
 المستخلص

    ادي تطبيقات مختارة قطاع الخدمات.خصة العامة في الميزان االقتصجعفر قاسم محمد ياسين. خص

. 8002الجامعة المستنصرية : كلية االدارة واالقتصاد : قسم االقتصاد ، –) رسالة ماجستير( .       

ىدف البحث   

  ييدف البحث إلى تعضيد أو تفنيد فرضية البحث من خالل :  

 التعرف عمى المعطيات النظرية التي تضبط حركة إيقاع مرافق قطاع الخدمات العامة قبل وبعد الخصخصة .  .1
تحديد صور خصخصة مرافق قطاع الخدمات مع التركيز عمى طبيعة اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن التطبيق  .2

 ذين من التجارب العالمية )بريطانيا ،و األرجنتين، ومصر( ميدانًا خصبًا لمقياس وتقويم مستوى اإلنجاز . متخ

( مع السعي إلى رسم سيناريو مفتوح يتضمن أساليب 2112 -1591تحديد مالمح واقع قطاع الخدمات في العراق لممدة ) .3
 خصخصة الخدمات العامة في العراق.

ىناك فرضية البحث  ثارًا اقتصادية وأخرى اجتماعية ذات طابع سمبي رافقت تطبيقات خصخصة مرافق قطاع الخدماتآ  
إاّل أن قوة األثر السمبي قد أخذ اتجاىا تنازليًا بعد االحتكام إلى المعايير االقتصادية واالجتماعية  العامة ،             

اات أىدافيكأساس عند رسم برنامج خصخصة الخدمات العامة وتحديد أشكاليا وأولي إن التحميل الفكري  مشكمة البحث 
ية لمسكان ومن لممدارس االقتصادية المتعاقبة يشترك في أن الوظيفة األساسية لمدولة تتمثل بإشباعيا الحاجات األساس

احتكار الدولة الطبيعي لوظيفتيا المتمثمة بتقديم الخدمة العامة ألفراد المجتمع لصالح  ي التنازل عنخالل قطاع الخدمات
القطاع الخاص كان ىو موضع تضاد فكري ما بين الفكر التقميدي والفكر الحديث الذي يعبر عن وجيات نظر صندوق 

العالم )النسبة األكبر منيم في الدول  النقد والبنك الدولي ، وأن ما يعزز ىذا التضاد في الواقع وجود مميار إنسان في
صحي وكيرباء النامية( يعيشون في مناطق سكنية فقيرة ومكتظة ومن دون أن يكون لدييم مياه مأمونة وخدمات صرف 

الجوع والجيل والمرض ، مما جعل حياتيم في خطر ييدد حقوقيم كبشر ، والحال يبدو أكثر سوداوية في ظل   ويعانون 
تاح االقتصادي والبدء بتطبيق وصفات الصندوق الداعية إلى تحرير االقتصاد من قيوده المركزية وتنحي العولمة واالنف

الدولة عن وظائفيا حتى تمك التي تتمتع بميزة االحتكار الطبيعي لصالح القطاع الخاص من دون أن تأخذ بنظر 
نساني االعتبار طبيعة الكمف التي يتحمميا الناس ومخاطر فقدانيم ألمنيم اإل  

وأفكارىا قد أدت إلى تشوىات جذرية في توزيع الدخل والثروة بين األمم وشرائح المجتمع المختمفة مما أدى إلى 
 تيميش مجموعات بشرية واسعة . 



لم تؤِد الخصخصة إلى تحقيق معدالت نمو متزايدة في اإلنتاج والدخل والسيما في الدول النامية مقارنة بمدة  
العام .ىيمنة القطاع   

اتسعت البطالة والفقر في أغمب الدول والسيما النامية خالل مدة الخصخصة وما بعدىا وما يصاحب البطالة  
والفقر من آثار اجتماعية وبيئية خطيرة تتمثل في تردي األوضاع الصحية وسوء التغذية والتدىور البيئي ... 

المستدامة .  الخ . التي تتعارض وتتناقض مع مفيوم التنمية البشرية  

العولمة ونيج الحرية االقتصادية المذان يجتاحان العالم المركزي ناىيك عن دعوات البنك والصندوق الدوليين تعد من بين  .1
 أقوى المبررات الموضوعية الضاغطة باتجاه تحفيز حكومات الدول النامية ومنيا العربية نحو خصخصة قطاعيا الخدمي.

 ييا في خصخصة الخدمات العامة وىي: ستة أساليب يمكن التعويل عم .2

 أسموب التسعير التجاري .  -
 أسموب الالمركزية في إدارة الخدمات العامة .  -

 أسموب الشراكة بين العام والخاص .  -

 أسموب المزاوجة  -

 أسموب تنظيم إدارة قطاع الخدمات العامة -

 أسموب الكوبون -

ذا ما طبقت ىذه األساليب بعممية وموضوعية ورافقتيا لوائح وتشريعات قانونية منضبطة سيسيم من الحد   وا 

                                                لمخصخصة وتحقيق األمن اإلنسانمن قوة األثر السمبي 

وتفرعاتيما تعد من بين أكثر األساليب قبواًل في عممية الخصخصة وذلك لمنحيا الحكومة جيدًا  BOOTوأسموب  BOTأسموب 3-
فييي اسييتكمال التنفيييذ فييي حييال توقفييو وتبنييييا معييايير عممييية وموضييوعية فييي أثنيياء التطبيييق . ميين بييين اآلثييار اإليجابييية لخصخصيية 

ييية الخاسييرة ورفييع كفيياءة األداء وتحسييين جييودة الخيييدمات قطيياع الخييدمات ، تخميييص الحكوميية ميين أعبيياء دعييم المشيييروعات الخدم
 المقدمة عمى أسس تنافسية ، وتخفيض عجز الموازنة ، ونمو األسواق المالية

ىييذا القطيياع والسيييما بعييد منتصييف عقييد الثمانينيييات ، إذ سييعت الحكوميية إلييى تخفيييض القيييود عمييى القطيياع الخيياص ميين أجييل -1
امة والسيما مرافق القطاع السياحي وخدمات تجيييز الميواطنين بالمشيتقات النفطيية )محطيات تشجيع مشاركتو في تقديم الخدمة الع

 البنزين وساحات توزيع الغاز( . 

الحروب التي خاضيا العراق والتضخم النقدي واليديون الخارجيية وتيردي نوعيية الخدمية وارتفياع درجية الحرميان وانخفياض قيمية 2-
 ية لتفسير لجوء العراق إلى برنامج خصخصة قطاع الخدمات العامة . الناتج المحمي ، تعد أسبابًا أساس

حظي قطاع الخدمات العامة بأولويية فيي سيمم اىتماميات برنيامج إعيادة اإلعميار فيي العيراق ، واليدليل عميى صيحة ذليك ىيو توجيو -
 ات العامة . أغمب المنح الخاصة باإلعمار والمقدمة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية صوب الخدم



اتسمت المرحمة االنتقالية في العراق ببروز صور جديدة لإلصالح داعية إلى تفعيل جييد القطياع الخياص فيي تقيديم الخيدمات ، -4
وال تمثل ىذه الصور اإلصالحية دعوة لمتخمي عن جيد الدولة بل ىي دعوة لتغيير شكل ىذا الجيد عبر تبني سياسات ىادفية إليى 

 والمشاركة بداًل من سياسات قائمة عمى التفرد واالحتكار . التغيير واإلصالح 

 


