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-جيجل  –جامعة حممد الصديق بن حيي   

علوم التسيريالعلوم التجارية و كلية العلوم اإلقتصادية و   

  :حول األول فعاليات امللتقى الوطين ضمنورقة حبثية مقدمة للمشاركة 

دور القطاع اخلاص يف رفع تنافسية اإلقتصاد اجلزائري والتحضري "  

  2011 نوفمرب 21و  20، يومي " ملرحلة ما بعد البرتول

  :بعنوان

في النشاط اإلقتصادي استراتيجية تطوير القطاع الخاصرؤية نظرية حول   

 بودخدخ مسعود.، أ بودخدخ كرمي  . أ

  لتسيري،جامعة حممد الصديق بن حيي،جيجلعلوم االعلوم التجارية و كلية العلوم اإلقتصادية و 

  :الملخص

تنمية اإلقتصادية من خالل مسامهته الفعالة يلعب القطاع اخلاص دورا رئيسيا وحموريا يف عملية ال      

تنشيط احلياة اإلقتصادية ومن مث يف رفع معدالت النمو واحلد من الفقر، وعلى هذا األساس فإن يف 

تطوير مكانة وأداء القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة يتوجب أن ترتكز عليها السياسات 

ادي، إذ أن ذلك يستدعي ضرورة وضع اسرتاتيجية اإلقتصادية مبا ينعكس إجيابا على النشاط اإلقتص

مثلى لتطوير القطاع اخلاص تعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح آلليات وسبل تفعيل دور القطاع 

حتسني : اخلاص يف النشاط اإلقتصادي، حيث ترتكز هذه اإلسرتاتيجية على ثالثة حماور رئيسية وهي

زم و الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام، وهي احملاور وضعية مناخ األعمال، توفري التمويل الال

  .أدائه القطاع اخلاص وحتسني مكانةتطور اليت تعترب جد هامة ومؤثرة يف 

  .، التنمية اإلقتصاديةالتمويل،مناخ األعمالسرتاتيجية، إلا القطاع اخلاص،: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة

رئيسي يف قيام النشاط اإلقتصادي، انطالقا مما يتميز به من روح يربز القطاع اخلاص مبثابة العنصر ال

إجيابا على التأثري و  ،يضمن له القدرة على املنافسةاملبادرة وحتمل املخاطرة، والتوجه حنو اإلبداع واإلبتكار مبا 

ول تعاظم اإلقتصادي من جدل كبري ح عملية النمو اإلقتصادي واحلد من الفقر، إذ أنه ورغم ما شهده الفكر

يف النشاط اإلقتصادي يف ظل تزايد مكانة وأمهية القطاع العام، فإنه يبقى ذو تواجد حموري ورئيسي ال جيوز  دوره 

  .احلد منه أو التقليص من تأثريه يف فعاليات النشاط اإلقتصادي

نية وعلى هذا األساس فإن صانعي السياسات اإلقتصادية وما ارتبط  ا من تشريعات وأحكام قانو 

يستهدفون بشكل رئيسي ودائم حتقيق أفضل القرارات ووضع أنسب اإلجراءات اليت تسمح بتطور أداء القطاع 

، لت النمو،حجم العمالة ومستوى الدخاخلاص يف النشاط اإلقتصادي وما ينجر عنه من آثار إجيابية على معدال

ن جهة واإلخفاقات اليت متيز نشاطه من جهة خصوصا أنه ويف ظل تعدد العراقيل اليت تواجه منو القطاع اخلاص م

أخرى، فإن قدرة القطاع اخلاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي كافة اجلوانب اليت من 

شأا التأثري يف تلك العملية، وهذا ما حناول اإلجابة عليه من خالل هذه الدراسة اليت تتمحور إشكاليتها الرئيسية  

  :كما يلي

الستراتيجية تطوير القطاع الخاص   هي جملة اآلليات واإلجراءات التي تشكل اإلطار الرئيسيما 

  في النشاط اإلقتصادي؟

 حيث أنه ولإلجابة على هذه اإلشكالية فقد تضمنت الدراسة زيادة على املقدمة واخلامتة ثالثة حماور هي  

  :على الرتتيب كالتايل

 اإلقتصادية واإلجتماعية دور القطاع اخلاص يف حتقيق التنمية  �

 اإلخفاقاتو بني العراقيل : تطوير القطاع اخلاص �

 تطوير القطاع اخلاصسرتاتيجية اإلطار املتكامل ال �

  

 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تحقيق دور القطاع الخاص في   - 1
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يتميز به من إمكانيات  اقتصادية واإلجتماعية انطالقا ممحيتل القطاع اخلاص دورا حموريا يف حتقيق التنمية اإل

وخصائص تؤهله للتأثري يف شىت ااالت اإلقتصادية واإلجتماعية، وهذا ما يزيد من أمهيته ودوره يف النشاط 

وتوفري املناخ املناسب  تطويرهآليات الرتكيز على ضرورة اإلقتصادي بشكل يدفع بصانعي السياسة اإلقتصادية إىل 

  .لنشاطه 

يكتسي امللكية اخلاصة، تقوم فيه عملية  ومنظم يف النشاط اإلقتصادي أساسي عنصر :"1على أنه يعرفو 

، "اإلنتاج بناءا على نظام السوق واملنافسة، وحتدد فيه املبادرة اخلاصة وحتمل املخاطر القرارات واألنشطة املتخذة

ص، فإن آلية السوق إذ أنه ويف ظل اقتصاديات السوق اليت تقوم على أساس نشاط اقتصادي قوامه القطاع اخلا

، حيث يشمل القطاع اخلاص كل األعوان اخلواص هوما يستهلك هويف ظل نظام املنافسة هي اليت حتدد ما ينتج

سواء كانوا أفرادا أو مجاعات، أغنياء أو فقراء وال يقتصر فقط على رجال األعمال، حيث أنه يشمل بذلك مجيع 

املصلحة تعظيم ألجل حتقيق أرباح ومداخيل يف إطار  رسة نشاط مامن خالل مما املخاطرةحتمل الفئات اليت تقبل 

 اخلاصة
2.  

القطاع اخلاص مبثابة الركيزة األساسية لقيام وتطور النشاط اإلقتصادي يف أي دولة، إذ أنه ورغم اجلدلية  زيرب و 

رغم من اختالفها تشري البو يف ظل تواجد القطاع العام، إال أن األدبيات اإلقتصادية  أبعاد نشاطه القائمة خبصوص

يف ظل توافر مجلة من ، وذلك األمهية الكبرية اليت يلعبها يف التأسيس لنشاط اقتصادي ديناميكي ومزدهر إىل

  .اليت تعترب مبثابة اإلطار املتكامل لنشاط القطاع اخلاص وتفعيل أدائه يف احلياة اإلقتصادية شروطال

  النمو اإلقتصاديتحقيق القطاع الخاص و  -1- 1

نشاط اقتصادي حقيقي قائم على انتاج الثروة وتوفري مناصب  لتحقيقيعترب القطاع اخلاص القاعدة الرئيسية 

 ذ، إ3تصاديقتالنشاط اإل وفقهايسري على املدى الطويل  ديناميكية منو وتطور العمل بشكل يسمح خبلق وترية

ويف ظل توافر مجلة من الشروط  اخلاصتؤكد مدارس الفكر اإلقتصادي على اختالف توجهاا على أن القطاع 

هو احملرك الرئيسي لعملية النمو اإلقتصادي وذلك انطالقا من عملية اإلستثمار وتراكم  اليت تعكس بيئة نشاطه

ونظرا ملا يتحمله من تكاليف وكذا للمنافسة السائدة يف السوق فإن الكفاءة يف األداء ه رأس املال، حيث أن
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 هو السبيل الوحيد لتحقيق الربح ومن مثبشكل ديناميكي والعمل على التجديد واإلبتكار  والتنظيم احملكم للنشاط

  . ا ينعكس إجيابا على عملية النمو اإلقتصادياحملافظة على مكانته يف السوق مب

أن تطوير القطاع اخلاص يساهم يف خلق منو اقتصادي  الدراسات يف هذا الصدد على  تؤكد العديد من حيث

 تمر على املدى الطويلسريع ويس
بداية  يف العديد من الدول باخلصوص يف تزايد اإلجتاه انعكسوهذا ما ، 4

حنو عملية خوصصة املؤسسات العمومية وتوسيع مكانة القطاع اخلاص يف النشاط الثمانينات من القرض املاضي 

ع اخلاص بشكل يزيد من مكانته يف من القطاع العام إىل القطا  واليت تتمثل يف إعادة ختصيص املوارد، اإلقتصادي

، إذ أن عملية اخلوصصة حتول اإلهتمام من األهداف السياسية اليت يعكسها نشاط القطاع النشاط اإلقتصادي

 العام إىل األهداف اإلقتصادية اليت يعكسها نشاط القطاع اخلاص
انطالقا مما يتميز به التحول  وقد جاء هذا، 5

  : اع العام وذلك كما يليمن مزايا عديدة مقارنة بالقط

على حتقيق الربح مقارنة بالقطاع العام الذي يغيب عن نشاطه مفهوم الربح يف ه اإلقتصادي ارتكاز نشاط - 

 ؛على اهلدف اإلقتصادي يف نشاطاته ذو اخللفية السياسية  النشاط لطغيان اهلدف اإلجتماعي

قابل احلصول عليها، يف حني أن القطاع العام الكفاءة يف إدارة املوارد نظرا ملا يتحمله من تكاليف يف م - 

 ؛يتميز يف الغالب بالتبذير وعدم الرشادة يف استخدام املوارد

 خلق وتوفري احلوافز لعنصر العمل مبا يضمن ارتفاع اإلنتاجية والصرامة يف األداء؛ قدرة القطاع اخلاص على - 

قا من استهدافه للموارد البشرية املؤهلة اإلدارة الكفأة للنشاط اإلقتصادي بالنسبة للقطاع اخلاص انطال - 

  ؛والكفاءة العالية ذات اخلربة واملهارة

اإلقتصادي للقدرة على املنافسة  روح املبادرة وديناميكية اإلبداع واإلبتكار والتجديد يف النشاطالتميز ب - 

 .خبالف القطاع العام والبقاء يف السوق

  

  

  

  والحد من الفقرالقطاع الخاص  -2- 1
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امهة القطاع اخلاص يف حتقيق النمو اإلقتصادي ينتج عنها العديد من املزايا اليت تساهم يف إن مس  

استكمال اهلدف اإلجتماعي للهدف اإلقتصادي من تطوير القطاع اخلاص، بشكل يزيد من أمهية ختطيط ووضع 

   .اسرتاتيجية مالئمة لنهوض وتعاظم مكانة ودور القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي

وتعترب قضية الفقر من أهم القضايا اليت تواجه صانعي السياسات اإلقتصادية، وذلك انطالقا من تأثرياا   

اإلجتماعية بشكل رئيسي واليت تتطلب ضرورة العمل على احلد من انتشارها ومعاناة أفراد اتمع من تداعياا، 

عمل وزيادة الدخول، ويف هذا الصدد فإن حيث أن احلد من الفقر يتجلى من خالل القدرة على توفري فرص 

القطاع اخلاص يف ظل اقتصاد تنافسي يلعب دورا رئيسيا يف ذلك من خالل املؤسسات والشركات سواء الصغرية 

لتوفري فرص العمل وزيادة الدخول مبا يساهم يف اخلروج من دائرة أو الكبرية منها واليت تعترب مبثابة احملرك الرئيسي 

 الفقر
6.  

أنه وباعتبار أن القطاع اخلاص يساهم يف حتقيق منو اقتصادي سريع على املدى الطويل فإنه يساهم  حيث  

بذلك يف توفري املزيد من املداخيل الضريبية خلزينة الدولة، بشكل يسمح هلا بتوفري التمويل الالزم للعديد من 

اخلدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يضمن الستفادة الفقراء منها كخصيصا نشطة املرتبطة بأدائها واملوجهة األ

بني عكسية تشري العديد من الدراسات إىل وجود عالقة ارتباط  كماحتسنا يف مستوى املعيشة بشكل ملحوظ،  

ما تؤكده جتارب الدول اآلسيوية املتقدمة، حيث أن مؤشر الفقر كمعدالت الفقر ومعدالت النمو اإلقتصادي  

اية التسعينات أين سجل ارتفاع كبري يف معدالت النمو اإلقتصادي آنذاك، يف حني اخنفض سنوات الثمانينات وبد

واليت أسفرت عن اخنفاض كبري يف معدالت النمو اإلقتصادي  1997أنه شهد ارتفاعا إبان األزمة املالية لسنة 

 للدول املعنية
7.  

 مقاربينت أساسيتنيخالل من منو دخول الفقراء  يربز و   
نسبية واليت تشري إىل أن احلد من املقاربة ال: 8

من متوسط معدل منو  رية مبعدل أكربالفقر من خالل منو حجم الدخول يتجلى من خالل منو دخول الطبقة الفق

بشكل حيد من الفجوة والطبقية بني الفقراء و األغنياء بشكل  ،)نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام(  الدخول

ملطلقة تشري إىل أنه يتجلى من خالل مستوى معدل منو دخول الفقراء وذلك لتحديد نسيب، يف حني أن املقاربة ا

  .فراد حتت املستوى احملدد من خط الفقرقصان يف عدد األحجم الزيادة أو الن
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يتحدد من  جناحها نأاحلد من الفقر من اقتصاد آلخر ومن فرتة زمنية ألخرى، حيث وتتفاوت عملية   

معدل النمو ومعدل التوزيع ، حيث أن معدل النمو الذي يسري يف اإلجتاه : ني ومهاخالل وضعية مؤشرين رئيسي

، يف حني أن معدل التوزيع الذي أي التوسع بشكل عمودييقيس إىل أي مدى ترتفع دخول الفقراء  املوجب

، سع بشكل أفقيي التو أ يسري يف اإلجتاه السليب يقيس تأثري التغريات يف طريقة توزيع الدخول على دخول الفقراء

ومن مث فإن مدى إمكانية احلد من الفقر من عدمها تتحدد انطالقا  ،حيث أما مؤشرين متعاكسني يف اإلجتاه

إذ أنه كلما ارتفع معدل النمو أو اخنفض معدل التوزيع فإن  من مقارنة حجم كال املعدلني مع بعضهما البعض،

مث فإنه وكما هو مهم أيضا الرتكيز على منو حجم الدخول  ذلك ينعكس إجيابا على عملية احلد من الفقر، ومن

يف عملية احلد من  للفقراء ، فإن العمل على استهداف احلد من الالعدالة يف توزيع الدخول ال يقل عنه أمهية

 الفقر
9.  

 اإلخفاقاتو  راقيلبين الع: تطوير القطاع الخاص - 2

جد هامة وضرورية ليس فقط من خالل ما يرتتب  إن مسألة تطوير القطاع اخلاص يف أي دولة هي مسألة

عنها يف النشاط اإلقتصادي من آثار اجيابية، وإمنا أيضا انطالقا مما يتعلق ا من قضايا جد حساسة متمثلة سواء 

من خالل العقبات والعراقيل اليت حتد من تطور القطاع اخلاص، أو من خالل اإلخفاقات اليت يتميز ا نشاط 

ص، وهي قضايا يتوجب أخذها بعني اإلعتبار يف سبيل وضع اسرتاتيجية مالئمة لتطوير القطاع اخلاص القطاع اخلا

  .وتفعيل دوره يف حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على حد سواء

  التي تواجه تطور القطاع الخاص راقيلالع -1- 2

طاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي ميكن هناك مجلة من العوامل اليت تعترب مبثابة قيود حتد من تطور الق

  :تقسيمها إىل نوعني

  

 عملية متويل مؤسسات القطاع اخلاص وجند منهاوهي القيود اليت متس  :القيود المالية -1-1- 2
10:  
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تتمثل يف الفائدة املدفوعة من قبل مؤسسات القطاع اخلاص يف سبيل احلصول على رأس و: تكلفة رأس المال_ أ

ومن مث يف منوها وتطورها، وذلك ى عملية متويلها تعترب من أهم العناصر اليت تؤثر علنشاطها، و املال الضروري ل

  . انطالقا من دورها الرئيسي يف حتديد مدى إمكانية التوسع يف اإلستثمارات من عدمها

      قلبات أسعار ارتفاع تكاليف الوساطة املالية، ت: وتساهم عدة عوامل يف ارتفاع تكلفة رأس املال منها        

  .الصرف وارتفاع درجة املخاطرة سواء ما تعلق األمر باملخاطر املنتظمة أو املخاطر غري املنتظمة

ها التمويل عن طريق اإلستدانة من القطاع املصريف يزيد من ثقل لإن األمهية اليت حيت :سياسات اإلقراض _ ب

على إمكانية حصول مؤسسات القطاع اخلاص على  بشكل كبري اليت تتبعها البنوك قراضتأثري سياسات اإل

  .التمويل الالزم ملتابعة وتطوير أنشطتها اإلقتصادية

واليت ترغب حبكم مشاريعها اإلستثمارية يف ويف هذا الصدد فإن العديد من مؤسسات القطاع اخلاص 

وال لعدم توافرها التمويل طويل األجل عن طريق القروض، بسبب عدم قدرا على الدخول لسوق رؤوس األم

نظرا ألن السياسة  ما تطلبه جتد صعوبة يف احلصول على ،على الشروط املطلوبة لذلك أو الرتفاع تكاليفه

لبنوك ترتكز باألساس على التمويل قصري األجل نظرا حلاجتها للسيولة من جهة ولتفادي لعديد من ااإلقراضية ل

يف مزيد من القيود التمويلية على القطاع اخلاص مبا يؤدي وهو ما يساهم خماطر عدم التسديد من جهة أخرى، 

  .إىل ضعف وترية منوه وتطوره

ة املالية يف جلب ويف ظل العوملتساهم أسواق رؤوس األموال املتطورة : درجة تطور أسواق رؤوس األموال_ جـ

ي يكون إما عن طريق طرح ذوهو ما من شأنه خفض تكاليف التمويل ال ،سواء احمللية منها أو اخلارجيةاملدخرات 

فإن عدم تطور أسواق رؤوس األموال  طالب التمويل، وعليه و طرح سندات تبعا للقرار اليت يتخذهأسهم أ

 ضعف أدائه يف بشكل يؤدي إىلبالشكل الكايف يضيق من فرص التمويل املتاحة أمام مؤسسات القطاع اخلاص 

  .النشاط اإلقتصادي

اك على غرار القيود املالية مجلة من القيود األخرى غري املالية واليت تؤثر سلبا هن :القيود غير المالية 1-2- 2

  :على تطور القطاع اخلاص وتربز كما يلي
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جد كبري على وضعية القطاع اخلاص  اإن وضعية مناخ األعمال يف أي دولة هلا تأثري  :مناخ األعمال وضعية_ أ

اليت حتكم  احلكومية إىل مجلة الضوابط واإلجراءات والتشريعات شريا توأدائه يف النشاط اإلقتصادي، خصوصا وأ

  .نشاط القطاع اخلاص مبختلف جوانبه

حتدد مدى  وحسب البنك الدويل فإن وضعية مناخ األعمال يتم النظر إليها انطالقا من توليفة مؤشرات  

وتتمثل  " القانونية يب التصنيفيرتتمؤشرات ال"، وهي تنقسم ما بني سهولة أداء األنشطة اإلقتصادية يف كل دولة

مؤشرات "ين حيكمها، و اطها جبانب قانو بانطالقا من ارت ومؤشر محاية املستثمرين يف مؤشر احلصول على اإلئتمان

بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، تسجيل العقارات، دفع : املتمثلة يف مؤشرات" ةلفكالوقت والت

قياس هي مؤشرات تقوم على أساس اذ العقود، تصفية النشاط التجاري، و دود، إنفة عرب احلالضرائب، التجار 

 االتكلفة املستغرقني يف أدائهالوقت و 
11.  

األثر الكبري على تطور  من خالل ما أشري هلا من مؤشرات له وعليه فإن تدهور وضعية مناخ األعمال  

نفور املستثمرين سواء حمليني كانوا أو أجنبيني مما  صادي، حبكم أن ذلك يدفع إىلتالقطاع اخلاص يف النشاط اإلق

  .حيد من تواجد القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي

ويقصد به كافة األنشطة املولدة للدخل اليت ال تسجل ضمن حسابات الناتج الداخلي  :السوق الموازي_ ب

هذه األنشطة أن كشف عن هذه األنشطة، وإما إما لتعمد إخفائه ربا من اإللتزامات القانونية املرتبطة بالاخلام، 

 للنظام القانوين السائد يف الدولةاملولدة للدخل تعد خمالفة 
12.  

سا غري شرعي يف النشاط ويتجلى األثر السليب للسوق املوازي على تطور القطاع اخلاص يف كونه يعد مناف  

خدماته بأسعار أقل، عكس   مؤسسات ال يتحمل أية تكاليف مما يساعد على تصريف منتجاته و  اإلقتصادي

القطاع اخلاص اليت تشتغل بطريقة رمسية وقانونية، ينجر عنها حتمل عدة تكاليف أمهها دفع الضرائب مما يساهم 

ن ميف ارتفاع أسعار منتجاا وخدماا بشكل جيعلها يف حالة عدم القدرة على املنافسة، زيادة على ما ينجر 

مما حيد من رغبة املستثمرين يف دخول السوق وحتمل املخاطرة  ،ف السوق املوازيخرق حلقوق امللكية من طر 

القطاع اخلاص الرمسي يف النشاط  تواجدبشكل حيد من اتساع مناخ نزيه للمنافسة توافر لعلمهم املسبق بعدم 

  .اإلقتصادي
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ؤوس األموال وقوانني التصدير وخنص بالذكر هنا القوانني املنظمة حلركة ر  :الحمائية القوانين والتشريعات_ جـ

إذ ، واليت يكون اهلدف منها هو محاية اإلقتصاد احمللي ،واإلسترياد وقواعد الشراكة بني رأس املال احمللي واألجنيب

 سلبا على تطور القطاع اخلاص ؤثرمن شأنه أن يواحمللي أن عدم مراعاا للظروف السائدة يف اإلقتصاد العاملي 

الذي يتميز يف الغالب  من خالل احلد من مشاركة القطاع اخلاص األجنيب ، وذلكاميةخصوصا يف الدول الن

  .وله انعكاسات إجيابية على تطور القطاع اخلاص احمللي باخلربة والتكنلوجيا املتطورة

ن تطور القطاع اخلاص وتزايد منوه ومسامهته يف النشاط اإلقتصادي يرتبط بشكل رئيسي إ :غياب المنافسة_ د

ى تطور نظام املنافسة يف احلياة اإلقتصادية، كوا تعترب الدافع الرئيسي للمؤسسات على التطور من خالل مبد

وعلى هذا  عمليات اإلبداع واإلبتكار يف خمتلف اجلوانب مبا ينعكس إجيابا على أدائها يف النشاط اإلقتصادي،

ر التجارة مبا ميكن من اتساع  السوق ومن مث حتريالعمل على فإنه يتوجب احلد من عمليات اإلحتكار و  األساس

  .فتح اال للمنافسة وما ينعكس عنها من ارتفاع الكفاءة يف األداء اإلقتصادي للقطاع اخلاص

 إىل أن القطاع اخلاص وجب أن يتميز باحلرية يف تشري األدبيات اإلقتصادية :القطاع العامتعاظم مكانة _ ه

 العنصر الرئيسي يف قيام النشاط اإلقتصاديباعتباره  ،ك وتسيري املوارد اإلقتصاديةامتال النشاط اإلقتصادي وكذا يف

نشاط مكمل لالقطاع العام مبثابة عنصر  يف حني يربز، من خالل متيزه بالكفاءة يف األداء والرشادة يف تسيري املوارد

األنشطة  القيام ببعض فضال عن ، يةوالتحت املؤسساتية، نية القانونيةبلتأسيس ويئة ا من خالللقطاع اخلاص ا

 .كخدمات الكهرباء، الغاز واملاء  اليت يضمن من خالهلا حتقيق املصلحة العامةاحليوية اإلقتصادية 

ا بالشكل الذي يسمح حمدوديكون دور القطاع العام يف النشاط اإلقتصادي  وعلى هذا األساس فإن  

عن ما هو حمدد ، ومن مث فإن تعاظم مكانة القطاع العام لقطاع اخلاصلنشاط ابتوفر احلرية الكاملة واملوارد الكافية 

 يف ظلفرص اإلستثمار والتوسع بذلك  الذي تضيق عليه لقطاع اخلاصنشاط ال إزاحة هلا أن تكون ينجر عنه

من  العام، وهذا ما يؤدي زيادة على تضييق فرص التوسع يف السوق إىل احلد حنو القطاعحتول املوارد اإلقتصادية 

عن النشاط  -القطاع العام  ةطأنش الذي تتميز به  -  غياب عمليات اإلبداع واإلبتكار املنافسة ومن مث 

  .اإلقتصادي

  إخفاقات القطاع الخاص في النشاط اإلقتصادي -2- 2
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ا على أدائه يف النشاط اليت تؤثر سلب السلبياتيتميز نشاط القطاع اخلاص يف احلياة اإلقتصادية بعدد من   

ا ترتبط بشكل رئيسي بطبيعة نشاط القطاع أقتصادي واليت تتميز يف الغالب بتعارضها واملصلحة العامة، إذ اإل

اخلاص الذي يهدف إىل حتقيق الربح ومن مث تعظيم املصلحة اخلاصة، وبالتايل فإنه من املنطقي أن يربز هناك نوع 

اصطلح عليه لدى املفكرين  تصاد واتمعلإلق من التعارض بني نشاط القطاع اخلاص واملصلحة العامة

  ".إخفاقات آلية السوق"اإلقتصاديني بـ

ومن أهم ما يعاب على نشاط القطاع اخلاص هو ما تعلق بتخصيص املوارد يف احلياة اإلقتصادية بني 

توازانات خمتلف اجلوانب، حيث أن سعي القطاع اخلاص إىل حتقيق الربح بدرجة أوىل يؤدي به إىل عدم مراعاة أية 

  ختص عملية ختصيص املوارد يف النشاط اإلقتصادي، وهو ما من شأنه أن يعود بالسلب على اجلانب اإلقتصادي

ة لذلك ، ضف إىل ذلك اآلثار السلبية اليت تنتج عن نشاط القطاع واإلجتماعي مامل يتم اختاذ اإلجراءات الضروري

اخلاص يف احلياة اإلقتصادية وأمهها التلوث مما يؤدي إىل إحلاق الضرر بعملية التنمية املستدامة واإلجراءات 

 والسياسات املتخذة يف سبيل تدعيمها
13.  

و منح دور أكرب للقطاع العام يف النشاط منو القطاع اخلاص وازدياد التوجه حن إعاقة من زيدولعل ما ي

اإلقتصادي هو ما يتسبب فيه القطاع اخلاص من أزمات حادة تعصف بالتوازن اإلقتصادي واإلجتماعي، إذ أن 

هيمنة القطاع اخلاص على فعاليات النشاط اإلقتصادي يكون باألساس حتت هدف املصلحة اخلاصة وهو تعاظم 

ا كان أو اجتماعيا، حيث أن التوجه الرئيسي لتحقيق الربح وتعظيم املصلحة اخلاصة ما خيل بالتوازن العام اقتصادي

بدرجة أوىل  واتمع يدفع  بالعديد من أعوان القطاع اخلاص إىل خرق القوانني وجتاوز أي اعتبار ملصلحة اإلقتصاد

  .مما يؤدي إىل بروز اختالالت تدفع إىل الوقوع يف أزمات حادة

  

  تطوير القطاع الخاصستراتيجية ال املاإلطار المتك - 3

إن عملية وضع اسرتاتيجية معينة تستهدف تطوير القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي من خالل مجلة   

ألخذ بعني اإلعتبار جلملة العراقيل واإلخفاقات اليت ات، يتوجب أن تنطلق قبل كل شيء من اآليات وإجراء
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ل يسمح بوضع تصور سليم وفعا يف احملور السابق، مما أشرنا إليها  تواجه عملية تطور القطاع اخلاص واليت

  .ميكن من تطوير مكانة القطاع اخلاص وأدائه يف النشاط اإلقتصادي لآلليات اليت يتوجب توفريها و

تشكل يف ترابطها اإلسرتاتيجية املثلى لتطوير القطاع  لياتوعلى هذا األساس فإنه ميكن إبراز مجلة من اآل  

  :وهي كما يلي اخلاص

  :لألعمال ومحفز توفير مناخ مالئم -1- 3

إن من أهم اآلليات اليت وجب حتققها كشرط رئيسي يف بناء اسرتاتيجية لتطور القطاع اخلاص هي ما   

واليت تشكل ما  تعلق بضرورة توفري أفضل الظروف اليت ينشط يف إطارها القطاع اخلاص يف احلياة اإلقتصادية

ل، حيث تعرفه املؤسسة العربية لضمان اإلستثمار على أنه جممل األوضاع القانونية يسمى مبناخ األعما

حيث تتغري وتتداخل  ،واإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية اليت تكون البيئة اليت يتم فيها النشاط اإلستثماري 

  .14 مكونات هذه البيئة فيما بينها إىل حد كبري مما يصعب من إبراز تأثرياا على حدى

على هذا األساس فإنه من الواجب العمل على توفري بيئة مساعدة وحمفزة على النشاط وذلك انطالقا و   

 من العناصر التالية
15:    

  :التشاور بين القطاع الخاص والعام  1-1- 3

حيث أن الدولة تضطلع بدور رئيسي يف توفري املناخ املالئم واملساعد على النمو والتطور يف األداء من   

ياسات اإلقتصادية أو التشريعات واألحكام الل مجلة السياسات اليت تقرها يف هذا اإلطار، سواء كانت السخ

اع اخلاص يف احلياة اإلقتصادية، لكن ذلك ال مينحها القدرة على اليت تعكس اجلو احمليط بنشاط القطنية و القانو 

احملفز على األداء إال مبشاركة من القطاع اخلاص وهو التصور الواضح والسليم لكيفية بناء وتوفري احمليط املالئم و 

، حيث أن إجراء املشاورات بني اهليئات احلكومية املعنية بتوفري املناخ املالئم عن املعين ذه اإلجراءات واآلليات

ية يف من جهة والقطاع اخلاص املعين بالنشاط والتفاعل يف احلياة اإلقتصاديق السياسات واإلجراءات املوضوعة طر 

جراءات وآليات من شأنه التوصل إىل بناء بيئة نشاط مالئمة وحمفزة على ظل ما تقره اهليئات احلكومية من إ

  .املبادرة مبا ينعكس إجيابا على مكانة ودور القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي
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  :المناسب اإلطار التشريعي والقانونيوضع  1-2- 3

خالل ما يوفره  نالنشاط اإلقتصادي م علىيف خلق املبادرة والتحفيز  يساهم اإلطار التشريعي والقانوين  

املؤسسات والشركات انتاجية كانت أو خدماتية بصفة حيث أنه ميس يف اإلقتصاد واتمع، وطمأنينة من ثقة 

اليت هلا أو بصفة غري مباشرة من خالل آثاره على خمتلف القطاعات  ،مباشرة من خالل جوانبه التنظيمية واإلدارية

ومن مث فإنه يتوجب العمل على وضع  صلة وثيقة بنشاط القطاع اخلاص كالقطاع املصريف أو قطاع التأمينات،

والذي من الضروري أن يتواكب مع التطورات اإلقتصادية اإلطار القانوين والتشريعي املناسب ألداء القطاع اخلاص 

  .بيةجتنبا ألية اختالالت أو انعكاسات سلحمليا وخارجيا 

بدء يف النشاط وتأسيس البتنظيم وسري نشاط القطاع اخلاص اإلجراءات اخلاصة ب ما يتعلقفيإذ جند 

الوحدة اإلقتصادية، إجراءات استخراج الرتاخيص، القوانني املتعلقة بالتخلف عن التسديد، القوانني املتعلقة بابرام 

قوق امللكية ح ما تعلق بقواننيوكذا  زيد من العراقيل،واليت يتوجب تبسيطها وتسهيل أدائها مبا جينب امل ،العقود

وجب أن تعكس محاية أكرب حلقوق املستثمرين يف النشاط اإلقتصادي يف ظل تنامي ظاهرة السوق املوازي يف  اليت

حيث أن ذلك من شأنه خلق نظام للمنافسة من جهة ومن جهة تسهيل الدخول إىل  ،اإلقتصاديات العاملية 

  .نشاط القطاع اخلاص بشكل ينعكس إجيابا على ات الصغريةالسوق للمشروع

نشاط القطاع اخلاص فهو ما تعلق بالتشريعات واألحكام اليت ختص  وحجم أما يف اجلانب املتعلق بطبيعة

وكذا لألعباء الضريبية اليت يتحملها القطاع اخلاص  عملية دخول وخروج رؤوس األموال والفوائد املرتتبة عنها

فزة على حيث أنه من الضروري العمل على توفري بيئة قانونية وتشريعية حم، املتعلقة بالتصدير واإلستريادوالقوانني 

املخاطرة والتوسع يف النشاط انطالقا من الثقة واملبادرة اليت توفرها تلك النصوص التشريعية والقانونية، من خالل 

ألعباء والتكاليف اوختفيض املزايا توفري  كما يتوجب،  يةزيادة حجم اإلستثمارات اخلاصة سواء كانت حملية أو أجنب

  .من شأنه أن ينعكس إجيابا على أداء القطاع اخلاص وتطوره هلاعلى رؤوس األموال مبا يضمن استقطابا أكرب 

  :توفير وتطوير البنى التحتية 1-3- 3

وشبكة اإلتصاالت وقنوات طارات املوانئ و املسور و اجلطرق و شبكة التلعب البىن التحتية مبا حتتويه من 

تعترب من اخلدمات األساسية اليت ، حيث أا دورا هاما يف تطور نشاط القطاع اخلاصالصرف الصحي واملياه  
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تساعد على تسهيل وتسريع أداء املعامالت ومن مث املسامهة يف توسع أكرب لنشاط القطاع اخلاص وتواجده يف 

  .النشاط اإلقتصادي

أداء  وبطئ صعوبةمن خالل التسبب يف يؤدي إىل عرقلة نشاط القطاع اخلاص  فتدهور البىن التحتية

ومن مث سواق جديدة، أعدم القدرة على احلصول على ، ارتفاع يف التكاليف و املعامالت واملبادالت التجارية 

عوامل  وانتقال ، القدرة على توفريدخول املزيد من املتعاملني يف السوق :يتوجب العمل على تطويرها مبا يساهم يف

  .اكتشاف أسواق جديدة تساعد على زيادة اإلنتاجو  اإلنتاج

  :الموارد البشرية نميةت 1-4- 3

عملية تطوير تعترب تنمية املوارد البشرية مبثابة عملية استثمار لرأس املال البشري، حيث تعرف بأا   

، مبا يساهم يف رفع مسامهتها يف وينعن طريق عمليات التدريب والتكمهارات وقدرات ومعارف القوى العاملة 

  .عملية اإلنتاج إىل أقصى حد ممكن

ويساهم تطور املوارد البشرية يف زيادة الكفاءة يف األداء للقطاع اخلاص، حيث أن ذلك يتيح من تطوير   

متواصلة  نظم اإلدارة وأساليب التسيري وميكن من تطوير عمليات التجديد واإلبتكار اليت من شأا خلق ديناميكية

وتعزيز مسامهته يف النشاط اإلقتصادي،  يف عمليات اإلستثمار واإلنتاج، مما يسمح بتطور مكانة القطاع اخلاص

خبالف لو مل تتميز املوارد البشرية بالتطور فإن ذلك سينعكس سلبا على تطور القطاع اخلاص الذي ويف ظل 

مكان أن يتطور ويوسع من نشاطاته حبكم ضعف تطور املوارد امتداد العوملة واشتداد املنافسة فإنه لن يكون له باإل

  . وعدم مواكبتها لإلجتاهات احلديثة يف التنظيم والتسيري واإلبتكارعلى مستواه البشرية 

  :تحقيق اإلستقرار السياسي 1-5- 3

ل دوره من خال يعترب اإلستقرار السياسي داعما قويا لتواجد القطاع اخلاص يف النشاط اإلقتصادي وتطوره  

خبصوص أكربا  ضمانايعكس ثقة أعلى و  حيث، واخلارجيةأالكبري يف جلب اإلستثمارات اخلاصة سواء احمللية منها 

فعدم اإلستقرار السياسي يزيد من حالة الشك وعدم اليقني نشاط اإلقتصادي، لإمكانية حتقيق املكاسب يف ا

  .التوسعاإلستثمار و طاع اخلاص يف خبصوص األوضاع اإلقتصادية مما حيد من مبادرة ورغبة الق
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 R. S. Basiحيث أنه وفيما خيص العالقة بني اإلستقرار السياسي واإلستثمار اخلاص ،فقد أكدت دراسة لـ 

املؤسسة العربية لضمان  بينت، كما %63يف اختاذ القرار اإلستثماري  بنسبة  أن اإلستقرار السياسي يؤثر

العناصر أن توافر  ،يف عدد من الدول العربية احملفزة واملثبطة لإلستثمار اخلاصاإلستثمار يف تقريرها حول العناصر 

لإلستثمار اخلاص يف دولة ما يتزامن ومتتعها باإلستقرار السياسي واإلقتصادي كعامل رئيسي يف تطور احملفزة 

 اإلستثمار اخلاص
16.  

  الحد من تعاظم مكانة القطاع العام  1-6- 3

ثر سلبا على تطور النشاط اإلقتصادي للقطاع ؤ ع العام يف النشاط اإلقتصادي تإن تزايد مكانة القطا   

هم يف احلد من توافر املوارد اإلقتصادية من جهة، وإىل غياب املنافسة وبروز ااخلاص، حيث أن ذلك يس

عام اإلحتكارات يف النشاط اإلقتصادي من جهة أخرى، وعلى هذا األساس فإنه يتوجب احلد من دور القطاع ال

يف النشاط اإلقتصادي إىل احلد الذي ال يؤثر سلبا على نشاط القطاع اخلاص ويضمن من خالله حتقيق األداء 

  .األفضل للنشاط اإلقتصادي

تزايد مكانة القطاع احلد من دور القطاع العام و العوامل الرئيسية يف أهم وتربز عملية اخلوصصة كأحد   

دية، إذ أنه من خالهلا ميكن فتح اال أمام توسع امللكية اخلاصة لتشمل اخلاص وتفعيل دوره يف احلياة اإلقتصا

، وهذا ما يزيد من املنافسة يف النشاط اإلقتصادي بشكل يتطلب تطوير عمليات املزيد من األنشطة اإلقتصادية

  .اإلنتاجاإلستثمار و مما ينعكس إجيابا على عمليات  اإلدارة والتسيرياإلبتكار والتجديد والتسويق ونظم 

  

  ستثماراتإلتحقيق اتوفير التمويل ل -2- 3

إن ما تتطلبه أي اسرتاتيجية تستهدف تطوير القطاع اخلاص هو العمل على وضع اآلليات اليت تسمح   

بتوفري التمويل الذي يعترب  مبثابة احملرك الرئيسي لنشاط القطاع اخلاص، حبيث أن توافره سواء من ناحية احلجم أو 

  .لتحقيق اإلستثمارات وع يتيح املزيد من الفرصناحية النمن 

  :وتتحقق عملية توفري التمويل الضروري لنشاط القطاع اخلاص من خالل ما يلي
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  تعبئة المدخرات 2-1- 3

توفري قدرة متويلية كافية بمن الواجب على القطاع املصريف تطوير عملية تعبئة املدخرات بشكل يسمح    

حيث أن ذلك يستلزم قبل كل شيء تطوير بنية القطاع املصريف من خالل فتح اص، لألنشطة اإلقتصادية للخو 

اال أمام املنافسة بني البنوك حملية كانت أو خارجية بشكل ينعكس إجيابا على خدماا املصرفية، ويدفع إىل 

  .أداء أفضل يف عملية جلب املدخرات وهو ما من شأنه أن يعود باإلجياب  على عملية التمويل

  مساعدة المشروعات الصغيرة والجديدة في السوق 2-2- 3

من صعوبة احلصول على التمويل سواء الرتفاع واجلديدة يف النشاط اإلقتصادي تعاين املشروعات الصغرية    

، وهذا ما يتطلب مرونة يف إجراءات التمويل لسوق رؤوس األموالتكاليف القروض أو لعدم قدرا على الدخول 

من طرف البنوك اليت تعترب املصدر الوحيد هلا للحصول على التمويل، حيث أنه من  ةللمشروعات الصغري 

لتطوير  السيولة الكافيةمبا يضمن هلا احلصول على  تأجيل آجال الدفع أو ختفيض الفوائد العمل على الضروري

  .17 ات من بداية النشاطال تبدأ يف حتقيق األرباح إال بعد سنو ، خصوصا وأا واإلنتاجية أنشطتها اإلستثمارية

  أسواق رؤوس األموالتطوير  2-3- 3

من دور كبري يف متويل املشروعات اإلستثمارية يزيد من أمهية اإلهتمام  أسواق رؤوس األموالإن ما تلعبه   

 وأ احملي متويالتساهم يف توفري التمويل سواء كان حيث أا   بتطويرها وتفعيل مكانتها يف عملية متويل اإلقتصاد،

يف تطور أداء  ا، إضافة إىل أا تلعب دورا كبري )األسهم( بامللكية متويال وأ )سندات( بالدين ، متويالاخارجي متويال

ربز كمرآة عاكسة للنشاط اإلقتصادي، حيث أنه على كل ت ااملؤسسات والشركات اخلاصة املتعاملة فيها باعتباره

صادي ومايل جيد ومريح حىت تتمكن من تصريف أوراقها املالية مؤسسة طالبة للتمويل فيه أن تتميز بأداء  اقت

واحلصول على التمويل الالزم، وهذا ما يصب يف مصلحة تطوير أداء  ااملطروحة للتداول سندات كانت أو أسهم

  .القطاع اخلاص

من خالل وضع النصوص والتشريعات  أسواق رؤوس األموالتطوير  :وعليه فإنه من الواجب العمل على

، تسهيل إجراءات دخول عن طريق خوصصتها احلد من تواجد مؤسسات القطاع العاملنشاطها،  املنظمة ناسبةامل



16 

 

إضافة إىل وضع التحفيزات اليت من شأا استقطاب رؤوس ، إىل أسواق رؤوس األموالمؤسسات القطاع اخلاص 

وكفائتها مبا ينعكس إجيابا على آلية تطوير عمليات التداول فيها بشكل يزيد من عمقها تساهم يف أموال خارجية 

 متويل القطاع اخلاص يف اإلقتصاد احمللي
18.  

  :الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 3- 3

تدخل الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف اإلجتاهات احلديثة لتطوير القطاع اخلاص وتعزيز   

البلدان اليت اختارت التوجه حنو الشراكة بني قطاعيها العام مكانته يف النشاط اإلقتصادي، حيث تزايد عدد 

املرتبطة به واخلاص قصد فتح جمال آخر للتوسع يف النشاط للقطاع اخلاص أال وهو قطاع البىن التحتية واخلدمات 

  .من خالل مؤسساا العامة دولةعادة الوالذي تنفرد به يف 

للشراكة بني  استقطاباهي األكثر ) النقل(تية اإلقتصاديةحيث تشري بعض التجارب أن مشاريع البنية التح

 :وذلك لألسباب التالية) الصحة والتعليم( القطاعني العام واخلاص مقارنة مبشاريع البنية التحتية اإلجتماعية 

 رحبية عالية تزيد من جاذبية القطاع اخلاص هلا؛متتع مشاريع البنية التحتية اإلقتصادية مبعدالت  - 

 وم اإلستخدام بشكل أكرب يف مشاريع البنية التحتية اإلقتصادية؛جاذبية رس - 

 .ريع البنية التحتية اإلجتماعيةالتحتية بأسواق أكرب مقارنة مبشا متتع مشاريع البنية - 

وزيادة على ما توفره الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أسواق جديدة لتطور نشاط القطاع اخلاص وما 

تأجيل أو ر إجيابية على معدالت النمو اإلقتصادي واحلد من الفقر، فإا تسمح بتجنب ينجر عن ذلك من آثا

قادرة على توفري خمصصاا املالية ، وهي املكلفة بتشييدها    هذه البىن التحتية يف حال مل تكن الدولة تشييد إلغاء

القصوى اليت تتمتع ا البنية التحتية يف نظرا لألمهية  واتمع اإلقتصادوما قد ينجر عن ذلك من آثار سلبية على 

  .تطوير النشاط اإلقتصادي

امليزانية من جهة،   يفنفاق والعجز الشراكة بني القطاع العام واخلاص من شأا التخفيف من قيود اإل كما أن

حاجة اقتصاد النفقات املوجهة للبنية التحتية وتوجيهها حنو استخدامات أخرى يف من جهة أخرى كما ميكنها 

 مما يعود باإلجياب على اإلقتصاد واتمع للتمويل تتكفل الدولة بأدائها وحتمل متويلها
19.  
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  :خاتمة

يعترب القطاع اخلاص احملرك الرئيسي لعملية النمو اإلقتصادي، وذلك ملا يتميز به من روح املبادرة وحتمل   

افق ذلك من عمليات التجديد واإلبتكار بشكل وتعظيم املصلحة اخلاصة، وما ير  املخاطرة يف سبيل حتقيق الربح

  .ديناميكي تساهم يف تطوير قدراته اإلنتاجية وتعزز من دوره يف النشاط اإلقتصادي

ا ريا يف احلد من الفقر انطالقا مموعلى غرار مسامهته يف النمو اإلقتصادي فإن القطاع اخلاص يلعب دورا كب

أن تطوره يساهم يف مشاركة الفقراء يف النشاط اإلقتصادي وبالتايل  يوفره من مناصب عمل وارتفاع يف الدخول، إذ

  .استفادم من مناصب عمل توفر هلم دخوال متكن من حتسني مستويات معيشتهم واخلروج م من دائرة الفقر

وعلى هذا األساس فإن تطوير القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة سواء من جانبها اإلقتصادي 

ن ما يعرتض ذلك من عراقيل وإخفاقات حتد من تطوير القطاع اخلاص يتطلب وضع اسرتاتيجية واإلجتماعي، لك

اليت  احملاور التالية على  واليت يتوجب أن ترتكزمثلى تعكس الفهم والتصور الصحيح آللية تطوير القطاع اخلاص، 

تطوير القطاع اخلاص يف النشاط ة يف عملياسرتاتيجية أية تشكل جمتمعة اإلطار الرئيسي الذي وجب أن تقوم عليه 

  :اإلقتصادي وهي

ضرورة توفري مناخ مالئم وحمفز يساعد على القيام بالنشاط اإلستثماري، وذلك من خالل مجلة  - 

  ة والسياسية لنشاط القطاع اخلاص؛نيإجراءات تعكس أفضل الظروف اإلقتصادية والقانو 

عن طريق القروض بتطوير القطاع املصريف، أو عن  توفري التمويل الكايف لتحقيق اإلستثمارات سواء -  

  ر أداء القطاع اخلاص ؛طريق أسواق روس األموال اليت تعترب حمفز رئيسي على تطو 

تعكس نوع من التكامل يف النشاط واليت راكة بني القطاعني العام واخلاص ضرورة إحداث ش -  

صول على احلع اخلاص الذي يتمكن بذلك من ويؤسس لنمو ديناميكي للقطا  ،اإلقتصادي خيدم كال القطاعني

  .على النشاط اإلقتصادي مكانته وأدائه مبا يعود بالفائدة فرص أوسع لتوسيع نشاطه ومن مث تعزيز
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