اقتصاد
من أجل الكويت...
رؤية االتحاد العام حول مستقبل الكويت االقتصادي
اميانا من االحتاد العام لعمال الكويت ب�ضرورة امل�شاركة الفاعلة فى عملية البناء االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي  ،وعدم االتكال على
اطراف اخرى قد يكون لها دور م�ؤثر وبارز فى عملية التنمية  ،ولكنها ت�أخذ االمور بعيدا عن طرف مهم و�شريك رئي�سي  ،يعد من اهم عنا�صر
بناء املجتمع  ،وهو فئة العمال وذوي الدخل املحدود  ،لذا وجد االحتاد العام بان الواجب وامل�س�ؤولية ميليان عليه ان يطرح امام الراي العام
ر�ؤيته لكل من عمليتي التنمية والإ�صالح االقت�صادي ..خ�صو�صا وان ال�سيا�سة االقت�صادية لي�ست قرارا وامنا ر�ؤية يتطلب االتفاق عليها قبل
العمل بها  ،ونحن ك�شركاء اجتماعيني  ،نعتقد بان التنمية م�س�ؤولية عامة  ،وان عملية اال�صالح االقت�صادي ال بد ان تقوم على ا�س�س من
العدالة وال�شراكة بني جميع اطراف املجتمع اذا ما اريد لها ان حتقق االهداف املن�شودة منها..

العامـل

البناء االقت�صادي
حني التحدث عن البناء االقت�صادي ال بد من التذكري بان لكل �سيا�سة
اقت�صادية اهداف تنموية ت�سعى اىل حتقيقها  ،و�إال حتولت اىل نوع من
العبث  ،ا�ضافة اىل ان غاية علم االقت�صاد  ،مهما اختلفت الأيديولوجيات
التي يتبعها  ،هي الو�صول باملجتمع اىل حالة الرفاهية  .لذلك يعرف علم
االقت�صاد بعلم تعدد اخليارات التى تتيح لكل جمتمع ان ي�أخذ بالأ�سلوب
االقت�صادي الذى يتنا�سب وطبيعته وثرواته و�إمكاناته مبا يحقق له
الرفاهية املن�شودة  .وفى �سبيل الو�صول اىل هذا الهدف تعددت وتنوعت
االنظمة االقت�صادية فى العامل  ،طبقا للأ�سلوب املتبع فى هذا البلد او
ذاك .
اما حينما نتحدث عن البناء االقت�صادي فى بالدنا  ،فال بد من اال�شارة
اىل حقيقة قد تغيب عن البع�ض ،وهي ان الد�ستور قد حدد اطر اقت�صادنا
الوطني و�أهدافه والأ�س�س التى يقوم عليها  ،كما حدد دور الدولة فيما
يتعلق بهذا اجلانب ،وبالتايل ال حاجة لنا باحلديث عن حماولة البع�ض
البحث عن هوية اقت�صادية جديدة القت�صادنا الوطني ،او عن دور
اقت�صادي جديد للدولة قد مت ح�سمه بالد�ستور.
من هنا نعتقد بان �أي بناء جديد لالقت�صاد ال بد وان يلتزم بالأهداف
والأ�س�س التي �أطرها الد�ستور القت�صادنا الوطني  ،بغ�ض النظر عن االلية
التى �سيتم بها هذا البناء  ،ومبا ان عملية الإ�صالح االقت�صادي خيار
ا�سرتاتيجي اتخذته القيادة ال�سيا�سية فى اطار ر�ؤيتها امل�ستقبلية لتطوير
اقت�صادنا الوطني وحتويل بلدنا اىل مركز مايل وجتاري فى املنطقة.
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لذلك نحن هنا ال نناق�ش الر�ؤية ،ادراكا من الطبقة العاملة الكويتية
بان هذه الر�ؤية قد جاءت ممن ال ن�شك فى مدى حر�صه على م�ستقبل
البلد وتنميته وهو �صاحب ال�سمو امري البالد املفدى ،ومن هنا مل يتبق
لنا �سوى مناق�شة الآليات التى ميكن ان حتقق لنا هذه الر�ؤية ال�سامية.
وهذه االليات يجب ان ي�شارك فى و�ضعها و�إقرارها وتبنيها كافة �إطراف
الإنتاج ،من عمال وحكومة و�أ�صحاب عمل  ،باعتبارهم �شركاء اجتماعيني
فى بناء الدولة و�إر�ساء قواعد املجتمع .

اخل�صخ�صة

�شهد النظام االقت�صادي العاملي يف القرن الع�شرين حتولني جذريني،
اولهما من النظام الرا�سمايل اىل النظام اال�شرتاكي ،وثانيهما من النظام
اال�شرتاكي اىل النظام الرا�سمايل الليربايل ،وقد كانت اداة التحول االول
هي الت�أميم ،اما اداة التحول الثاين فقد كانت اخل�صخ�صة .
واحلقيقة ان كلتا الأداتني كانتا مبثابة ال�صدمة االقت�صادية ملعظم
جمتمعات الدول النامية التى اخذت باي من هذين النظامني ،فكان
التحول فيهما اقرب ما يكون اىل االنقالب االقت�صادي .لذلك الزالت
�شعوب وجمتمعات هذه الدول تعاين من االثار االقت�صادية املدمرة ،التي
جرتها عليها �سيا�سات التحول واالنتقال االقت�صادي غري املتوازن لدولها.
اهداف التخ�صي�ص من وجهتي نظر احلكومة والقطاع اخلا�ص..

اوال  :وجهة نظر احلكومة :
لقد قيل الكثري عن ا�سباب و اهداف التخ�صي�ص ،وهي ال تختلف كثريا
يف معظمها عما يطرحه البنك الدويل الذي يرجع ا�سباب االزمات املالية

