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 .مجال المبادرات الخاصة
قتصادى، بما  اال  القوى هو عصب نجاح النمو    الخاص  قطاع  إن ال 

خلق فـرص    و قدرة المشروع على توفير رأس المال،     يمثله من   
دور فعال فـى     المشاركة ب و،  العمل، ومضاعفة قيمة المشروع   

زال حتى اليـوم    الو.     الحد من مستويات الفقر   األسواق، و تدعيم  
اهتمام األجهزة الحكومية المعنية والمستثمرين الرئيسيين منصًبا       

، فى  والشركات متعددة الجنسيات  على الشركات الوطنية الكبرى     
ـ          مـشـكـالت    حين ال تولى تلك األطراف االهتمام الكافى ب

 أو المبادرات الجديدة التى تتسم باالبتكار،       المشروعات الصغيرة 
يجد المبادرون أنفسهم خارج نـطـاق   ، فى ظل هذه الظروف  و  

غـيـر   ممارسات   االقتصاد الرسمى، مما يدفعهم إلى اللجوء ل      
الرسمية التى تؤهلهـم    افتقارهم ألدوات المشاركة    ، نتيجة   قانونية

 .للتعبير عن أرائهم فى السياسات الحاكمة للسوق
ن الدول التى تدعم المبـادريـن ذوى         وقد أوضحت التجربة أ   

األفكار المبتكرة، والذين يتمتعون بجرأة وشجاعة فى تنـفـيـذ           
 نمت وازدهرت خالل العقود السابقة،    أفكارهم، هى الدول التى       

وازدهار   الدول التى وضعت العراقيل أمام نمو     اتسمت  فى حين   
 . هذا النوع من المبادرات بمستويات فقر مرتفعة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبادراتها الخالقة، تمـثـل        ف
غير أن هناك العديـد     .   للدول المتقدمة  االقتصادية     قوةالأساس  

من العوامل التى تؤدى الى عرقلة ازدهار ونـمـو تـلـك               
ندرة الموارد المتاحة أمام    . .   وأهم هذه العوامل هى   . .   المبادرات

وعدم ،  البنية التحتية ضعف  فى الدول النامية، و   هؤالء المبادرين   
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الجرأة والشجاعة سمة من السمات الالزمة عند اتخاذ الـقـرار           
بالبدء فى مشروع جديد، سواء كانت البيئة االقتصادية المحيطة         

تخصيـص      جرأة فى تحمل مخاطر   ال.   مالءمة أو غير مالءمة   
غـمـار   خوض    فى   جرأة، وال وترجمته إلى فكرة  رأس المال   

وإذا نظرنـا   .   مستقبل غير معلوم  التوجه نحو   جرأة    ، و المنافسة
إلى المبادرين على مستوى العالم، سنجدهم جميعهم يتحلون بتلك         
الجرأة وهذه الشجاعة، بداية من مرحلة ابتكار الفكرة، وصـوالً          

عماد قطاع األعمال الخـاص     إلى تنفيذها، فعملية االبتكار هى      
 .واالزدهار األوطان نحو النموبالراسخ، الذى يدفع 

ولكن توافر الفكرة الجيدة والجرأة والشجاعة ال تكفى وحـدهـا           
للبدء فى اتخاذ قرار بالمبادرة، وتخصيص المال لبدء مشـروع          

 الذى يعنى   من توافر المناخ المالئم،   فى كل األحوال    البد  جديد، ف 
مسـانـدة   باإلضافة إلى   ،  توافر التدريب الكافى، وبرامج التنمية    

ـ  رأس  بديلة مثل استخدام    عالوة على برامج      ،  الحكومة ال الـم
مسـتـقـر    توافر هيكل قانونى     واألهم من ذلك كله      المخاطر،

ويضمن تحقيق العدالـة،    ،  ويقدرهاة  المبادرل، يشجع على    وعاد
ويحمى ويدعم حقوق الملكية الخاصة، ويعمل على تشـجـيـع           

 .الكفاءة
 األعمال وازدهـارهـا،   هياكل السوق المالئمة تساعد على نمو ف

نتشار الفساد، واإلدارة   االضوابط غير الفعالة، و   حيث يالحظ أن    
. أمام المبادرة غالًبا ما تجعل الفرص محدودة      لالقتصاد،  الجزئية  

وللتدليل على ذلك سنعترض فى هذا المقال تجارب اتـحـادات           
 فـى   والمفكرين، والغرف التجارية،  وجمعيات رجال األعمال،    
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 . الحاكمة لعملهافاعلية الضوابط واألنظمة
 جديد  البدء فى مشروع  ونالحظ انه فى األسواق المتقدمة، يكون       

للمبادرين للحصول عـلـى     عمالً سهالً نسبًيا، فالفرصة مهيأة        
وبنية  مهنية عالية،    رف متخصصة، وخبرات  اموارد مالية، ومع  

فى .   لنشاط المبادرون تحتية اجتماعية ومادية، وسياسات مشجعة      
إمكانية الحـصـول    ، تكون   حين أنه فى كثير من البلدان النامية      

نتيجة لـوجـود    غاية،  على تلك الموارد والمعلومات محدودة لل     
وانتشار الفساد فـى    ،  الضوابط المعرقلة، وعدم تطبيق القوانين    

الـقـطـاع    يضطر المبادر إلى اللجوء إلى      ، مما   أجهزة الدولة 
وهـؤالء  .   االقتصادى غير الرسمى، أو ما يسمى باقتصاد الظل       
ال تتـوافـر    المبادرون الذين يعملون خارج االقتصاد الرسمى،       

االستفادة من الخدمات العامة، والـمـؤسـسـات         لديهم إمكانية   
ـ تطبيق القانون من خالل     ة، و يوالحماية القانون ،  االئتمانية د  وعق

المعلومات الصحيحة الـتـى     سارية المفعول، وال تتوافر لديهم      
 .يمكن االعتماد عليها
لمبادرات على عاتق   المفروضة على ا  قيود  الوتقع مسئولية إزالة    

على خلق مناخ يسـمـح         فالحكومات هى القادرة  ،  الحكومات
 مـعـوقـات   الللمبادرين بعدم استنفاذ جهودهم فى التعامل مع        

قـدرة  والضوابط المعقدة، كما أن إزالة القيود يؤدى الى زيادة            
جـهـود     الحكومات على توجيه مشاركة القطاع الخاص نحـو       

أصحاب  يأخذ فيها الحوار الدائر بين       فى الدول التى  ف.   اإلصالح
 شكل االتجاه من أعلى إلى أسفل، حيـث         األعمال والحكومات، 

ذعـان   اإل  لحكومات بإصدار األوامر وعلى المشروعات    تقوم ا 
اإلدارة الجزئـيـة    تنتشر  الضوابط، و ، تتزايد فيها    لتلك األوامر 

، القطاع الخـاص    على نمو ، مما يؤثر سلًبا     لألنشطة االقتصادية 
تطبيق القـوانـيـن     أما عندما تضطلع الحكومة بمسئوليتها فى       

 .، تتوافر بيئة مالئمة النتعاش االقتصاد بشكل عامالعادلة
 دور   الدول بأهمية تفعيـل   وقد تزايد فى اآلونة األخيرة إدراك       

 ليلعب دوره كدافع ومحرك     التنمية،عملية  لقطاع الخاص لخدمة    
ومن منطلق هذا االدراك، تلـعـب       . .   رئيسى للنمو االقتصادى  

ا لمساعدة المبادرين، للمشاركة فـى      ا حاسمً دوًر اليوم   الحكومات
 ونشر برامج ،  آفاق الرخاء عن طريق تطبيق السياسات المالئمة      

بالنسبة للحكومات فى الدول الـتـى       فالمهمة الرئيسية   .   المساندة
ترسيخ وتوفـيـر     تتمثل فى    إصالح السوق،   خطاها نحو تتلمس  

المناخ الذى يحفز ويعترف بأنشطة المبادرة، من أجل توفـيـر           
ورغـم  .   والتـطـويـر     النمو  المقومات الصحيحة للمضى نحو   

اختالف مقومات هذا المناخ من دولة ألخرى، اال ان هناك ثالثة           
 .. مبادئ أساسية يجب أخذها بعين االعتبار

 تهيئة المناخ المالئم: أوالً
الحكومة عليها أن    . .   يمكن أن تعمل فى فراغ      الفالمشروعات  

لهذه  للسوق، والبد    تضع الضوابط التى تحكم األنشطة األساسية     
مبدأ أساسـى   العدالة   ف الضوابط أن تكون واحدة لجميع األفراد،     

ولكن فى أغلب األحيـان ال       .     من مبادئ السوق الحر الفعال    
 يبالغ واضعو السياسات    حيثيطبق هذا المبدأ بالصورة السليمة،      

المبالغة فى وفى حاالت .   الرقابة عليه  فى عملية إحكام السوق أو    
، تظهر السوق السوداء، ويستمر وجود المبادريـن        ضبط السوق 

من التكلفة  خارج اإلطار الرسمى لالقتصاد، فى محاولة للهروب        
. الكـثـيـرة   التنظيمية  الضوابط     االلتزام ب  الباهظة الناتجة عن  

الـذى  واقتصاد السوق السوداء يمثل بيئة خصبة لتوليد الفساد،         
ومحدودية الوصول  ،  يؤدى إلى ضياع الموارد، وخفض الكفاءة     

من قـدرة    إلى الحد    بدوره االئتمانية، مما يؤدى     إلى المؤسسات 
 .المبادرين على إدارة أعمالهم

 توفر التدريب على المبادرة :ثانًيا 
تتجاوز مجرد تـوفـر    يتطلب أشياء عديدة،   فالبدء فى المشروع  

فإذا ما كتب للمبادر أو      . .     الفكرة واالستعداد لمواجهة المخاطر   
مهارات المبادرة، مـثـل     أن يتوافر لهم      بد  ، ال النجاحالمبادرة  

 مـع    المعرفة بكيفية التعامل المالى، والقدرة على التواصـل       
على المبـادرة     ضرورة توفير التدريب الفعال     تزدادو.   اآلخرين

، وهو النظام التعليمى    فى الدول التى يتسم نظام تعليمها بالتقليدية      
فى ظل هذا   و.    فى أبسط صوره   التدريب حتى الذى ال يتوفر فيه     

 والتـعـريـف   ،  بثقافة المبادرة  االهتمام   ضرورة تزداد   المناخ
ليس فقط على المستوى الشعبى، ولكن أيًضا عـلـى           بمبادئها  

اقتصاد السوق    عند تحول الدول نحو    ف . مستوى مسئولى الحكومة  
المبادرة والتعليم المرتبط بها أمًرا حيـوًيـا        ثقافة    ، تكون     الحر

 .التنميةعلمية فى وفاعالً 
 توافر مساندة حكومية : ثالثًا
 فى ظـل     عادة ما يخاطر المبادر المتحمس بجميع مدخراته       ف

عادة ، و مساعدة الحكومات لتعزيز وتحفيز تلك المبادرات     انعدام  
ـ             . رما يفضل  الناس االبتعاد عن هذه الفرص كثيرة المـخـاط

فالحماس لتلك المشروعات الجديدة فى الفكر واالبتكار، يحوطه        
كثير من الشك فى احتماالت النجاح، وخوف مـن فـقـدان             

فإن مساعدة المبادرين المتحمسين عـلـى         لذاالمدخرات القليلة،   
الـحـكـومـات      من آليات    المخاطر البد أن يصبح   حجم  تقليل  

كثير من الدول الناميـة  وفى . المتحمسة لخلق قطاع خاص قوى 
برامج المساعدات المادية والمتخصصة لألفراد الـذيـن        تتوافر  

 .لديهم الرغبة فى إنشاء مشروعهم الخاص
 وال يكفى األخذ بإحداها دون       متالزمة،  إن هذه األسس الثالثة   

فى أغلب الدول يكون على المبادرين مهمة التعامـل         ف.   األخرى
قتل الرغبة فـى    مع القوانين والضوابط المعقدة، مما يؤدى إلى        

وقـد  .   مشروع قائم التوسع فى       أو جديد،   مشروعاإلقدام على   
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إلسراف فى  اكتشف معهد الديمقراطية والحرية فى بيرو مسألة ا       
، حيث كشف   لألنشطة االقتصادية ة  المقيدآثارها  و،  البيروقراطية

أحد عشر إجراًء مختلـفًـا،      عن أن إنشاء مشروع جديد يتطلب       
 .ا يوًم289يستغرق حوالى 

، 1980أوائـل      منذ هذا االكتشاف للمناخ القانونى فى بيرو،      و
ـ على مستوى العالم منظمات ـ   القامت كثير من      دراسـات  ـ ب
وجود تشابه فى المبالغة فيما يتعلق بالتنـظـيـم          أثبتت نتائجها   

 والضبط، الذى يعرقل تنمية وتطوير األعمال، ويعوق النـمـو         
الدراسة الصادرة عن البنك الدولى فـى       وتستخلص  .   االقتصادى

وبتقييم المعلومات الصادرة عن دول      .    هذه الحقيقة  2004عام  
 التى تقـل    أن الدول اتضح  والتنمية،   االقتصادى   منظمة التعاون 

فيها االجراءات هى الدول األغنى، قياًسا بنصيب الفرد مـن           
كما يوضـح   .   الناتج المحلى اإلجمالى، وهى الدول االقل فساًدا      

التقرير أن كثرة التعقيدات االدارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع         
معدالت الفساد حتى بعد االنتهاء من اجراءات تأسيس وتسجيـل     

 .المشروع
 !ولكن بحرص.. فلنتقدم

 مفهوم إدارة النـمـو    انتهجت  التى  إذا نظرنا إلى تجارب الدول      
االقتصادى من خالل تدعيم دور القطاع الخاص، فإننا نـرى           
تجارب ناجحة مبشرة، مثل تجربة بولندا والدول حـديـثـة            

فقد أوضـحـت    . .   االستقالل، التى انفصلت عن الكتلة الشيوعية     
الدراسات أن المشروعات الصغيرة تزدهر كلما تخلصت مـن         

حيث استطاعت بولندا بعد حقبة من التخطيط       . .   العراقيل والقيود 
أن تضع سياسات أدت إلـى      المركزى، تبعها انهيار الشيوعية،     

، وبعد سنوات قليـلـة،      تشجيع التنمية وتطوير القطاع الخاص    
أقيمت الماليين من المشروعات الصغيرة الجديدة والناجحة، فى        
استجابة للسياسة البولندية التى تساند آليات السـوق الـحـر،            
وأصبحت بولندا محطة لالستثمار األجنبى على المـسـتـوى          

 . العالمى
وعلى النقيض من ذلك، تمسكت بعض الدول بسياسة التخطيـط          
المركزى، والمبالغة فى فرض القيود واإلجـراءات، مـثـل           
رومانيا، فلم تشهد تدفقات االستثمار االجنبى التى شهدتها بولندا،         
بل واجهت رومانيا مشاكل جمة تمثلت فى انخفاض مـعـدالت           

ضعف الـقـطـاع     النمو االقتصادى خالل التسعينيات، بسبب      
 .منافسةعلى ال الخاص وعدم قدرته

وعلى الرغم من وجود عالقة بين عدد االجراءات وفعاليتهـا،          
ومرونة القطاع الخاص أو تذبذبه، واستقرار النمو االقتصادى،        
فإن عملية االصالح االقتصادى البد أن تتم بحرص فى بدايـة           

فمع اختالف مستويات النمو واإلصالح فى الـدول،         . .   األمر
نالحظ أن ما يصلح لدولة ما، قد ال يصلح لدولة أخرى، نظـًرا             

الختالف الدور الحضارى والتاريخى لكل دولة، وهو ما يطلـق       
قيمة المعرفة  )   " الحائز على جائزة نوبل   "   ( دوجالس نورث " عليه  
تحدد فالمعرفة أو الوعى المحلى هى التى         " .     الوعى المحلى   أو

وخلق المؤسسات الالزمة   .   بشكل كبير نجاح مؤسسات اإلصالح    
لعمل سياسات السوق يرتبط بالمعرفة المحلية، ولذلـك فـإن           
مالحظات وآراء المبادرين على المستوى المحلى، هى الـتـى          

أما عن ميـل    .    االقتصادية فشل اإلصالحات   نجاح أو تحدد مدى   
متخذى القرار إلصدار األوامر أو السيطرة على الـنـشـاط            
التجارى والصناعى، وتحديد ما هو أفضل أو أصلح لـتـلـك            
المشروعات، فهو ميل يؤدى الى الفشل، والبد من تحويله الـى           

 .رغبة فى االستماع لمتطلبات ومشكالت القطاع الخاص
 الطريق إلى الرخاء

 عندما تبدأ الحكومات فى خلق مـنـاخ         الرخاء إلى   الطريقيبدأ  
 باالزدهار، ويتمثل هذا المناخ فى سياسات       للقطاع الخاص يسمح  

حقوق الملكية الخاصـة،    . .   وأنظمة تعمل على عدة محاور هى     
 ..والنظام القضائى، وإدارة حكومية فعالة، وبنية أساسية قوية

 الملكية الخاصة 
يشكل الحق فى الملكية الخاصة جزًء جوهرًيا فى بناء القطـاع           

حقوق الملكية الـخـاصـة       وفى حقيقة األمر، تمثل     .   الخاص
فالفـكـرة   .   جر األساس لنظرية اقتصاد السوق الحر     حوتطبيقها  

 حماية حقوق الملكية الـخـاصـة       أن انعدام    علىاألساسية تقوم   
 دو  هيرناندو" ويذكر  .   ل األسواق فى القيام بدورها    يؤدى إلى فش  

ألهمية االقتصادية لحقوق   ا" أن  "   السبيل الوحيد     " من خالل   " سوتو
ة ال تكمن فى توفير األصول التى تمكن حاملهـا مـن             الملكي

تمنح مالكها الحافز الكافى لمضاعفة قيمتها      االستفادة بها، ولكنها    
عن طريق االستثمار، والتجديد، وتسخير الملكية الـخـاصـة          

 ."لتصبح ملكية منتجة، ومؤدية إلى رخاء وتقدم المجتمع ككل
هذا هو معنى حقوق الملكية التى توجه اقتصاديات السوق، فحين          

يعملون على مضـاعـفـة      م،  المبادرون حقوق ملكياته  يكتسب  
 ذلـك،   باإلضافة إلى و.   قيمتها، واستخدامها كمورد لرأس المال    

سـوق  فكرة تنمية األسواق، مثـل       ة ببناء   الملكية الخاص تقوم  
 .التأمين وأسواق االستثمار الفرعية

 عند تأسيس مبدأ حقوق الملكية الخاصة نحتاج إلى التركـيـز          و
ا تدل على أن   فتجربة الدول الشيوعية سابقً  . .   على قضايا كثيرة  

التحول من مفهوم الملكية الجماعية، إلى مفهوم الملكية الخاصة،         
. يتولد معه ظهور الشفافية، وهى أحد عوامل النجاح الرئيسيـة         

 ويسمح  الشفافية يحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات،      فغياب  
بقيمـة  لصفوة المتعاملين فى السوق بالحصول على الممتلكات         

فكما نرى فى بعض البلـدان،      .   أقل من قيمتها السوقية الحقيقية    
أدى انعدام الشفافية فى تنفيذ برامج الخصخصة الى فشل تلـك           
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 .البرامج
وهناك مشكلة أكثر جوهرية تظهر فى كثير من البالد، وتتمثـل           

، حيث تغيب فـى     فى غياب حماية حقوق  ممتلكات المواطنين      
 أجراهاففى دراسة أخرى    .   بعض االحيان حقوق ملكية المساكن    

المصريين أصحـاب    من   90% ، اتضح أن    " سوتو  دو  هرناندو" 
ملكيات فعلية، ولكنها خارج النطاق الرسمى للسوق، بـل أن           

 بليـون   250األصول التى يمتلكونها بالفعل تقدر قيمتها بحوالى        
تدفق االستـثـمـارات      مرة حجم      55 تساوى   أى أنها ،  دوالر

 . األجنبية المباشرة
تنقصهـا  يمتلكون أصوالً    ليسوا فقراًء بالفعل، وإنما      الفقراءإذن  

، والحصول على تلك الصفة الرسمية أمر غايـة         الصفة الرسمية 
 يصل فى بعض األحيـان      إلى وقت طويل،  فى التكلفة، ويحتاج    

رهن ممتلكاتهم من    عاًما، ومن ثم يعجز المواطنون عن        17الى  
 .أجل الحصول على رأس المال للبدء فى مشروعات خاصة بهم

وال بد من التنويه هنا عن ضرورة االهتمام بعمليات تنـفـيـذ             
قوانين حماية الملكية، بحيث ال يقتصر األمر على سن القانـون           

مما يدفع المواطنين إلى االستمرار فـى       دون قدرة على تنفيذه،     
 وعدم التفكير فـى      التعامل من خالل االقتصاد غير الرسمى،     

التوسع فى مشروعاتهم، واللجوء إلى الرشوة لحل مشاكلـهـم          
 .بأسهل الطرق الممكنة

ومن هنا يتوجب على الحكومات المؤمنة بالفكر اإلصـالحـى،          
توخى الحذر عند التعامل مع القضايا الخاصة بحقوق الملكيـة،          
وتجنب التعدى على هذه الحقوق، بحيث يتم وضع قواعد تمنـع           
االستيالء على الملكية الخاصة، والملكية الفردية، أو تـأمـيـم           
 .  الشركات بطرق استبدادية، ودون صرف التعويضات المناسبة

 النظام القضائى  
تعد الهياكل القانونية الفاعلة عنصًرا أساسًيا فى اقتصـاديـات          
السوق الحر، حيث تعمل تلك الهياكل بما يحقـق مصـالـح             
المستهلكين، وتستخدم العقود لتكون وسيلة قانونية تفرض تنفيـذ         

ونؤكـد  .     الشروط الواردة فيها، وتعطى قوة لتنفيذ احكام العقود       
المدخل الرئيسـى   فى هذا الصدد أن النظام القضائى النزيه هو         

 .العقود أحكام لتنفيذ
فعلى سبيل المثال، إذا تخيلنا أن أحد الموردين لم ينفذ الشـروط            

الكـمـيـة    التى تعاقد عليها مع أحد المصانع، مثل عدم تسليم            
 من سلعة معينة، أو عدم االلتزام بالمواصفات المتفـق          المطلوبة

. . عليها عند تسليم البضائع، فما النتيجة المتوقعة فى هذه الحالة؟         
فى البالد المتقدمة يمكن لصاحب المصنع فض النـزاع عـن            

النزاعات القضائية باهظة التكالـيـف      ، وبما أن    طريق المحاكم 
صاحب المصنع والمورد سوف يفضـالن      ن  ومضيعة للوقت، فإ  

ماذا لو  .   التفاوض فيما بينهم للوصول الى حل يرضى الطرفين       

فى هذه الحالة يلجآن إلى المحكمة،      . .   لم يتوصال الى حل سلمى؟    
قضائى سيـتـيـح      مع علمهما المسبق وثقتهما فى أن النظام ال       

 ولذلك نقول   . إصدار الحكم   لكالهما فرصة اإلدالء بأقوالهما قبل    
النظام القضائى يمنح كال من صاحب الـمـصـنـع           أن نزاهة   

 .والمورد الثقة إلبرام العقد
ـ النظم القانونية فى كثير من البلدان المتقدمة        كما تعمل    لـى  ع

إذا قام صاحب المصنـع     فعلى سبيل المثال،    . .   حماية المستهلك 
 االتصال بالمنتج لحل تلـك      المستهلكسيحاول  ،  معيبةببيع سلعة   

المشكلة، التى عادة ما يتم حلها من خالل استبدال السلعة المعيبة           
بأخرى سليمة، ألن المنتج ال يرغب فى هروب المستهلك مـن           

كافية، يمنح المستهلك ضمانات    سلعته، فهو كغيره من المنتجين        
ليطمئن المستهلك أنه قادر على استبدال السلعة أو إعـادتـهـا            

هذه الضمـانـات    .       فى حالة عدم صالحيتها   واسترجاع ثمنها   
ففـى  وعلى الرغم من ذلك     ،  " شهادة ضمان المنتج    " تعرف باسم 

فـرصـة   ، يكون لديه    المستهلكعدم الرضا لدى    استمرار  حال  
 التى تديرها الحكومات أو      اللجوء إلى هيئات حماية المستهلك،    

وبدون توفر  .   رفع دعواه للقضاء  جمعيات المستهلكين، أو يمكنه     
 يؤدى الى   المستهلك عن شراء السلعة، مما    ، يمتنع   هذه الضوابط 

 .انخفاض مستوى البيع لدى المنتج
 هـى    والمستهلكين،إن االلتزام ببنود التعاقد من قبل المنتجين        
قام بها  دراسة  وهناك  .   العامل الرئيسى فى سبيل فعالية األسواق     

وضح العالقة  تحول المناخ العالمى للمشروعات،     البنك الدولى،   
اجمالى الـدخـل    المباشرة بين تنفيذ العقود، ونصيب الفرد من        

أن تنفيذ العقود من شأنـه أن        وتوضح نتائج الدراسة    .   المحلى
ى البلدان  ، ويبسط اإلجراءات ف   يخفض التكلفة، ويختصر الوقت   

ففى تلك المجموعة من الدول، تبلغ تكلفة       .   ذات الدخول المرتفعة  
 متوسط نصيب الفرد مـن الـدخـل          من % 6.6تنفيذ العقود   

 أما فـى     يوًما، 210يستغرق       إجراءً 18المحلى، ويحتاج إلى    
نصيب  من     % 30، فتبلغ تكلفة تنفيذ العقود      اتقدًمالدول األقل     
 .، تستغرق سنوات إجراًء30ويحتاج إلى دخل الفرد، 

ولذلك يكون على الدول التركيز على خلق نظام قضائى فعـال           
وكفء، يضمن تنفيذ العقود عند مستوى تكلفة منخفض، فـى           

ويشمل ذلك تسهيل اإلجراءات، واعتبار نـزاهـة        .   وقت قصير 
كما يـلـزم     .   النظام القضائى جزًء ال يتجزأ من كفاءة النظام       

تعليم المسئولين فى السلك القضائى، باإلضافة      االهتمام بمستوى   
 .لهذا النظامإلى مستويات التقدم التقنى 

ماذا يحدث عند إخفاق النظام القضائى وعدم تمكنه من تنفيـذ           ف
إيمانهم بوفاء العهـود،    فى هذه الحالة يفقد المبادرون        . . العقود؟

تسيطر العالقات الشخصية،   حيث  ويتعاملون فى الغرف المغلقة،     
 تراجع  وينتج عن ذلك  .   وتكون هى الفاصل فى إنهاء المنازعات     
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المبادر على التوسع فى مشروعاته، حيث يجد نفسه مرغًما        قدرة  
 .على التعامل من خالل أسواق مغلقة وشخصية

 اإلدارة الفعالة 
خلق البيئة المشجعة   فى  المؤسسات الحكومية دوًرا مركزًيا     تلعب  
المؤسسات الحكومية الفعالة تتسم بـاالنـفـتـاح،          ، ف لألعمال

فهى تـخـلـق        . إلى جانب االستقرار والنزاهة   الالمركزية،  و
المقومات التى تسمح للمواطنين بالمشاركة والمنافسة فى السوق        

الدخـول  باتخاذ قرار   التصرف    وتمنحهم حرية   بشكل متساوى، 
 .عدمه، دون إرهاقهم بالضوابط الكثيرة فى أنشطة اقتصادية من

يكون للقطاع الخاص الحرية فى التعبير عن       فمن الضرورة أن    
عـلـى   ستؤثـر    مشكالته، والمشاركة فى سن القوانين التى       

فى كثير من البلدان عن طريق مؤسسـات        ويتم ذلك   .   معامالته
عمل عـلـى     تأخذ شكل جمعيات رجال األعمال، وت     تطوعية،  

وصياغتها فى صورة سياسات    أعضائها،  مطالب  ضمان توضيح   
القواعد الحاكمة لقـطـاع     بمقتضاها تعديل   وبرامج وطنية، يتم    

  .األعمال
وحرصا من مركز المشروعات الدولية الخاصة على تسجيـل          
نجاح تجارب المشاركة فى عملية االصالح االقتصادى، فـقـد          
وفر عدد من األمثلة الناجحة لبعض الجمعيات والمنظمات على         

ا على السياسات العامة المؤثرة     ا كبيرً مستوى العالم، أثرت تأثيرً   
والمشاركة من قبل الجمعيات والمنظمات الوطنية      .   فى المبادرة 

تسمح للدول بتالفى عملية اإلصالح من أعلى       مسألة هامة، ألنها    
 أسفل، وهى السياسة التى أثبتت عدم المرونة، وعدم القدرة          إلى

كما أن مشـاركـة     .   التصدى للمشاكل االقتصادية الحقيقية   على  
تضفى شرعية على المؤسسـات     الجمعيات والمنظمات الوطنية    

السياسية، وبذلك تخلق أنظمة سياسية قادرة على المشـاركـة،          
وتجعل المواطن يشعر بأنه غير مستثنى من عملية اتخاذ القرار          

 . ووضع السياسات
 ساسيةالبنية األ 

ال نستطيع أن نغفل أهمية توافر بنية أساسية صحية ومالئـمـة            
الحصـول عـلـى       تسمح بإمكانية    الزدهار القطاع الخاص،  

وتطوير األنظمة المحاسبية لضمان دقـة        الالزمة،   معلوماتال
البنية التحتية، مثل الطرق والموانى     أما عن   .   المعلومات المالية 

وإذا نظرنـا   .   البد أن تكون حديثة وجيدة    ، ف ووسائل االتصاالت 
أسواق المال متطورة بالقدر    الى أسواق المال، فيتعين أن تكون       

الذى يمكن الشركات من الحصول على رأس المال عند الحاجة          
، وخـدمـات     توافر المساندة القانونية  هذا باإلضافة الى    .   إليه

المحاسبة، والمكاتب االستشارية التى يسمـح      التأمين، وخدمات   
 .التعامل طبقًا لمتطلبات السوقبلها 
يتطلب تركيب خط تليفونى شهورا بدال من أيام، وعندما         عندما  ف

 بقوانين الـعـمـل       الحصول على المعلومات الخاصة   يصعب  
، والتسجيل والتراخيص والضرائب فى الوقت المناسب خاصـة       

يتحول إلـى   سبشكل قانونى، و  لن يتمكن المبادر من االستمرار      
عندما ال يتاح للمـشـروع      و.   فريسة سهلة للمسئولين المنحرفين   

 تتأثر تعامالته نتيـجـة      ،الصغير التعامل مع أنظمة بنكية فعالة     
 .باألوراق النقديةلزيادة المخاطر عند تعامله 

 دور الحكومات
يجب أن يكون على رأس قائمة اهتمامات الحكومات، الـقـدرة           
على خلق أنظمة مشجعة ومحفزة لتحويل المشروعات الصغيرة        
العاملة خارج االطار الرسمى، إلى مشروعات داخل حـلـبـة           

فالسياسات الحكومية يمكنها أن تساعد علـى       .   االقتصاد الرسمى 
تكوين قطاع خاص ناجح وواعد، عن طريق االهتمام بثـالثـة           

سياسات تسمـح   ، و صائبةحكومية  سياسات  :    رئيسية هى  محاور
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سياسات تضمن للمشروعـات    ، و لألعمال بدخول أسواق جديدة   
 . المناسبالقدرة على البقاء على المدى الطويل مع تحقيق الربح

أمام المبادرين المقبلين على    ات  العراقيل التى تضعها الحكوم   إن  
 ـ  سياسات خاطئة نتيجة    إنشاء مشاريعهم ـ سواء عن قصد أو      

على سبيل  ف.   ذات أثر كبير على الحد من نمو النشاط االقتصادى        
 حين تفرض الحكومة الكثير من الضوابط على أسـواق          ،المثال

النشاط فى هذه األسـواق،     معينة، ترفع هذه الضوابط من تكلفة       
نظًرا لتكلفة اإلجراءات، وهذا من شأنه أن يؤثر على الـربـح            

 بتلـك   ويحد منه، ومن ثم تصبح الشركات غير مقبلة على القيام         
عند محـاولـة    الضوابط المقيدة   وعادة ما تظهر تلك     .   األنشطة

 أو عند التعامل مع الضرائـب، أو       الحصول على رأس المال،   
 أو محاولة الحصول    األجور ومراقبة األسعار،   أو   قوانين العمل، 

 .أو منافسة الشركات الكبرى القائمةالمعلومات، على 
على تحقيق الربح الكافـى     ا  فالقطاع الخاص ال بد أن يكون قادرً      
، وإال ما اتخذ ــ مـن         الستمرار النشاط على المدى الطويل    

بدء النـشـاط    تكاليف  و.   األساس ـ قرارا بالدخول إلى السوق     
تشكل عامالً مهًما فى ربحية المنشأة، ولـذا فـإن           واستمراره  

لى زيادة تكاليف النشاط تضـر      تؤدى إ السياسات الحكومية التى    
 بربحية المشروع، وتوقع األذى بالقطاع الخاص بشكل عـام،         

 الـمـعـدالت     . .  هى هناك ثالثة عوامل أساسية فى هذا الشأن      و
 .قوانين العمل، وبيروقراطية اإلجراءات، والضريبية

خفض تؤدى إلى   وبوضوح أكثر، المعدالت الضريبية المرتفعة      
قوانين العمل يمكن أيًضا     و . . الربح، وبالتالى إعاقة هذه األنشطة    

فى حال تحديد حد أدنى لألجـر       أن تؤدى إلى ارتفاع التكاليف،      
يكون عند مستويات مرتفعة، أو عند تحديد فوائد عـالـيـة              

وعند تشديد الضوابط يضيع وقت المبادرين فـى         . .   المعدالت
 من قضاء الوقت فـى       محاولة االستجابة لتلك الضوابط، بدالً    

نشاط انتاجى يعود بالقيمة المضافة على المشروع والمجتمـع،         
ا إلى بقاء تلك المشروعات فى ظل االقتصاد غير      مما يؤدى أيضً  

 .الرسمى
ا إلى دور الحكومات المحلية، أى البلديـات        وتجدر اإلشارة أيضً  

تتعامل مع وضـع     ومجالس المحافظات، فدور المحليات التى      
ا  يمثل دورً   وتنفيذ السياسات والضوابط على المستوى المحلى،     

على المستوى المحلـى،     ف . المناخ المالئم لألعمال  مهًما فى تهيئة    
يمكن للحكومات أن تزيل بعض الضوابط واألنظمة الضريبيـة         
المعوقة لنمو المنشآت التجارية والصناعية، اذا كان لـتـلـك            
الحكومات بعض السلطات فى اختيار القواعد الحاكمة للنشـاط         

كما يمكن للحكومات على مستوى     .   داخل منطقة جغرافية معينة   
اجـراءات  أنظمة جديدة من شأنها تسهيـل        المحليات اصدار   

تنفـيـذ   التقاضى، ففى حال ضعف قدرة القضاء على تطبيق و        

د والشاكى، ويبقى تنفيذ العق     إنصاف المظلوم أو  االحكام، يصعب   
 .هواء الشخصية مسألة خاضعة لألةالمبرم

 من صميم مصلحة هذه الحكومات المحلية االتجـاه نـحـو           ف
التحول إلى حكومات مشجعة لنمو القطاع الخـاص        اإلصالح، و 

والمبادرات الجديدة، فالحد من حجم اقتصاد الظـل ــ أو             
االقتصاد غير الرسمى ـ على المستوى المحلى، يعنى زيـادة          
الدخول، وزيادة قدرة المحليات على تقديم الخدمات العـامـة،          
باإلضافة إلى خفض معدالت البطالة، وارتفاع مستوى المعيشة،        

فى كثير من    ف . لمؤسسات السياسية ادعم واستقرار   مما يؤدى الى    
الحكومات المحلية أكثر نجاًحا مـن      كانت بعض   البلدان النامية،   

عن طريـق   على مستوى المحليات،    مثيالتها فى تحقيق الرخاء     
 التجارية، والبعد عن التمـيـيـز        خلق ضوابط محفزة لألنشطة   

والمحاباة، مما شجع بعض المشروعات على االنتقال من مدينة         
على الجانب اآلخر، عندما تحجـم      و.   الى مدينة أخرى مجاورة   

التحول إلى حكومة رشيدة تتبع     عن المبادرة ب  المحلية  الحكومات  
عـن  ،    القطاع الخـاص  قبلمنسياسات صائبة، تأتى الحلول   

تقوم بتمـثـيـل     التمثيل والغرف التجارية، التى     مكاتب  طريق  
المبادرين ومطالبة الحكومات بالشفافية، ومحاسبة الهـيـئـات         

وهنا يكـون   .   الحكومية على السياسات والقرارات التى اتخذتها     
دور القطاع الخاص فعاالً فى مساعدة الهيئات الحكـومـيـة،           
وإرشادها لتطبيق سياسات ومعايير الحوكمة الجيدة، شريطة أن        

 .تبدى هذه الهيئات تعاونًا

 الهوية الملتبسة.. الرياديون 

 

تشكيل  .. لمبادرين أمام اإزالة المعوقات
 تتمتع بالكفاءةحكومات 
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وضع القواعد الواضحة لتضارب المصالح، : المصالحتضارب 
وضمان التنفيذ السليم لهذه القواعد، بغية القضاء على االتفاقات 
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