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حوكمة ال�ضوق العن�ضر الرئي�ضي ل�ضمان جودته
الدرو�س امل�ضتفادة من الأزمة املالية ...

CIPE

العامل،  اأنحاء  �شتى  يف  االقت�شادات 
واالأ�شواق داخل البلدان املحددة، مبا 
اأ�شواق  اأو  املالية،  االأنظمة  ذلك  يف 
الطاقة، اأو غريها من االأ�شواق اجلديدة 

املبتكرة.
فجذور االأزمة االقت�شادية التي يعاين 
اإىل  اأ�شا�شا  ترجع  االآن،  اجلميع  منها 
جديدة  واأ�شواق  مالية  اأدوات  ظهور 
املتقدمة والنامية على حد  البلدان  يف 
�شواء، مل يتم فهم طريقة عملها بطريقة 

ب�شكل  تنظيمها  يتم  مل  كما  �شحيحة، 
جيد.

�رضورة  االأزمة  هذه  اأو�شحت  فقد 
على  باحلفاظ  فاأكرث  اأكرث  االهتمام 
التي  والقواعد  الهياكل  بني  التوازن 
وحجم  ناحية،  من  االأ�شواق  حتكم 
ناحية  من  عنها  الناجتة  املخاطر 
تفهم  يتم  مل  اإذا  اأنه  ذلك  اأخرى، 
فاإن  �شحيح،  ب�شكل  العالقة  هذه 
احتماالت ت�شاعف هذه االأزمة املالية 

يف  هي  ما  االقت�صادي:  الإ�صالح  R ا
املالية  االأزمة  درو�س  اأهم  راأيك 
اال�صتفادة  لالإ�صالحيني  ميكن  التي 

منها؟
اأهم ما اأظهرته االأزمة املالية العاملية 
بو�شوح، هو اأننا يجب اأن نفهم مبزيد 
من الدقة كيف تعمل االأ�شواق النا�شئة، 
واأن نويل عناية اأكرب للمنظمات املالية 
عن  اأحتدث  عندما  املبتكرة.  اجلديدة 
من  كال  يعني  فهذا  النا�شئة  االأ�شواق 

يحتفل مركز امل�رشوعات اخلا�صة “CIPE” هذا العام مبرور خم�صة وع�رشين عاًما من العمل على تعزيز الدميقراطية 
ال�صوق.. هذه  اقت�صاديات  التوجه نحو  االإ�صالح عرب  �صيا�صة  العامل، وذلك بانتهاج  امتداد بلدان عديدة عرب  على 
اخلربة املمتدة زمنًيا، واملت�صعة جغرافًيا، تتيح الفر�صة لروؤية نا�صجة ملا يجرى خالل االأزمة، واأهم الدرو�س التي 

ميكن لالإ�صالحيني اال�صتفادة منها.
توجهنا بعدد من االأ�صئلة اإىل د. جون �صوليفان ـ املدير التنفيذي ملركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة ـ فكان هذا 

احلوار..
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�شوف  االآن  نراها  التي  واالقت�شادية 
تركيز  اأن  اآخر  مبعنى  اأو  تتزايد. 
فقط،  ال�شوق  اآليات  على  االهتمام 
الآليات  الالزم  االهتمام  توجيه  دون 
مواجهة  نحاول  اأننا  يعني  احلوكمة، 

ن�شف امل�شكلة فقط.

اإىل  اأ�رشت  االقت�صادي:  االإ�صالح  R 
اأهمية االلتفات اإىل م�صاألة املخاطر، 
بطريقة  به  القيام  ميكن  الذي  فما 
�صحيح  ب�صكل  نحدد  كي  اأف�صل 
املخاطر التي تتعر�س لها االأ�صول 
املالية وغريها من االأ�صول، وكيفية 

مواجهتها؟
دعونا نتفق اأوال على اأن املخاطر مكون 
مهم من نظام التعامل يف ال�شوق، وتنبع 
�شواء  ـ  يخاطر  اجلميع  اأن  من  اأهميتها 
اأو  ال�شغرية  امل�رضوعات  اأ�شحاب 
املوؤ�ش�شات ال�شخمة ـ �شعيًا وراء حتقيق 
على  واحل�شول  االأرباح،  من  املزيد 
هو  دائمًا  ذلك  كان  ولقد  اأكرب.  مزايا 
علينا  اأن  اإال  االقت�شادي،  النمو  حمرك 
حتديد  على  جهة  كل  مقدرة  نراعي  اأن 

هذه املخاطر بدقة.
اجتماع  يف  موؤخرًا  �شاركت  لقد 
يف  ال�رضكات  حوكمة  مبادئ  ملراجعة 
والتنمية،  االقت�شادي  التعاون  منظمة 
�شحة  امل�شاركني  من  الكثري  اأكد  حيث 
كثريا  حتدثوا  اأنهم  اإال  املبادئ.  هذه 
تنفيذها،  املبادئ وبني  بني  الثغرة  عن 
وهذا اأمر ماألوف يف العديد من البلدان 
هذه  مراجعو  اأكد  وقد  املتقدمة. 
حوكمة  يف  الثغرة  هذه  اأن  املبادئ، 
يف  وتنفيذها  املبادئ  بني  ـ  ال�رضكات 
يف  �شك  دون  اأ�شهمت  ـ  املايل  القطاع 
ويف  احلالية.  املالية  االأزمة  انت�شار 
ال�رضكات  حوكمة  اأن  جند  ال�شدد  هذا 
لنا  املتاحة  االأدوات  اإحدى  هي 
مل�شاعدتنا على اإدارة املخاطر املالية، 
جهدًا  نبذل  مل  اأننا  الوا�شح  من  اأنه  اإال 
كافيا يف جماالت لتطبيق عدة اإجراءات 
و�شاأذكر  املايل.  القطاع  يف  احلكومة 
اأع�شاء  اأن  وهو  اأال  واحدا،  مثال  هنا 
ال�رضكات  من  العديد  اإدارات  جمال�س 
كل  يف  الكربى  املالية  واملوؤ�ش�شات 
�شحيح  ب�شكل  يقدروا  مل  العامل  اأنحاء 

كانت  التي  واملخاطر  املديونية  حجم 
موؤ�ش�شاتهم ت�شتطيع حتملها.

حوكمة  تعزيز  �رضورة  اإىل  اإ�شافة 
الإدارة  اأداة  باعتبارها  ال�رضكات 
انت�شار  اأثناء  لنا  ات�شح  فقد  املخاطر، 
علينا  اأن  الطاحنة  املالية  االأزمة  هذه 
به  تقوم  الذي  الدور  فح�س  اإعادة 
وهل  املخاطر"،  "ت�شنيف  موؤ�ش�شات 
حتديد  ت�شتطيع  بحيث  حقيقة  موؤهلة  هي 
املخاطر؟.. وهل لديها قنوات وا�شحة 
تو�شيل  من  متكنها  دائمًا  ومفتوحة 
ال�رضكات  للم�شئولني يف هذه  معلوماتها 
ذلك  من  واالأهم  بل  واملوؤ�ش�شات؟.. 
يف  النظر  الإعادة  حاجة  هناك  هل 
النماذج احل�شابية لتقييم املخاطر ب�شكل 
ب�شكل  املالية  املنتجات  ولتقييم  عام، 

خا�س؟.
لقد اأ�شار اأحد اأع�شاء جمل�س االإدارة  يف 
هذه  اأن  اإىل  موؤخرًا،  األقاها  حما�رضة 
توقًعا  تعطي  بب�شاطة  احل�شابية  النماذج 
خاطًئا عن حجم املخاطر التي قد حتدث 
عن جمموعة من االأحداث املتنوعة، وقد 
االأ�شواق  يف  �شخم  حدث  بالفعل  وقع 

قواعد  تطبيق  بدء  عند  احلذر  علينا توخي 
حتبط  ال  بحيث  جديدة،  تنظيمية  ولوائح 
العامل  هي  تزال  ال  التي  املخاطرة،  روح 
الريادية يف جمال  روح  اإزكاء  االأ�صا�صي يف 

االأعمال.

فقط،  ال�صوق  اآليات  على  االهتمام  تركيز 
الآليات  الالزم  االهتمام  توجيه  دون 
احلوكمة، يعني اأننا نحاول مواجهة ن�صف 

امل�صكلة فقط.
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واأماكن  املتحدة  بالواليات  العقارية 
اأخرى من العامل. فقد �شهدت دبي مثاًل 
يف  انهيارًا  املا�شية  القليلة  االأ�شهر  يف 
ال�شغوط  اأن  وتبني  عقاراتها،  قيمة 
قرو�شًا  خلقت  قد  االئتمان  اآليات  على 
اأن  ميكن  التي  املخاطر  حجم  فاقت 
يتحملها النظام، فلم تتمكن هذه النماذج 
احل�شابية من التنبوؤ بحجم هذه املخاطر 

الق�شوى ب�شكل �شحيح.
تطبيق  بدء  عند  احلذر  توخي  علينا  لذلك 
بحيث  جديدة،  تنظيمية  ولوائح  قواعد 
تزال  التي ال  ال حتبط روح املخاطرة، 
روح  اإزكاء  يف  االأ�شا�شي  العامل  هي 
ولعل  االأعمال.  جمال  يف  الريادية 
هو  نواجهه  الذي  احلقيقي  التحدي 
تعريف كل خطر من املخاطر على حدة، 
وتدبري اأمر اإدارته، بل واالأهم من ذلك 
درا�شة املخاطر الكربى التي قد تتعر�س 
لها النظم املالية ب�رضط عدم تثبيط روح 

الريادة واالبتكار يف جمال االأعمال.

هذا  اإًذا، هل  االقت�صادي:  االإ�صالح  R 
يعني اأن القطاع اخلا�س هو امل�صئول 
الرئي�صي عن االأزمة املالية احلالية؟

اإليه،  االلتفات  من  البد  مهم  اأمر  هناك 
اأال وهو اأن طبيعة االأزمة تختلف من بلد 
الآخر، وهذا يعني اأن علينا توخي احلذر، 
وا�شع  ب�شكل  معينة  اجتاهات  نحدد  فال 
يجعلها ت�شم العديد من االحتماالت. كما 
ال يجب اأن نلقى بامل�شئولية على عاتق فئة 
واحدة، اإ�شافة اإىل ذلك دعوين اأذكركم 
اأنقذنا من تبعات االأزمة املالية  باأن ما 
اأو  لفئة  اللوم  توجيه  يكن  مل  االآ�شيوية 
اأنقذنا فعال هو اعرتاف  الأخرى، بل ما 
احلكومات والقطاع اخلا�س وامل�شتهلكني 
خلطوات  واتخاذنا  املوؤ�ش�شات،  بف�شل 
هذه  ت�شحيح  على  �شويا  للعمل  اإيجابية 

االأخطاء وتطبيق اإ�شالحات حقيقية.
من  امل�شتفادة  الدرو�س  هذه  اأن  اأعتقد 
نف�شها  الدرو�س  هي  االآ�شيوية  االأزمة 
االأزمة  هذه  يف  نعيها  اأن  يجب  التي 
نف�شه،  اخلندق  يف  جميعا  فنحن  اأي�شا. 
وعلينا اأن نتحمل �شويا اللوم وامل�شئولية 
امل�شاكل  هذه  تخط  من  نتمكن  حتى 
اأن  علينا  اآخر،  مبعنى  اأو  االقت�شادية. 
نكثف جهودنا لنعزز وننمي ال�رضاكة بني 
حتى  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع 
نتجت  التي  امل�شاكل  مواجهة  من  نتمكن 

اأ�شال عن ف�شل املوؤ�ش�شات املالية.

على  الإجابتي  اأخرى  مرة  اأعود  دعوين 
اآليات  االأول، عندما حتدثت عن  ال�شوؤال 
اللوائح والقواعد احلكومية  ال�شوق وعن 
اإليهما  النظر  اأنه البد من  التنظيمية. ذلك 
اأي  يف  اأ�شا�شيان  مكونان  باعتبارهما 
بكفاءة،  يعمل  اأن  ي�شتطيع  حتى  نظام 
ذلك.  غري  اأو  ماليا  نظاما  كان  �شواء 
بواجبنا على  نقم  اأننا مل  ندرك  اأن  علينا 
اإعداد قاعدة من  الوجه االأكمل يف �شبيل 
االأ�شواق  مل�شاعدة  واللوائح  املعايري 

نقم  مل  اأننا  ذلك  من  واالأهم  اجلديدة. 
واللوائح  القواعد  تطبيق  يف  بواجبنا 
املوجودة فعال، وهذا هو املجال الذي 

يجب اأن نوجه جهودنا نحوه.

االإ�صالح االقت�صادي: لعلكم الحظتم  R 
اأن طبيعة االأزمة تختلف من بلد الآخر، 
ومركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة 
CIPE يعمل يف اأنحاء العامل كافة.. 
فما هي بع�س االجتاهات التي تراها 
ال�رشق  بلدان  بع�س  يف  خا�صة  االآن 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا؟
االأزمة  طبيعة  تختلف  اأن  البديهي  من 
من بلد الآخر، وتختلف طرق معاجلتها 
�شيتم  التي  اال�شرتاتيجية  ح�شب 
اأنه  جند  املثال  �شبيل  فعلى  تطبيقها. 
املتقدمة  البلدان  اأ�شواق  من  كثري  يف 
االأزمة  كانت  املتحدة  الواليات  مثل 
االقت�شادية ناجتة عن م�شببات مالية، 
متامًا  خمتلفا  يكون  قد  االأمر  اأن  اإال 
املثال  �شبيل  وعلى  اأخرى.  بالد  يف 
االقت�شادية  االأزمة  اأ�شباب  فاإن  اأي�شا 
يف بع�س البلدان املنتجة للنفط ـ ولي�س 
كلها ـ يف منطقة ال�رضق االأو�شط ترجع 
اإىل انخفا�س �شعر النفط، وهذا يوؤكد 
االقت�شاد،  تنوع  واأهمية  بل  �رضورة 
يناق�شه  ما  كثريًا  الذي  االأمر  وهو 
ولذلك  املنطقة.  يف  اال�شطالحيون 
االأو�شط،  ال�رضق  دول  تاأثر  اأن  جند 
على  اقت�شادها  اعتماد  يقل  التي 
النفط، باالأزمة كان اأقل. اإال اأنه نظرًا 
تباطوؤ  ثم  ومن  الطلب،  انخفا�س  اإىل 
النمو االقت�شادي، فاإن بع�س البلدان 
ـ وعلى وجه اخل�شو�س م�رض ـ اتخذت 
خطوات اإيجابية ملواجهة هذا التباطوؤ 
يف معدالت النمو االقت�شادي احلقيقي. 
دولة  كل  �شتقوم  العام  هذا  وخالل 
مبراجعة قدراتها التناف�شية، ومبادئها 
وتوثيق  االأ�شا�شية،  االقت�شادية 

عالقاتها باالقت�شاد العاملي. 
زيادة  حماولة  فاإن  حال  اأية  وعلى 
معوقات  واإزالة  التناف�شية،  القدرة 
تكلفة  وخف�س  االأعمال،  يف  التو�شع 
قدرة  وتعزيز  املالية،  املعامالت 
�شيمكن  الذي  هو  املالية،  املوؤ�ش�شات 
اإىل  قدما  التحرك  من  املنطقة  بلدان 
واال�شتعداد  االأزمة،  وتخطى  االأمام 
القتنا�س الفر�س التي �شتكون متاحة 

يف امل�شتقبل، واال�شتفادة منها.

نقم  مل  اأننا  ندرك  اأن  علينا 
يف  االأكمل  الوجه  على  بواجبنا 
�صبيل اإعداد قاعدة من املعايري 
االأ�صواق  مل�صاعدة  واللوائح 
اجلديدة. واالأهم من ذلك اأننا مل 
نقم بواجبنا يف تطبيق القواعد 

واللوائح املوجودة فعال
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