احلفاظ على القطاع العام والإ�ستفادة من قدراته و�إ�صالح اخللل ،بدال من ت�صفيته
على القطاع اخلا�ص �إثبات وجوده ك�شريك فاعل وقوة وطنية فى عملية البناء والتنمية
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واالقت�صادية يف العديد من دول العامل اىل
�سيطرة احلكومة وامللكية العامة  .وحتى ال نتو�سع
يف هذا االمر �سوف نركز يف هذه ال�سطور على
الأهداف املحلية للتخ�صي�ص والتي يطرحها
كل من احلكومة والقطاع اخلا�ص  ،ونحاول
ان نفندها العتقادنا بانها حتمل من التربير
للتخ�صي�ص  ،اكرث مما حتمل من االهداف
التي ميكن ان تتحقق نتيجة النتهاج �سيا�سة
التخ�صي�ص التي التزال يف طور التجربة ورهن
التنظري  .فعلى �سبيل املثال حددت احلكومة
اهداف برامج التخ�صي�ص يف مذكرة م�شروع
قانون تنظيم عمليات وبرامج التخ�صي�ص بعدة
نقاط اهمها :
–اعادة التوازن بني القطاعني العام واخلا�ص
بحيث يتخلى االول عن ممار�سة الدور
التنفيذي الذي يقوم به حاليا يف جماالت
االن�شطة املت�صلة بتقدمي اخلدمات وانتاج
ال�سلع ،تاركا ذلك للقطاع اخلا�ص ،باعتباره
االقدر علـى ممار�سة هـذا الدور ،بحيث
يكتفى القطاع العام باجلانب االهم املتمثل يف
ر�سم ال�سيا�سات العامة التي ت�ستهدف حتقيق
اال�ستغالل االمثل للموارد الطبيعية وزيادة
الكفاءة االقت�صادية وتر�شيد اال�ستهالك
وحتقيق العدالة االجتماعية.
 زيادة كفاءة القطاعات االقت�صادية يف البالدورفع م�ستوى جودة ال�سلع واخلدمات .
زيادة انتاجية وم�ساهمة العمالة الوطنيةيف االقت�صاد الوطني وتوفري البيئة الالزمة
ال�ستيعاب العمالة الكويتية النا�شئة يف القطاع
اخلا�ص.
 توجيه �سيا�سات الدعم احلكومي املقدمللم�ستهلكني بغر�ض تر�شيد اال�ستهالك .
 تنمية �سوق را�س املال املحلي وجذب ر�ؤو�ساالموال الوطنية من اخلارج ال�ستثمارها يف
داخل البالد .
 تقلي�ص امل�صروفات العامة للدولة وتر�شيداالنفاق وزيادة االيرادات .
 ت�شجيع دور القطاع اخلا�ص يف االن�شطةاالقت�صادية وزيادة م�ساهمته يف دعم االقت�صاد
الوطني.
طبعا ال ميكن ان نختلف على عظمة واهمية
هذه االهداف  ،لكن يف املقابل ال نعتقد بان

هناك من يختلف معنا بانها جمرد اهداف
ان�شائية وانها �سيقت كتربير اكرث منها اهداف
 ،كما ان فر�ض الية التخ�صي�ص كحل وحيد
لتحقيقها يطرح اكرث من عالمة ا�ستفهام حول
االهداف احلقيقية لهذه ال�سيا�سة  .وحتى نكون
واقعيني نقول بان الهدف الذي ميكن ان يتحقق
من جملة هذه االهداف هو تنمية را�س املال
اخلا�ص  ،وهو را�س مال مل ت�ستفد منه الدولة
اىل االن  ،لكن مع ذلك �سنحاول ان نتناول كل
هدف على حده .فمو�ضوع اعادة التوازن بني
القطاعني العام واخلا�ص ،ال ميكن ان نتفق على
عدم توازنه لكـي نعيـد �إليـه اتزانه ،فاالختالل
هنا غري وا�ضح  ،ا�ضافة اىل ان التوازن ب�شقيه
االقت�صادي واملايل يتنافى مع طبيعة النظام
الر�أ�سمايل  ،كما ان طرح املو�ضوع بهذه ال�صيغة
ينم عن ذكاء كبري واهداف غري معلنه  ،ا�ضافة
اىل انه يك�شف عـن �سر خطري حاولت احلكومة
جاهدة ان تخفيه مع منا�صري اخل�صخ�صة
عن عامة ال�شعب  ،وهو ان عملية التخ�صي�ص
تتعار�ض �صراحة ب�أ�سلوبها وم�ضمونها مع
املادتني ( )20و( )152من الد�ستور .لذلك
ا�ستخدم تعبري (اعادة التوازن بني القطاعني
العام واخلا�ص) بدال من التعاون العادل بني
القطاعني العام واخلا�ص الذي اكدت عليه
املادة ( )20من الد�ستور ،خ�صو�صا وان الية
التوازن املزعوم التي وردت يف م�شروع القانون
تعني بيع مرافق القطاع العام للقطاع اخلا�ص
بعد ان ا�ستبدلت بتعبريامل�شروع العام) .وهو ما
يعني اعادة تعريف القطاع العام ،االمر الذي
ي�ستوجب منا جميعا العودة اىل الد�ستور .اما
القول بان القطاع اخلا�ص هو االقدر على ادارة
اخلدمات وانتاج ال�سلع  ،فلي�س �سوى افرتا�ض ،
لكن امل�ؤكد هو ان كلفة اخلدمات وال�سلع �سوف
تزداد على املواطنني حينما ت�ؤول اىل القطاع
اخلا�ص ،وبالتايل لن ي�ستطيع املواطن العادي
التمتع بها ،حتى وان كانت بجودة اف�ض  ،اال
اذا قامت احلكومة بدفع بع�ض ثمنها للقطاع
اخلا�ص على �سبيل الدعم ،وحينها نت�ساءل
اين التوفري الذي تريد ان حتققه من وراء
عملية التخ�صي�ص .كما ان طرح التخ�صي�ص
كالية لزيادة االيرادات امر غري مفهوم يف ظل
الفوائ�ض التي ت�شهدها املوازنة العامة  ،ا�ضافة

اىل ان الدولة ال حتتاج اىل زيادة املوارد يف ظل
الفائ�ض بقدر حاجتها اىل تنويع م�صادر الدخل
 ،وهذه عملية ال ميكن ان تقوم بها اخل�صخ�صة .
ا�ضافة اىل ان احلكومة اىل االن مل تقم باظهار
جديتها فيما يتعلق بزيادة املوارد ،ويكفي ان
ن�شري اىل حتذير منظمة التجارة ب�ضرورة و�ضع
حد ل�ضعف وتدين القيمة االيجارية المالك
الدولة  ،كما ان هناك قطاعات مل ت�ستفد منها
الدولة رغم ان هذه القطاعات تدر مليارات
الدنانري على �أرباب العمل فيها  ،ونعني هنا
قطاعي التجارة والعقار.
اما حكاية ا�ستيعاب العمالة الوطنية ،فهذا
ما ال ن�ستطع فهمه ،وال نعرف هل بيع القطاع
العام اىل القطاع اخلا�ص �سيجعل من االخري،
من وجهة نظر احلكومة ،يفتح ابواب م�ؤ�س�ساته
للعمالـة الوطنية ام ان الن�سـبة التـي حددها
م�شروع القانون �ستكون هي ال�ضامن يف نظر
ا�صحاب التخ�صي�ص؟! علما بان هذه الن�سبة
حق مكت�سب من حقوق العمالة الوطنية ،ونقلها
من القطاع العام اىل القطاع اخلا�ص ال يغري
�شيء من الواقع ال�سيء الذي يعاين منه �سوق
العمل ..ثم اذا كانت احلكومة عاجزة عن الزام
القطاع اخلا�ص با�ستعياب العمالة الوطنية
وفق الن�سب املتوا�ضعه التي حددها قانون دعم
العمالة الوطنية ،هل �ستكون قادرة على الزام
القطاع اخلا�ص بالن�سب املرتفعه التي حددها
م�شروع قانون التخ�صي�ص؟! ا�ضافة اىل ان
تخ�صي�ص ن�سبة من ا�سهم امل�شروع للعاملني يف
امل�شروع لن تكون �ضامنا وال م�شجعا وال نعتقد
اي�ضا بانها �ستكون ذات قيمة  ،لعلمنا بان جر�أة
املجل�س االعلى للتخ�صي�ص لن ت�صل اىل جر�أة
احلكومة الربيطانية التي اعطت العاملني يف
�شركة جريث  ٪ 82من ا�سهم ال�شركة.
كما ان قانون التخ�صي�ص خال من العقوبات
او اجلزاءات ،وال نعرف كيف �ستحا�سب الدولة
خمالفي القانون  ،وبالذات ما يتعلق مبخالفة
الن�سبة املقررة للعمالة الوطنية يف هذا
القانون ..ام انها �سوف تطبق على املخالفني
جزاءات قانون دعم العمالة الوطنية ،وهي
جزاءات ا�شبه ما تكون بالعتب !! .

