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 .من المبادرات الفردية فى مجال ريادة األعمال
إن إعادة تأهيل المشروعات التجارية ذات الجدوى، هو أحـد           
األهداف التى يسعى قانون اإلفالس إلى تحقيقها، فإعادة التأهيل         
تفهم على أنها إعادة تنظيم المشروع الخاص بالمدين المعِسـر،          
حتى يتمكن من االستمرار فى التشغيل وتحقيق الربح دون أن           

وبذلك تعظم القيمة ويخدم    .   يقعده عن تحقيق ذلك ثقل وطأة الدين      
الصالح العام، حيث أن تواصل االهتمام يؤدى إلـى خـلـق             
الوظائف، والى إدرار أرباح تؤدى فى نهاية األمر الى زيـادة           
حصيلة الضرائب العامة، وإلى توافر الخدمات والسلـع ذات          
الجودة فى األسواق، وهذا كله يؤثر ذلك على األداء االقتصادى          

 . لبلد ما
ولكى نضمن تحقيق هذه النتيجة بأفضل صورة ممكنة، مـن           
الضرورى أن يكون هناك قانون فعال يحكم إعادة التنظيم، بغية          
التشجيع على إيجاد عملية تتسم باإلنصاف والشفافية، حـيـث          
يكون بإمكان األطراف المهتمة، المشاركة فى إطار ديمقراطـى         
يعزز المصالح المتبادلة القائمة على الشفافية، وإيجاد نـقـاط           

ومن شأن مثل هذا القانـون أن        .   تقارب بين المصالح المتباينة   
يدعم ثقافة الريادية فى األعمال والمبادرة الفردية، عن طريـق          
دفع أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على القيادة والطموح، وذوى          
العقول المبتكرة، وتشجيعهم على المثابرة والتحمل فى مواجهـة         
حاالت الفشل التى تكتنف البدايات، وهو أمر شائع فى الكثيـر           

 .من المبادرات الفردية فى مجال ريادة األعمال
وفى حال قيامنا بتقييم قانون من قوانين اإلفالس، يتعين علينـا           

 : تقييم قدرة القانون على تناول مسائل رئيسية مثل
هل ما يهدف إليـه     . .   ما الذى يهدف قانون اإلفالس إلى تحقيقه؟      

هو إيقاع العقاب بالمشروع المعسر، أو إيـجـاد حـلـول              
وما هى المصالـح    . .   وما هى نتائج هذا االختيار؟    . .   الستمراره؟

وكيف يتعين علينا أن نرتب تلك      . .   التى تتأثر بنتائج هذا القرار؟    
 .اآلثار من حيث األولوية؟

إن استجابة المشرعين والمحاكم لتلك المخاوف، له أثر هـائـل          
ومباشر على مدى اتساع الحريات االقتصادية، والرفاهية فى بلد         

إن إعادة تأهيل المشروعات التجارية ذات الجدوى، هو أحـد           
األهداف التى يسعى قانون اإلفالس إلى تحقيقها، فإعادة التأهيل         
تفهم على أنها إعادة تنظيم المشروع الخاص بالمدين المعِسـر،          
حتى يتمكن من االستمرار فى التشغيل وتحقيق الربح دون أن           

وبذلك تعظم القيمة ويخدم    .   يقعده عن تحقيق ذلك ثقل وطأة الدين      
الصالح العام، حيث أن تواصل االهتمام يؤدى إلـى خـلـق             
الوظائف، والى إدرار أرباح تؤدى فى نهاية األمر الى زيـادة           
حصيلة الضرائب العامة، وإلى توافر الخدمات والسلـع ذات          
الجودة فى األسواق، وهذا كله يؤثر على األداء االقتصادى لبلد          

ولكى نضمن تحقيق هذه النتيجة بأفضل صورة ممكنة، من         .   ما
الضرورى أن يكون هناك قانون فعال يحكم إعادة التنظيم، بغية          
التشجيع على إيجاد عملية تتسم باإلنصاف والشفافية، حـيـث          
يكون بإمكان األطراف المهتمة، المشاركة فى إطار ديمقراطـى         
يعزز المصالح المتبادلة القائمة على الشفافية، وإيجاد نـقـاط           

ومن شأن مثل هذا القانـون أن        .   تقارب بين المصالح المتباينة   
يدعم ثقافة الريادية فى األعمال والمبادرة الفردية، عن طريـق          
دفع أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على القيادة والطموح، وذوى          
العقول المبتكرة، وتشجيعهم على المثابرة والتحمل فى مواجهـة         
حاالت الفشل التى تكتنف البدايات، وهو أمر شائع فى الكثيـر           

  مشاكل دخول السوق والخروج منه
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من البلدان، حيث أن هذا القانون يفرض احتمالية نجاح عمليـة           
فعلى سبيل المثال، إذا اتجه قانون ما نحو ترجـيـح           . .   التأهيل

مصالح الدائنين، مقابل الضرر البالغ بالمدين المفلس، فإن ذلـك          
الميل يمثل عقوبة للدائن نتيجة إقدامه على تحمل المـخـاطـر            
واالبتكار، كما يرهب أصحاب المشروعات بحيث ينتهى بهـم         
المطاف إلى االبتعاد عن السوق، على الرغم من أن هذا الدائـن        
قد يحاول محاولة جديدة فى مخاطرة ناجحة قد تأتى بثمار جمة،           
ليس فقط لصاحب المشروع ودائنيه، وإنما أيًضا للعاملين الذين         

 .يستخدمهم، وللمستهلكين الذين يستفيدون من مشروعه
ومن ناحية أخرى فقد يؤدى صياغة قانون لإلفالس شـديـد            
التسامح مع المدين المفلس، إلى تكريس الحرص المفرط لـدى          
الدائنين، وما ينجم عنه من عدم إقدامهم على اإلقراض، مـمـا            
يؤدى الى منع حصول صاحب المشروع على قـروض أو            
رؤوس أموال من قبل الدائنين، ويمكن القول أيًضا إن مثل ذاك           
القانون قد يوهن من دور الدولة بوصفها حامية للملكية الخاصة،          

 . أى تلك الملكية التى تعود للدائنين
وعلى ذلك فإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقـوق الـدائـن             
والمدين، يتعين علينا النظر فى أى السبل التى من شأنها تغليب           
احتمال تحقيق أقصى فائدة ممكنة من استخدام رأس الـمـال،        

الذى يسـيء  " ، والمدين " األمين" والتى تسمح بالتمييز بين المدين  
، وتضمن التصفية أو إعادة التأهيل التى تتسـم         " استخدام الوضع 

بالسرعة والعدالة والمشاركة، وتحمى مصالح الغير من عاملين        
 .وعمالء، وكذا الهيئات القائمة على تحصيل الضرائب

لقد أدرك كل من الكونجرس والمحاكم األمريكية مدى ثـقـل            
اإلجابات المتنوعة على هذه األسئلة منذ صدور الدستور، فلـم          

، الذى عدل   1889يصدر الكونجرس قانون اإلفالس إال فى عام        
، لكى ينص على أول إجـراء        1978تعديالً جوهرًيا فى عام     

 من السنوات،   110حديث بشأن إعادة التنظيم، وذلك على مدى        
حيث جاء ذلك نتيجة مباشرة لتحول أمريكا من اقتصاد زراعى          

ولقد أعلن الكونجرس وهو بصدد ذلك أن       .   إلى اقتصاد صناعى  
بموجب الفصل الـحـادى     ( الغرض من إعادة تنظيم شركة ما       " 

هو إعادة هيكلة مالية الشركة، حتى يكون باستطاعتـهـا   )   عشر
االستمرار فى العمل، وتوفير فرص العمل لموظفيها، وسـداد          

 ومفاد ذلك كله أن تكون      " . ديونها لدائنيها، وتوليد عائد لمساهميها    
إجراءات اإلفالس أكثر يسًرا للمدين، مع تحقيـق الـتـوازن            

 .المنصف للمصالح
وفى األسطر التالية سنقدم عرًضا موجًزا لمحاوالت قـانـون           
اإلفالس األمريكى تحقيق هذا الغرض المعلن، عن طريق العمل         
على تحقيق ذلك التوازن بين مصالح كل من الدائن والمـديـن            
والغير، وحمايتهم فى منظومة إطار قانونى، وبذلك يمكن تحقيق         
الرؤية التى ترمى إلى إعادة تنظيم الشركة على أسـاس مـن             

 .الفائدة المتبادلة

 حماية المدين وتمكينه
يتوقف احتمال نجاح عملية إعادة التأهيل؛ على نـوع وقـدر            
السلطة التى تتوافر للدائن وإلدارته فى تصويب العمل التجارى         

ومن ثم ـ ودون فرض قيـود       .   الذى يتوجه نحو طريق الفشل    
معينة على قدرة الدائنين على استرداد ممتلكاتهم التى خضعـت          
للرهن أو غيره من أشكال التكليف ـ فغالًبا ما يجد المدين نفسه            
وقد حرم سريًعا من أى أمل فى التغلب على تلك الظروف التى            
لم يكن بالمستطاع التنبؤ بها، تلك الظروف التى قد أعاقت مـا            

 .كان ممكنًا من نجاح؛ لو لم تحدث ظروف معاكسة
فى أواخر القرن التاسع عشر كان عدد كبير من الشركات التى           
استثمرت فى المشاريع المتنامية لشبكة السكك الـحـديـديـة           
األمريكية، إما قد أشهر إفالسه أو كان على الطريق إلى شهـر            
اإلفالس، نظًرا لآلثار المعقدة والمخاطر التى تكتنف تصفـيـة          
األصول من جانب الدائنين، وما ينجم عن ذلك من خطر علـى            
البنية األساسية األمريكية واالقتصاد األمريكى، بسبب انتـفـاء         

 . تنظيم التصفية من جانب الدائنين
آنئذ ظهر مفهومان لإلفالس، وهذان المفهومان ال يزاال محـور          

المفهوم األول يتعلق بالحفاظ عـلـى       . .   نظام اإلفالس األمريكى  
قيمة العمل التجارى بالنسبة ألصحاب المصالح االقتصـاديـة،         
وذلك عن طريق السماح للمدين باالستمرار فى عمله التجارى،         
والمفهوم الثانى يتعلق باالحتفاظ بالمشاركة الفعالة من جـانـب          
المدين فى إدارة أعماله، ووضع خطة عمل تجارى لمسـانـدة           

 .إعادة التنظيم
ويبين الفصل الحادى عشر من قانون اإلفالس األمريكى هذيـن          
المفهومين، ذلك ألنه قد صيغ بغية توفير أداة فعالة وحكيـمـة            
وناجزة يمكن بموجبها للشركات أن تعيد هيكلة ديونها طبـقًـا           

وإذا ما كان لقانون إفالس ما؛ أن       .   لقدرتها وبما يرضى المدينين   
يحبط قيام المشروعات التجارية واألعمال، فإن من المهم جـًدا          
االهتمام بمدى تيسير األمر على المدين المعسر ليتمكن مـن           

ولكن يظل هدف قانون    .   تحقيق التنافسية التى لم يصل إليها بعد      
اإلفالس فى إنقاذ الشركات ذات الجدوى أمًرا خداًعا إذا كانـت           
إمكانية استمرار الشركة وإعطائها فرصة أخرى أمًرا محـدود         

 .اإلمكانية
بناء على ما تقدم، وطبقًا لقانون اإلفالس األمريكى، فإن موقف          

،  حيث تمنحه    " البداية من جديد  " المدين األمين يزداد قوة بمفهوم      
البداية الجديدة إبراًء من ديونه، وهى بمثابة أمر زجرى ضد بدء         
أو مواصلة إجراء ما، أو محاولة أخرى لتحصيل أو استرداد أو           

 .إجراء مقاصة على دين قد وفى
طبقًا للقانون فإن اإلجراء يحرر المدين من مسؤوليته الشخصية         
عن أنواع بعينها من الديون التى لم يعد من الواجب على المدين            
سدادها، بيد أن اإلجراء ال يعفى المدين من ديون مضمـونـة            
ورهون واجبة النفاذ، كما ال يعفيه من ديون لم تسدد يتعين ـ             
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بالنظر إلى أسباب تتعلق بالسياسة العامة ـ إنفاذها عندما يكون          
 .المشروع التجارى قد أقيل من عثرة اإلفالس

 أبرزت المحكمة العليا هذه المسألة كواحدة من        1934وفى عام   
إن :   السياسات األساسية لقانون اإلفالس األمريكى حيث قالـت       

إعفاء المدين األميـن  "أحد األغراض األولى لقانون اإلفالس هو  
من وطأة المديونية الجاثمة، والسماح له بأن يبدأ من جـديـد،           
متحرًرا من االلتزامات والمسؤوليات التى نجمت عما واجهـه         

 ولقد درجت المحاكم مرات تلو مرات على تأكيد     " عمله من عثار  
هذا الغرض باعتباره مصلحة عامة وخاصة فى ذات اآلن،           

فرصة جديـدة   " وذلك ألنه يعطى المدين األمين ـ وإن تعثر ـ          
فى الحياة، ومجاالً مفتوًحا خالًيا من أى عوائق، ليبذل جهده فى           

 ."المستقبل دون أن تثقله وتوهنه وطأة دين سابق
يعتنق القانون فكرة أن معرفة المدين بعمله التجارى وخبـرتـه           
ودرايته به أمر له قيمة فى حد ذاته فى كثير من حاالت إعـادة             
الهيكلة للشركات المتعثرة، ونتيجة ذلك أن يكون المدين حائـًزا          

وبمجرد تأييد خطـة    .   للعمل التجارى الذى تجرى إعادة تنظيمه     
إعادة التنظيم يؤتمن المدين الحائز على ممتلكاته، وبذلك يكـون          
المدين الحائز قد أعطى كافة الحقوق والواجبات الجـوهـريـة           
الخاصة باإلدارة التى تماثل تلك التى تمنح ألمين التفليسة الـذى           
تعينه المحكمة، أى إدارة العمل طبقًا للخطة إلى أن يحين الوقت           

 .الذى ال يكون استمراره فيها أمًرا مرغوًبا
إضافة إلى ما تقدم ذكره، فإن القانون يحمى المدين ويضع بيده           
صالحيات، بأن يوفر له وسائل أخرى للسير على طريق إعادة         

نقطة الـال    " تنظيم العمل المتعثر، قبل أن تصل المخاوف إلى         
، التى تعنى أن تصفية أصوله هو الحل الوحيد الواقعـى           " عودة

ينص الفصل الحادى عشر عـلـى       .   للوفاء بديونه غير المسددة   
وقف تلقائى للدعاوى التى ترفع على المدين، وعلى أمـالكـه،           
وعلى األمالك التى كانت بحوزته عند بداية القضيـة، وهـذا            
تعريف أوسع لذمة المدين المفلس، وينص أيًضا على الحق فـى           
إعادة الممتلكات التى أخرجت من ذمة المدين المفلس قبل البدء،          
وينص أيًضا على الحق الكامل للمدين فى أن يقدم خطة مقترحة           

وإضافة إلى ما تقدم ينص الفصل الحادى عشر        .   إلعادة التنظيم 
 وفى  " تأييد خطة إعادة التنظيم وإن اعترض عليها الدائنون       " على  

هذه الحالة تؤيد محكمة اإلفالس خطة إعادة التنظيم التى تقـدم           
بها المدين، عندما تكون فئة متضررة من الدائنين أو حـمـلـة             

إن .   ضمانات رأس المال قد صوتت بالرفض على هذه الخطـة         
وسائل التأمين هذه مجتمعة تمنح المدين فرصة ثانية للنجاح، مع          

 .وضع المطالبات الصحيحة للدائنين فى االعتبار
 الحفاظ على حقوق ومصالح الدائن

يطلب الدائنون ـ لكى يقرضوا أموالهم بثقة نسبية وبتـكـرار           
نسبى أيًضا ـ ضمانات كى تحظى مديونياتهم المضـمـونـة           

وفـى  .   بأولوية وإمكانية التنفيذ فى إطار ترتيب ثابت للمطالبات       

حالة إعادة التأهيل يتعين أن يعطى الدائنون حقوق المشـاركـة           
الواجبة والجوهرية، واإلشراف على إقرار وتنفيذ خطة إعـادة         

وبانتفاء تلك الضمانات يصبح الدائنون أقل إقباالً علـى         .   التنظيم
اإلقراض، بل قد يعطلون األولويات داخل عمليـة اإلفـالس           
وخارجها بالعمل إما على المساندة، التى ال تأتى فى وقـتـهـا             
الصحيح للمؤسسة، أو بمنع األخيرة من أن تتقدم بطلب شـهـر        

 .اإلفالس
حقق الكونجرس فى تعديله لقانون اإلفالس األمريكى توازنًا مع         
إجراءات حماية المدين المذكورة، بأن ألزم بتوفير الحـمـايـة           

فالقانون المعدل يعطى الدائنين الحق فى إقـامـة         .   الكافية للدائن 
دعوى جبرية بموجب الفصل الحادى عشر، فى حالة ثبوت عدم          
رغبة المدين فى شهر اإلفالس، بينما ال يزال العمل التجـارى           

وهنا من المفيد الوصول إلى خطة عقالنية إلعادة        .   ممكن اإلنقاذ 
التنظيم، يقبلها قدر معين يمثل أغلبية مختلف أنواع الدائنـيـن           

 . وحملة الضمانات
، " أفضل مصلحة للدائنين  " وعلى هذا النحو صيغت قاعدة اختبار       

والتى بموجبها يعتمد تأييد خطة إعادة التنظيم على مدى قدرتها          
على إظهار أن المؤسسة التى يعاد تأهيلها ستسفر على األقـل            

ويمنع القانـون أيًضـا      .   عن نفس القدر الذى تأتى به التصفية      
محكمة اإلفالس من أن تؤيد خطة ما إلعادة التنظيم، إال إذا             
قبلتها كل فئة من الدائنين وأصحاب المصلحة، أو يراعى علـى           

ولقد وضع معـيـار     .   األقل أنهم لن يضاروا بسبب هذه الخطة      
الجدوى الذى يتعين بموجبه على المدين أن يثبت قدرته عـلـى        
سداد كل المدفوعات، طبقًا لخطة إعادة التنظيم المقـتـرحـة،           

 .والتزامه بتلك الخطة
إن الحصول على قبول أو رفض خطة مقترحة ال يتحقق إال بأن            
تعتمد محكمة اإلفالس بيان اإلفصاح، ويتوقف ذلك على مـدى          
كفاية المعلومات الواردة فى هذا البيان، بما يمكن الدائنين وحملة          
الضمانات من الحصول على المعرفة الالزمة لهم كى يصوتـوا          

 .وهم على بصيرة من أمرهم
يعتمد مدى ما توفره تلك األدوات المختلفة من حماية لحـقـوق            

 : ملكية الدائنين على عنصرين
ο اإلطار الذى يعملون بموجبه يقوم على المشاركة . 
ο الحفاظ على المطالبات ذات األولوية . 

نجد أن الدائنين الذين يشتركون فى      . .   بالنظر إلى العنصر األول   
عملية التخطيط، يكون باستطاعتهم استخدام أوجه الحـمـايـة          

كأداة تدعو الحاجة إليها من أجل السيطرة علـى         " المتنوعة تلك،   
المدين، والتأكد من أن المدين لم يكن يستخدم الضمان النقدى فى           
سداد مستحقات دائنين آخرين ال يوفرون قيمة جديدة، وتحديـد          
الوقت الذى يجب على هذا المدين أن يبدأ فى بيع أصولـه أو              

ويتحقق هـذا   .   " تصفيتها والتوقف عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل      
عن طريق لجنة جماعة الدائنين، التى تنشأ بحكم القانون مـن            
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فبمجرد رفـع   .   أجل المشاركة واإلسهام فى إعادة تأهيل المدين      
الدعوى، تقوم اللجان المشكلة من الدائنين ذوى الديون غـيـر           
المضمونة، وحسب األحوال، من الدائنيـن ذوى الـديـون            
المضمونة وحملة ضمانات رأس المال الذين هم على استعـداد          
للمساعدة، وأصحاب أكبر سبع مطالبات من كل نوع من أنواع          

 :تلك اللجان، وتقوم هذه اللجان بما يلي
 .التشاور مع المدين الحائز بشأن مسائل إدارة الدعوى 
التقصى عن أعمال المدين وسلوكه وأصوله والتـزامـاتـه           

ووضعه المالى، وكذلك تشغيل عمله التجارى ومدى الرغبة        
 .فى استمراره

المشاركة فى وضع خطة إعادة التنظيم، وحسب األحـوال،          
 .إثبات قبولهم أو رفضهم لها

طلب تعيين أمين للتفليسة ليتولى إدارة عملية التـنـظـيـم             
وضمان القيام بالمهام التى أنشئت من أجلها، السيما الغـش          
من جانب المدين الحائز، أو خيانته لألمانة، أو عدم قدرتـه،     

 .أو إلدارة الدعوى بكاملها
أداء الخدمات األخرى التى تكون فى صالح من تمثـلـهـم             

 .اللجنة
وكما أسلفنا القول، فإن القانون يضع بأيدى الدائنين وحـمـلـة            
الضمانات وسائل متعددة لإلشراف على عملية إعادة التنظـيـم          

 .والتدخل فيها
بشأن المطالبات ذات األولويـة،     . .   وبالنظر إلى العنصر الثانى   

تعتمد المحاكم األمريكية مبدأ المساواة فى التوزيع، باعتـبـاره          
النقطة المحورية فى قانون اإلفالس الذى بموجبه يـحـصـل           
الدائنون ذوو درجات األولوية المتساوية على حصص متساوية        

 . من أموال المدين
إن هذا المبدأ تدعمه قاعدة األولوية المطلقة التى ال يـجـوز             
بموجبها أن يحصل دائن ذا مرتبة أدنى على توزيع إال بعد أن             

وهذه .   يكون الدائنون ذوو األولوية قد استوفوا مستحقاتهم كاملة       
القاعدة على الرغم من عنوانها فإنها قاعدة مرنة، تسمح بوضع          

 . خطة منطقية إلعادة التنظيم، وتتيح بعض االنحراف عنها
وعلى الرغم مما تقدم فإن مواد عديدة من القانون تحتوى علـى            
ضمانات تتعلق بالتخطيط، وتتضمن األمثلة على ذلك الشـرط          
الذى يقضى بأن تصنف الخطة مجموعات المطـالـبـات أو            
المصالح ذات السمات المشتركة لتكون فى نفس الفئة، وأن على          

 .الخطة توفير نفس المعاملة لكل من تلك الفئات
إن هذه التدابير الحمائية مقترنة، بالتزام نحو الشفافية والمساواة،         
تساعد على الجمع بين مفهومى المشاركة وتحديد األولويـات،         
لكى يشكال األساس لهيكل يحافظ على أن يكون تـرتـيـب             
المطالبات مسألة مستقرة، ويمكن إلى حد بعيد التنبؤ بها، إلـى           
الحد الذى يجعل الدائنين يقبلون على اإلقراض الـمـقـتـرن            

 . بضمانات، ويقدموا أموالهم لإلقراض بشكل متزايد
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 :اإلكوادور
 تبسيط القوانين

 
 اإلكوادور ـ وهى مؤسسة     فىقامت المؤسسة المحلية للمبادرين     

تطوعية خاصة ـ باالستفادة من أفكار وبرامج معهد الـحـريـة            
وهذه الجمعية تتبنى اتجاه خفض األعبـاء  .   والديمقراطية فى بيرو  

على النشاط االقتصادى فى الدولة، فقامت بتركيز نشاطها باتجـاه          
القضاء على الفساد، انطالقًا من أن فرص انتشاره تظهر فى ظـل            

وفى سبيل مواجهة مشـكـالت       .   نظام غير فعال، هزيل وضعيف    
الفساد واإلصالح القانونى فى اإلكوادور، اقترحت الجمعية تقليص        
حقيقى لفرص الفساد عن طريق تخفيف وإزالة القوانين التجارية         

وللحد من منابع الفساد، قامت الجمعـيـة        .   المتكررة والمتضاربة 
بمراجعة القوانين التجارية للدولة، التى تشمل قوانين اإلنـتـاج،          
والتجارة الخارجية، وتحديد األسعار الرسمية فى القطاع الخاص،        

وقد أظهرت دراسات الجمعية أنه منذ إعالن       .   والتحول التكنولوجى 
 عاًما، تم سن ما يـزيـد        150النظام الجمهورى فى إكوادور منذ      

 ألف قاعدة حـيـز       52 ألف قاعدة قانونية، دخلت منها       92عن  
التنفيذ، وأدى كثرة هذه القوانين إلى التداخل الشديدة والتعقـيـد           
والتضارب، مما ساعد على خلق مناخ من الفوضى القانونـيـة،           
 . وأدى إلى خضوع عملية التطبيق للمزاج الشخصى للبيروقراطيين

 والصـنـاعـيـة       عملت الجمعية على دعم الغرف التجارية     كما  
الوزارات والهيئات غير الحكومية،    والزراعية، واتحادات العمال، و   

بالرغـم مـن      و . واقترحت القيام باإلصالحات القانونية للحكومة    
االضطراب السياسى الذى يعوق العالقة ما بين القطاع الـخـاص           

تلغى ما يزيـد  الجمعية أن قد استطاعت والحكومة فى اإلكوادور، ف  
خاص بالتعامالت التجـاريـة      قانون قديم ومتضارب،     1300عن  
واألهم من ذلك كله اإلعالن عن تبسيط القوانين التى تكفل            . للدولة

ضرورة خلق حماية قضائية، واحترام أولوية الدستور كـأسـاس          
لهـيـئـات    كما اتفقت ا  .    المنبثقة عنه  لشرعية وسريان القوانين  

، وتم االتفاق على    التنفيذية على إتباع منهج واحد التخاذ القرارات      
استمرت الجمعية فـى    و.   الشفافية ومحاسبة متخذى القرار   توفير  

العمل مع الغرفة التجارية للضغط على الحكومة لتبنى تشريعـات          
  .من شأنها إزالة القوانين الحالية المتضاربة

تـوضـح   األخرى،  الجمعية والمفكرين والجمعيات    هذه  إن تجربة   
عادة ما تميل   فأنهم لعبوا دوًرا جوهرًيا فى عملية تبسيط القوانين،         

الحكومات إلى وضع القوانين، وتنفيذ اإلصالح من أعلى إلى أسفل          
 فى حين أن آراء المتعاملين فى القطاع الـخـاص           ،كحل للمشكلة 

.  المحور األساسى للقيام باإلصالح القانونى والتنظـيـمـى        تعتبر  
عدم توحيد  له دراية باآلثار السلبية الناجمة عن       القطاع الخاص  و

يهدد ويعرقـل الـنـشـاط        وما يمكن أن    القوانين واإلجراءات،   
ـ  .   ونموه، ويؤدى إلى انتشار مناخ الفساد     االقتصادى   هـذا  ولذا ف
الجذور، ويعتبـر   اتجاًها يبدأ من    اإلصالح يعد   عمليات  االتجاه فى   

  .أكثر فاعلية على إنجاح عملية اإلصالح
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