعية تت         
وبتوزيع الثروة والدخل والعمالة بين الفئات والقطاعات والمناطق، ومنها اعتبارات اقتصادية تتـراوح             
بين نظريات قصوى تنقض فعالية آليات السوق ومقوالت أكثر تحديدا تستند إلـى ضـرورة التـدخل                 

تعتري عمـل آليـات الـسوق، ومنهـا         المباشر لتصحيح مفاعيل اختالالت معينة، قطاعية أو ظرفية،         
اعتبارات أمنية وسيادية تقول بضرورة الحفاظ على تحكم القرار السياسي الوطني بقطاعات ووظـائف              

. محددة تتصل إما باعتبارات عسكرية أو باعتبارات تموينية أو باعتبارات توجيهية لقطاعـات أخـرى      
جحان مقولة كفاءة آليات السوق التنافسية على       وقد طالت هذه االعتبارات جميعا تعديالت كبيرة أهمها ر        

  .مقولة كفاءة التخطيط المركزي، مع تقهقر النموذج السوفياتي فانهياره الكامل

  )الملك العام والخاص، الوظائف العامة والخاصة(لب المنفعة العامة وقشورها 

مـن أراض   (الخاصـة   من الواضح أوال أن عددا كبيرا من أمالك الدولة يقع في باب أمالك الدولـة                
، أو هو لم يدخل في الملك العام إال ألسباب طارئة، وال يمت إلى الملك العام أو المنفعة العامة                   )وغيرها
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ومن الضروري فصل موضوع هذه األصـول جميعـا عـن مـسألة             ). إنترا ومتفرعاتها مثال  (بصلة  
أو غير مباشر بهذه األصول إال      وال يعود احتفاظ الدولة بشكل مباشر       . التخصيص ألنها تزيدها ارتباكا   

والكل يذكر اإلرباك الذي وقعت فيه      ). موقع القرار، العجز عن تحديد سياسات قطاعية      (ألسباب ثانوية   
الدولة عندما أصبحت فجأة تملك مصفاة نفط، أو عندما ورثت إمبراطورية إنترا، أو اإلرباك الذي قـد                 

ت شركتي الهاتف الخليوي عند انقضاء مهلـة عقـد          تواجهه في وضعها الحالي إذا تحولت إليها عمليا       
ولعل خير مثال على إدارة أصول كهذه كان بيع مصرف االعتماد اللبناني من قبل مـصرف                . التشغيل

  .لبنان، مع ربح معقول، ودونما حاجة لنقاشات حقوقية أو سياسية ال مبرر لها

كية العامة، يبقى أن ثمة توافقـا دسـتوريا     وفي المقابل، إذا تم التوافق على نزع القشور عن مسألة المل          
على أنه من واجبات الدولة االجتماعية توفير مستوى معين مـن خـدمات التعلـيم والـصحة لكافـة                   

وليست هذه االعتبارات محصورة في لبنان      . المواطنين، وأن هذا الواجب ال يتصل بنتائج آليات السوق        
ل التعليم والصحة بالمنفعة العامة بـشكل ال يـشوبه          وإنما وبرغم اتصا  . بل هي قائمة في معظم بلدان     

فمنها من يعتمد أساسا لتوفير هذه      : خالف، نرى البلدان تتعامل مع هذه المسؤوليات وفق أنماط مختلفة         
الخدمات على أجهزة القطاع العام وال يترك للقطاع الخاص إال حيزا هامشيا ويفرض عليـه برامجـه                 

كل رئيسي للقطاع الخاص ويتولى القطاع العام تحمـل تكلفـة هـذه             ونظم عمله، ومنها من يتركها بش     
وفي لبنان تحديدا لم يتم حسم هـذا        . الخدمات أو يوفرها ضمن حيز هامشي في حاالت ولفئات خاصة         

  .الخيار، فنرى تزاوجا للنهجين معا

ص ولكن في المقابل نرى اختالطات أخرى للمصلحة العامة مع المصالح الخاصة، عنوانهـا تخـصي              
المنافع العامة وتعميم التكاليف والمساوئ الخارجية الخاصة أو، في االتجاه المعـاكس، تعمـيم منـافع                

بعض عمليات التحويل هذه مقونن     . األنشطة الخاصة وتخصيص التكاليف والمساوئ الخارجية الخاصة      
ها الدولـة   فثمة أنشطة خاصة تستفيد من امتيازات أو من حقوق تعتبر         . ولكن معظمها ضمني ومستتر   

مثل (عائدة لها لسبب أو آلخر وإن إلى حين بالنظر إلى االتجاهات العالمية نحو تحرير هذه المجاالت                 
الخطوط الجوية لشركات الطيران أو الموجات الفضائية لشركات البث والهاتف أو رخص المطبوعات             

لخـاص كالتحـسين    منه لصالح القطـاع ا    : وأما الجزء الضمني فهو واسع جدا     ). للصحف والمجالت 
العقاري وسياسات الدعم والحماية الجمركية مثال، وعلى حساب القطاع العام كالتلوث واألذى البيئـي،              

هذه كلهـا   . ومنه لصالح القطاع العام كالتضخم مثال، وعلى حساب القطاع الخاص كتجميد اإليجارات           
خاص وبين المـصلحتين العامـة   تداخالت تستدعي تحديدا أوضح وتكافؤا أعدل بين القطاعين العام وال    

والخاصة، وهي ال تندرج صراحة تحت عنوان التخصيص مع أنها تتصل بـنفس االعتبـارات التـي                 
  .يتأسس عليها وأنها ربما توازي عمليات التخصيص المباشر أثرا وأهمية أو حتى تفوقها

  نتائج التخصيص العامة

  تساوي القيمة بالثمن 

 ليس من زاوية إعادة رسم مسؤوليات الدولة واالقتصاد الخاص، بل           يساق التخصيص إجماال في لبنان،    
ويظن أنـصار هـذه النظريـة أنهـم         . على أساس أنه يوفر إيرادات للخزينة تسمح بإطفاء الدين العام         

. يدعمونها بقولهم إن القطاع العام فاشل وإن الدولة عاجزة عن القيـام باإلصـالح اإلداري المطلـوب     
في االقتصاد من اهتمام مشروع، بقدر ما تنطوي        ) سلبا وإيجابا (يح دور الدولة    وبقدر ما يستدعي توض   

  .هذه المقاربة التبسيطية والمحاسبية على مغالطات ومخاطر
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نقطة أساسية أولى ال بد من توضيحها وهي أن بيع األصول يتم مبدئيا، وفي حال لم يلحق غبن بالبائع                   
. بيع ال يغني البائع وال يفقره كما ال يفقر الـشاري وال يغنيـه             فال. أو بالشاري، لقاء ثمن يساوي قيمتها     

وال . فقيمة أي مشروع تحتسب في نظر البائع والشاري على أساس تحيين عائداته المستقبلية الـصافية              
مبرر ألن يختلف تقييم كل منهما إال بقدر اختالف تقدير هذا وذاك لعائدات المشروع المستقبلية الصافية             

وال تختلف التقديرات المستقبلية إال إذا اختلفت المقدرة اإلدارية أو اختلفت كلفـة             . التحيينأو لمعدالت   
األموال الخاصة أو المقترضة الموظفة، كما ال تختلف معدالت التحيين إال باختالف تقـدير المخـاطر                

ة الماليـة لعمليـة     ونلفت النظر في هذا المجال إلى أن اإلدار       . السياسة واالقتصادية والمالية والقطاعية   
اإلعمار قد اعتمدت في تمويل جزء كبير من مشاريع البنى التحتية على سلفات خزينة باهظـة الكلفـة           
بالليرة اللبنانية بدل سحب القروض المعقودة مع المؤسسات الدولية، مما يولد تباينا بين تقييم كل مـن                 

ذه الكلفة اإلضافية، سـواء أدخلهـا فـي         القطاعين العام والخاص، لكون القطاع العام قد تحمل فعال ه         
حساباته القطاعية أو لم يدخلها، وسوف يستمر في تحملها ما لم ينجز إصالح أوضاعه المالية، بينمـا                 

  . القطاع الخاص سوف يعتمد الحتساب الكلفة على معايير ناجمة عن مقارنة مشاريع مماثلة

  اعتبارات اإلنتاجية

الت التحيين، يبقى أن موقف الدولة ال يجب أن يقتصر، في عمليـة             إلى جانب اختالف التقديرات ومعد    
، علـى المقاربـة     )كما في عملية االنتقال المعاكسة من القطاع الخاص إلى القطاع العـام           (التخصيص  

المحسابية، بل يجب أن تدخل في االعتبار اآلثار االقتصادية واالجتماعية العامة للتخصيص، وأن تربط              
ونلفت النظر إلى أن الشركات العالمية قد تجد في المقابـل منـافع             . بارات بقيم معينة  الدولة هذه االعت  

جانبية كبيرة في تملك نشاط معين في بلد معين بسبب ترابط هذا النشاط بأعمالها في مجاالت أخرى أو                  
 إلى حد   وهذا الفارق يفسر  . في بلدان أخرى، بينما تفتقد مؤسسات محلية أو الدولة إلى وجهة النظر هذه            

كبير عمليات الدمج التي نشهدها بين كبريات الشركات العالمية، خاصة في المجاالت التـي تـستدعي                
  .استثمارات كبيرة في مجاالت األبحاث والتطوير وحيث تصبح الوفورات الحجمية حاسمة

 في مقاربة   فهي التي تدخل فارقا إيجابيا محاسبيا     . من هذا المنظار، تصبح اعتبارات اإلنتاجية مركزية      
القطاع الخاص الشاري لقيمة المشروع قياسا على تقييم الدولة المحاسبي، وهي التي، في المقابل، ترفع               

وينتهي األمر  . القيمة االقتصادية لعملية التخصيص في نظر القطاع العام لقاء قيمته التشغيلية المباشرة           
مشروع بالمال لفـائض عـن قيمتـه        بأن صلب تبرير التخصيص مرتبط بتحقيق الدولة في مقايضة ال         

التشغيلية والمحاسبية في الحيز االقتصادي، مقابل تحقيق القطاع الخاص لفائض قيمة مقابل من جـراء               
  .عوامل التضافر الحجمي والقطاعي

ال يكفي ترديد مقولة أن الدولة فاشلة لتبرير التخصيص، فهذا القـول ال             : عودة إلى موضوع اإلنتاجية   
فيا وهو، إن صح، يستتبع نتائج خطيرة، إذ أن فشل الدولة في المطلق، متى أقر به، ال                 يوفر تفسيرا كا  

يعود يقتصر على المشاريع ذات الطابع االقتصادي بل يطال حكما مختلف نواحي أدائهـا، مـن إدارة                 
ورقابة وقضاء، فهل يصبح بالتالي مبررا تخصيص اإلدارة والرقابة والقـضاء؟ أو يعتبـر الهـاتف                

رباء أهم من اإلدارة والرقابة والقضاء وأولى بعناية القطاع الخاص؟ وكيف يؤمل إنجاح عمليـة               والكه
التخصيص مع بقاء اإلدارة والرقابة والقضاء في دائرة الفشل، ومن ينفذ التخصيص وقتها ومن يشرف               

 العام النـسبية  عليه؟ ال بد بالتالي من تخطي مقولة الفشل الغريزي وتوفير تفسير لتردي إنتاجية القطاع     
وربمـا  (وال بد إلى جانب ذلك من معرفة أسباب تردي إنتاجية القطاع العـام              . على المستوى العالمي  
المدقعة في لبنان، ومن مواجهتها، كي يأتي التخصيص في موقعه، جـزءا مـن        ) القطاع الخاص أيضا  

كأن يأتي بـديال عـن هـذا        إصالح الدولة ومن تقويم دورها في االقتصاد، ال أن يحمل أعباء تتعداه،             
  .اإلصالح والتقويم
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على المستوى العالمي، يمكن تبيان مجموعة من األسباب تفسر انخفاض إنتاجية القطاع العام النـسبية،               
يندرج أهمها تحت ثالثة عنوانين رئيسية، أولها متصل بالتنافس وهو غالب في تجارب القطاع العـام                

 متصل بنظم العمل وهو مالزم لها ومعمم فيها، وأما الثالث فمفهوم            وإن لم يكن مالزما لها، بينما الثاني      
  . دور القطاع العام وهو موضوع عام يتخطى مسألة التخصيص

  دور المنافسة

والمنافسة بـين مؤسـسات اإلنتـاج       . العنوان األول تقلص دور المنافسة ال بل انتفاؤه في حاالت عدة          
ة سلعها وخدماتها وتخفيض أسعارها، ويصعب علـى أي         تجعلها مضطرة لرفع إنتاجيتها وتحسين نوعي     

تخطيط مركزي، مهما تطورت آلياته، أن يحيط بمواصفات السلع والخدمات كافة وبكمياتها وأسـعارها              
تنافس ال تقتصر على القطاع العـام وال        -غير أن حاالت االحتكار والال    . كما تسمح السوق االستهالكية   

لحاالت االحتكارية، ال سيما إذا طالت سلعا وخدمات حيوية ال بديل           وا. هي مالزمة لتجاربه بالضرورة   
وال بد من اإلقـرار بـأن مؤسـسات         . سهل عنها، تحول المستهلك إلى مستجد، والموظف إلى مستبد        

القطاع العام التي عملت في أطر تنافسية قد توصلت في حاالت عدة إلى مستويات مقبولة ال بل جيـدة                   
  . ةمن الكفاءة واإلنتاجي

فوارق أنظمة العمل الفني واإلداري بين القطاعين العام والخاص واتصال ظاهرة العولمة            
  بتغير أنماط العمل

فالعالم قـد  . العنوان الثاني تقييد نظم العمل وعجزها عن مجاراة الثورة التقنية الحديثة التي عصفت بها     
ت بتحقيق قفزة هائلة في القدرة علـى        شهد بدءا من السبعينات ثورة تقنية طالت إدارة المعلومات سمح         

جمع المعلومات ومعالجتها ونقلها، فتولد عنها تغير عميق في نظم اإلنتاج والعمل، وكانت من نتائجـه                
البارزة اضمحالل عدد من الوظائف وتراجع أداء التنظيم الهرمي لمصلحة التنظيم الـشبكي وازديـاد               

ظيفية كما كان سابقا بل ضمن الفئة الوظيفيـة الواحـدة           تفاوت المسؤوليات والدخل ليس بين الفئات الو      
بين المتمكنين من إدارة شبكات المعلومات الحاكمة وبين مؤدي األعمال القابلة إما لالستبدال باآللة وإما               
لالستبعاد إلى خارج المؤسسة أو خارج البلد، وكانت العولمة نتيجة لهذا التطور في العمق أكثر منهـا                 

هذا التغير باتت أنظمة االستخدام والتصنيفات الوظيفية وساللم األجور في القطاع العـام   حيال  . سببا له 
  .تتحول إلى عائقا

  دور القطاع العام

وقد سبق أن أشـرنا  . العنوان الثالث يتناول دور القطاع العام ومفهوم المنفعة العامة والمصلحة الوطنية 
ولكن في معرض بحث هذا الموضوع تجدر إضـافة         . فةإلى مسألة المنفعة العامة وإلى نواحيها المختل      

أن التغيرات االقتصادية العالمية المتسارعة قد عدلت إلى حد بعيد موقع الدولة من االقتصاد وقلـصت                
فالسياسات النقدية الوطنية فقدت من فاعليتها بنتيجة تحرير حركة الرسـاميل           . مجاالت تدخلها المعتادة  

من ضريبية وإنفاقية فقدت من فاعليتها بنتيجـة تحريـر حركـة البـضائع              والسياسات المالية الوطنية    
ولم يعد ممكنا للدول، إال ربما الواليات المتحدة، انتهاج سياسات ماليـة أو             . واألموال وانفتاح األسواق  

نقدية مستقلة، وال عاد مجديا في ظل تسارع الثورة التقنية انتهاج سياسة حماية أو انغالق، تحت طائلة                 
تأخر عن ركبها، وهذا ما يفسر إلى حد بعيد تقهقر النظام السوفياتي ويبرر في المقابل سياسة الصين                 ال

ومن ضمن هذا المنظار يأتي إنشاء العملة األوروبية الموحدة ردا، وإنما علـى مـستوى               . االقتصادية
  .أوروبا بأسرها، مقابل تخلي كل من دولها عن جزء كبير من هامش حركتها الوطنية
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  عتبارات محليةا

وأما على المستوى اللبناني، فباإلضافة إلى االعتبارات العالمية التي تنعكس على أوضاعه دون قـدرة               
تذكر منه على التأثير فيها، ال بل حتى قبل االعتبارات العالمية، نرى أن اعتبارات خاصة بـه تـتحكم     

ه االعتبارات بـأن القطـاعين اسـتقطبا        وتتلخص هذ . بأوضاع االقتصاد وترسم دور القطاع العام فيها      
باالستدانة موارد مالية كبيرة غذت الطلب النهائي دون حصول استثمارات موازية في مجاالت اإلنتاج              
بعد دمار الحرب، فانعكس هذا الطلب المستجد دون مقابل في اإلنتاج ارتفاعا مطردا في كلفـة الـسلع                  

م سمح لكثير من المؤسسات باالسـتمرار بـالرغم مـن           والخدمات التي ينتجها القطاعان الخاص والعا     
ضعف إنتاجيتها، وإنما مع فقدان االقتصاد الوطني لقدراته التنافسية، فنجم عن ذلك تـردي الحـساب                
الخارجي للبلد، الضمحالل التصدير وتعاظم االستهالك وتركز اإلنتاج على الـسلع والخـدمات غيـر               

ذ إجراءات حماية فعلية مرتفعة والقيام بعمليـات إعـادة توزيـع            القابلة للتبادل، وقد استدعى ذلك اتخا     
ال . وبنتيجة هذا األمر ترسخ نمط استخدام للموارد البشرية والرأسمالية قليل الفعالية واإلنتاجية           . ضخمة

يعني هذا التحليل أن وضعية القطاعين متساوية، غير أنه من الخطأ اعتبار شروط اإلنتاجية في القطاع                
وفرة، واألمثلة على تردي هذذه اإلنتاجية عديدة وموثقة بشواهد عديدة، وإن كان صحيحا أن              الخاص مت 

جزءا كبيرا من ظاهرة تدني اإلنتاجية في القطاع الخاص تعود بشكل مباشر وبـشكل غيـر مباشـر                  
ثير ألوضاع القطاع العام وتدخالته، فليس اعتبار هذا السبب كافيا لوحده مبررا، وال يجوز إغفال التـأ               

  .العكسي

  نتائج التخصيص لألطراف المتعاطية به

دون ادعاء أي تبسيط يختزل تنوع الحاالت العمليـة، يبقـى مفيـدا اسـتعراض نتـائج التخـصيص            
ومستلزماته من وجهة نظر كل من المتعاطين به على حدة، لرسم األطر والحدود التي تتم من ضمنها                 

: اعتبار المتعـاطين أو المعنيـين بالتخـصيص ثالثـة         ويمكن  . المفاوضات وتترسم حيالها االتفاقات   
  .المستثمر، والدولة، والمستهلكين والقطاعات االقتصادية األخرى

  المستثمرون

لكن األمر يستدعي عددا من المالحظـات المكملـة       . تحكم تصرفات المستثمر اعتبارات الربح البديهية     
  :لإلحاطة باعتبارات الربحية بشكل أفضل

األربـاح الدوريـة الموزعـة      : ى أن الربحية تترجم من خالل عدة أشكال أهمها ثالثة         المالحظة األول 
وارتفاع قيمة األسهم المملوكة واألرباح الناجمة عن تمكن المستثمر اإلستراتيجي من القـرار اإلداري              

وتـدخل  . والمتأتية عن دفع األتاوات وتوريد الخدمات والسلع والتجهيزات وخالفها بشروط تفـضيلية           
التالي في االعتبار النظم الضريبية وحرية القطع وتحويل األموال، ودرجة سيولة األسهم وقدرة السوق              ب

  . المالية االستيعابية

والمالحظة الثانية أن حجم األعمال يمكن أن يتحقق إما من مبيع السلع والخـدمات إلـى المـستهلكين                  
ية وإما إلى عدد محدود من المشترين أو إلى         النهائيين في السوق الداخلية أو حتى في األسواق الخارج        

مشتر واحد، غالبا من القطاع العام، وقد تكون مخاطر التسويق حرة أو قد تدعم بكفاالت أو ضـمانات                  
ضمانة أسعار أو كميات أو منـع المنافـسة أو حـصرها، أو التـزام               (تمنحها الدولة بأشكال مختلفة     

  ...).سلع والخدمات المعنيةبمستويات محددة من الرسوم على استهالك ال
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والمالحظة الثالثة أن التخصيص يمكن أن يطال الملكية أو أن يقتصر على اإلدارة كما يمكن أن يـأتي                  
أو االمتياز المحدود في الزمن والقابل لالنتقال أو        ) BOT" (التجهيز واإلدارة واالنتقال  "من خالل صيغ    

  . في وغيرهال، مما ينعكس مباشرة على شروط التمويل المصر

والمالحظة الرابعة أن مواقع المستثمرين تختلف في حال كانوا محليين أو أجانب، وفـي حـال كـان                  
ألحدهم دورا مميزا كشريك استراتيجي من خالل عقود خاصة معه تمنحه شـروطا خاصـة وتلزمـه           

هم أو نقـل    من استثمارات أو كفاالت أو امتناع عن التفرغ عن األس         (بمسؤوليات أو بالتزامات خاصة     
. وهنا تلعب كفاءة اإلدارة المسيرة للمشروع العام المنوي تخصيصه دورا مفصليا          ). تكنولوجيا وغيرها 

فإن كانت هذه اإلدارة كفوءة، يصبح مغريا لمستثمر غير ذي عالقة مهنية بالمشروع أن يوظف أمواله                
ـ       وأما إن كانت اإلدارة غير كفوءة، و      . في تملك أسهم لقناعته بكفاءتها     صبح هذا ما يروج في لبنـان، ي

ف مهني محترف، ولن يقبل هذا األخير بأن يدفع للدولة ثمن الكفاءة            رضروريا ربط إدارة المشروع بط    
وإنما في المقابل يصبح ممكنا، متى تـوفر هـذا الطـرف، اسـتدراج توظيفـات                . التي يجلبها بنفسه  

  . بياويكون هذا الطرف غالبا طرفا أجن. المستثمرين غير المهنيين

والمالحظة الخامسة أن ثمن المشروع المنوي تخصيصه يمكن أن يكون محددا ويسدد سلفا بالكامل أو               
أن يكون كله أو جزء منه مرتبطا بنتائج التشغيل، فيعتمد لقياسها حجـم األعمـال أو حجـم األربـاح                    

  . أو غيرهما، ويدفع دوريا) وضبطها أكثر صعوبة وإثارة للجدل(

التخصيص من قبل المستثمر، بناء على هذه االعتبارات جميعا، بما تتـضمن مـن              ويتم احتساب سعر    
توقعات للمخاطر والمداخيل، وبما يرى مالئما من معدالت التحيين، التي تعبر عن تقـديره للمخـاطر                

  .السياسية والقطاعية والتسويقية والنقدية

  السوق المالية

ي عمليات التخصيص، أكان بالنسبة للمـستثمر       يشكل وجود سوق مالية ودرجة عمقها شرطا حاسما ف        
فالمستثمر االستراتيجي يطمح بتحقيـق     . االستراتيجي أو بالنسبة للمستثمر العادي، وإن ألسباب مختلفة       

أرباح ترسملية كنتيجة لتوسع أعمال المؤسسة وبالرغم من حاجتها إلى استثمارات كبيرة، ويأمل بتوفر              
الية إما للتفرغ عن قسم من أسهمه وإما الستدراج زيادات فـي رأس             إمكانيات التوجه إلى األسواق الم    

لكنه في مواجهة سوق مالية ضيقة يصبح مضطرا إلى ضخ أقصى ما يمكن             . المال مع عالوات إصدار   
من أرباح سنوية خارج الشركة، تفاديا لسخط صغار المساهمين، مما يقلل من إمكانيات التمويل الذاتي               

وأما المستثمرون العاديون، وال سيما     . الترسملية ويحد من إمكانيات تطورها    ويضعف قاعدة المؤسسة    
المدخرون منهم، فإقبالهم على السهم يتوقف إلى حد كبير على سيولته وعلى قدرة اسـتيعاب الـسوق                 

  .لعروض البيع باألسعار المدرجة

حرص علـى تـوازن     وكلما كانت عمليات التخصيص مرتبطة بحاجة الدولة إليرادات مالية، أصبح ال          
فالحاجة إلى األموال تؤدي إلى إعطاء أولوية شبه مطلقة للمبلغ النقدي الـذي             . أسعار التخصيص دقيقا  

تأمل الدولة جنيه من التخصيص على حساب االعتبارات االقتصادية المختلفة األخرى، فينجم عن ذلك              
وع، فيرتب هذا الوضـع ضـغطا       سعي لدى المستثمر لرفع شروط الربحية بما يتالءم مع المبلغ المدف          

ينعكس إما على شروط االستثمار وعلى الخدمات للمستهلكين وعلى توازن الدور الرقابي وإمـا علـى    
وفي الحـالتين تنتهـي هـذه الـضغوط         . معدالت الربحية المتاحة للمستثمرين، ال سيما العاديين منهم       

  .يص في البلدوالتشنجات إلى تكوين عوائق جدية أمام استمرار عمليات التخص
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  الدولة

يحكم اهتمام الدولة بالتخصيص اعتبارات عديدة سبق وأشرنا إلى أبرزها، ولكن ال شـك أن اإليـراد                 
المالي المباشر أحدها، ولكونه يقدم أحيانا كأنه األكثر أهمية، سوف نتناول نتائج التخـصيص بالنـسبة                

  . للدولة من زاويته

تي يتم تسديد ثمن المشروع العام بها يمكـن أن تـأتي إمـا مـن                من المفيد اإلشارة أوال أن األموال ال      
الخارج، فتحسن ميزان المدفوعات مقابل تملك أصول من قبل رساميل غير مقيمة، وإما مـن الـداخل                 

  . ، كما يمكن أن تأتي من خالل مقايضة ديون)باستيعاب جزء من االدخار النقدي(

خفيض الدين العام فيـستدعي توضـيحا محاسـبيا         وأما القول إن عوائد التخصيص تستخدم حصرا لت       
فعلى الصعيد المحاسبي، ال يستقيم اعتبار واردات التخـصيص مـن ضـمن واردات      . وتوضيحا ماليا 

وأما على الصعيد المـالي وعلـى       . الموازنة العادية ألنها موارد غير متكررة  وناجمة عن بيع أصول          
 في المطلق رسم خط فاصل بـين واردات التخـصيص           صعيد الدين العام، فوحدة مالية الدولة ال تبرر       

فاألمر سيان، بوجود عجـز  . والواردات األخرى، كما ال خط فاصال بين خدمة الدين والنفقات األخرى         
في الموازنة العامة، إن استخدمت الدولة عائدات التخصيص التي تدخل حسابها الدائن لدى المـصرف               

ت واستدانت مبالغ مقابلـة لـدفع نفقاتهـا، أو إن اسـتخدمت             المركزي لتسديد استحقاقات دينها ثم عاد     
وال يبرز الفارق إال في اإلدارة المالية وفي ترتيب آجالها، لكون           . عائدات التخصيص لدفع هذه النفقات    

بـين  ) أو الفـائض  (عائدات التخصيص تدخل الخزينة في وقت محدد، بينما استحقاقات الدين والعجز            
ومن هنا أن المقصود بتعبير اسـتخدام       . ات العادية تتحقق بشكل تدريجي وتباعا     الواردات العادية والنفق  

عائدات التخصيص لتخفيض الدين العام يعني أن األفضلية سوف تعطى الستخدامها فورا في تخفـيض               
الدين، إي في إطفائه بشكل مسبق أو أقله في التوقف عن إصدار سندات الخزينة عند اسـتحقاقها إلـى                 

ومن الوسائل الممكن اعتمادها لخدمة     . رصيد الدائن لحساب الدولة لدى المصرف المركزي      حين نفاذ ال  
هذا الغرض تسهيل إمكانية حسم سندات الخزينة لالكتتاب بأسهم المشروع المخـصص مـن ضـمن                

وال يمكن تحقيق هذا الهدف إال      . شروط تجعل الحسم يطال السندات األعلى كلفة لناحية فوائدها وآجالها         
من تنسيق محكم بين السياستين المالية والنقدية، يأخذ باالعتبار مستويات الفوائد وسعر الصرف             من ض 

  .وحجم السيولة، وفي هذه الحالة فقط يكتسب ربط عوائد التخصيص بتخفيض الدين العام معناه

، يتكرر غالبا في معرض تحليل أسباب التباطؤ أو االنكماش االقتصادي كالم عـن أن القطـاع العـام                 
بتراكم عجزه ومديونيته، قد استحوذ على التسليف وحرم القطاع الخاص منه أو علـى األقـل رفـع                  

ويخلص أصحاب هذا القول إلى أن عمليات التخصيص كفيلـة بإعـادة النمـو إلـى                . معدالت فوائده 
لة الوطنية  فالقطاع المالي يمتلك سيولة فائضة بالعم     : لكن الواقع يدعو إلى التشكيك بهذا القول      . االقتصاد

  .وبالعمالت األجنبية ويبحث جاهدا عن مجاالت تمويل

وفي الخالصة يتبين أن عمليات التخصيص تشكل عنصرا رئيسيا من عناصر إعادة الهندسـة الماليـة                
  . لكنها ليست في المطلق حال لمسألة الدين العام

  المستهلكون واإلنتاج

 والمستثمر، يبقى فـي نهايـة المطـاف، أن فوائـد            بمعزل عن مبادلة حقوق الملكية بالمال بين الدولة       
التخصيص، إن كان لها أن تتحقق، فال بد أن تتوزع بين المستهلكين من جهة وبين المنتجين، أجـورا                  
وأرباحا وضرائب، من جهة أخرى، وأن يكون مجموع هذه الفوائد أعلى مما كان ممكنا أن يبلـغ دون                  

يجنيها المستهلكون وتكميمها دقيقا، وال مجال للخوض فيـه         وإن كان احتساب الفوائد التي      . التخصيص
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اآلن، يبقى من المفيد اإلشارة إلى عدد من االعتبارات التي تساعد على رسـم معـالم هـذا المجـال                    
  .األساسية

يغلب على القطاعات المرشحة للتخصيص في لبنان طابع عدم تبادلية الخدمات التي تنتجها، ويعود ذلك               
لعام في لبنان لم يشتمل، إال مصادفة، على قطاعات ومؤسسات تجارية عاديـة وغيـر    إلى أن القطاع ا   

أضف إلى ذلك أن غالبية هذه القطاعات محكومة بصيغ احتكارية يـصعب            . متصلة بالخدمات الرئيسية  
الخروج منها إلى صيغ تنافسية ألسباب مختلفة منها صغر حجم البلد وما يترتب على ذلك من مفاضلة                 

ويرتبط كثير  . د التنافس وفوائد الوفورات الحجمية، وطبيعة الشبكات القائمة والتقنيات المتوفرة         بين فوائ 
من السلع والخدمات الممكن تخصيصها بمرونة محدودة جدا للطلب تجـاه األسـعار، لكونهـا سـلعا                 

ونـة  ويؤدي عدم تبادلية الخدمات المنتجة والصفة االحتكارية للمؤسسات وقلـة مر          . وخدمات أساسية 
الطلب إلى تعطيل عمل آليات السوق في تحديد أسعار الخدمات مقابل نوعيتها وكميتها، ويلقـي علـى                 
السلطات الرقابية مسؤولية كبرى في مجال وضع شروط الخدمة كما ونوعا وتعرفة، ويولـد مخـاطر                

و العاملين  جدية بأن تنطوي األسعار على عمليات تحويل للثروة من المستهلكين لمصلحة المستثمرين أ            
في القطاع أو الدولة، بسبب ارتفاع أسعار السلع المباعة عن قيمتها إذا قيـست بمـستويات اإلنتاجيـة                  

  . المتاحة تقنيا

وال يختلف األمر جذريا حينذاك بين الوضع القائم قبل التخصيص والوضع الحاصل بعـده إال بنـسب                 
وال تختلف النتائج والمخاوف التي نشير إليها       . ناإلفادة من التحويالت بين الدولة والمستثمرين والعاملي      

في هذا المجال عما ينجم عن ترسخ آليات الحماية الجمركية من تحميل أعبـاء تحويـل للمـستهلكين                  
لمصلحة المنتجين، ومن تشجيع للمحافظة على مستويات متدنية من اإلنتاجية، ومـن رفـع لتكـاليف                

رفع كلفة المدخالت الوسيطة في قطاعاته المختلفة أو مـن          اإلنتاج في االقتصاد بمجمله، إن من خالل        
خالل رفع أثمان الخدمات النهائية وبالتالي رفع كلفة المعيشة وكلفة العمالة الوطنية، وما يستتبع ذلـك                
من تدني القدرة التنافسية لالقتصاد ومن اختالل الحسابات الخارجية ومن اختالل فـي سـوق العمـل                 

  .لعاملة غير اللبنانية مقابل استمرار هجرة اللبنانيينوتشجيع استيراد اليد ا

من األساسي، كي يندرج التخصيص ضمن إصالح االختالالت والتشوهات االقتصادية العميقة ويساهم            
، )jeu à somme non nulle" (لعبة ذات مجمـوع ثابـت  "في تقليصها، أال ينظر إليه من ضمن منطق 

  . سره المستهلكون واالقتصاد معاحيث يكسب المستثمرون والدولة ما يخ

  آليات التخصيص

ليس التخصيص بذاته شرا أو خيرا، وال يشكل بذاته كارثة أو حال، بل يتوقف الموقـف منـه علـى                    
  .شروطه وعلى آليات تحقيقه وإدارته

  التخصيص جزء من سيرورة اإلصالح االقتصادي والمالي وليس بديال عنها

صيص إال انطالقا من معاينة ومن تشخيص محـددين لالقتـصاد، ال            ال يستقيم البحث العلمي في التخ     
مجال هنا للدخول في تفاصيلهما، غير أنه من الضروري، بـشكل مـسبق، التوصـل إلـى قناعـات                   

وتنبع أهمية التخصيص في سياق سياسة اإلصالح االقتصادي مـن كونـه            . موضوعية وثابتة حيالهما  
استخدام الموارد من رساميل وعمالـة وتوزعهـا، وموقـع          نمط  : يطال بشكل مباشر حلقتين أساسيتين    

وفي المقابل تبقى المقاربة المحاسبية التي تحصر دوره في مجال حل           . الدولة من االقتصاد ودورها فيه    
مسألة المديونية العامة قاصرة عن اإلحاطة بأسبابه ونتائجه، ال بل تولد ضغطا سلبيا على مساره يحـد                 
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ج انحرافات اقتصادية إضافية قد تكون بالغة الضرر على الصعد االقتـصادية            من إمكانيات نجاحه وتنت   
  .والمالية واالجتماعية معا وتفوق بكثير منافعه اآلنية الظاهرة

  توازن المهل ومرحلة التنفيذ واستباق مفاعيله

تستتبع مقولة إن التخصيص جزء من اإلصالح االقتصادي أنه ال مجال الستكمال اإلصـالح كـشرط                
بق للمباشرة بالتخصيص، وتستتبع أيضا أنه ال مجال إلنجاح التخصيص دون التقدم الفعلي في تنفيذ               مس

  .مراحل اإلصالح

  فكيف، واألمر كذلك، تدار عملية التخصيص؟

  :ثمة نقاط أساسية في هذا المجال سوف نكتفي بلفت النظر إليها

رعية داخلية راسخة ومتبلورة حـول      ال تخصيص ناجحا دون إرادة إصالحية معلنة وثابتة ومدعمة بش         
  .عناوين مترابطة وصريحة في المجاالت االقتصادية الكلية والمالية والنقدية

ال تخصيص مجديا وعادال دون إطار قانوني ومؤسسي واضح يحدد مفهوم المنفعة العامة ويرسم تنظيم               
ل التفـاوض مـع المـستثمرين    القطاعات المعنية وينشئ سلطات الرقابة القطاعية والمالية، وإال استحا       

  .تفاوضا على تنظيم القطاعات وأدوار الرقابة

ال تخصيص ناجحا إال بقيام هيئة تخصيص ثابتة وموثوقة وذات صالحيات وحصانة، ألن القـول إن                
التخصيص يجد تبريره في المعوقات التي تقيد العمل السياسي واإلداري وهو يرمي بين أهدافـه إلـى                 

  .يستتبع أن ربط التخصيص بهيئة سياسية يتناقض مع فلسفتهإصالح دور الدولة، 

للتخصيص شروط تحضيرية بديهية ملزمة، منها تحديد األصول المملوكـة مـن المؤسـسة المنـوي                
تخصيصها والخصوم المتوجبة عليها، وتحديد الواردات العائـدة لهـا واألعبـاء المترتبـة عليهـا،                

د أكانت محققة في المرحلة السابقة للتخصيص أو مرتقبـة          واستخالص الربحية الناجمة عن هذا التحدي     
وال يخفى أن الصيغ الممكنة لهذا التحديد متعددة، وتتوقف المفاضلة بينها على اعتبارات عـدة               . بعدها

وتشكل تشركة المؤسسات   . منها أوضاع كل قطاع وأوضاع المالية العامة والمهل المرتقبة للتخصيص         
  .ا المجالالمعنية خطوة محورية في هذ

وهـذه  . من هنا، وبالنظر إلى المهل الالزمة، تكتسب تقنيات استباق مفاعيل التخصيص أهمية كبـرى             
التقنيات متعددة، منها التشركة التي ذكرنا، ومنها نقل ملكية أسهم الشركات المنشأة إلى مؤسسات عامة               

ءم مع جـداول التـدفق النقـدي        قابضة، ومنها إعادة هيكلة المديونية القطاعية، بعقد ديون جديدة تتال         
للشركات العامة المنشأة وبتسديد الديون المقابلة للخزينة، بعد فصل استدانتها عن الدين العام احتـسابا               
وأعباء، ومنها إخضاع هذه الشركات العامة للقوانين التجارية والوظائفيية المدنية مع ما تتيح من تحرك               

 إشراك القطاع الخاص، ومنها أيضا تقنيات مالية تسمح باسـتباق           على الصعد المالية واإلدارية بما فيها     
  .ورود عائدات التخصيص المالية كسندات التخصيص
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