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شركاء ونشطاء...

مع  بالتعاون  ال�سيا�سية"  للدرا�سات  القد�س  "مركز  ينفذه  الذي  االقت�سادي  االإ�سالح  ال�سيا�سية يف  االأحزاب  اإ�رشاك  برنامج  اإطار  يف 
"مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�سة"، عقد منتدى ال�سيا�سات يف املركز يوم 15 اآذار/مار�س 2010 مائدة م�ستديرة بعنوان "تاأثريات 
االأردين  الوزراء  رئي�س  نائب  احلاليقة-  حممد  د.  اللقاء  يف  وحتدث  االأردن"،  يف  ال�رشكات  حوكمة  على  العاملية  املالية  االأزمة 
العام  القاب�سة، واملدير  االأردنية  دارات  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  الوزين-  ال�رشكات- ود. خالد  ال�سابق، ورئي�س جمعية حوكمة 

االأ�سبق ملوؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي- واإدارت اأعمال الندوة ال�سيدة رمي بدران- ع�سو جمل�س اإدارة غرفة جتارة عمان.
اأكد اخلبريان خالل املائدة، اأن االأردن مل يتاأثر ن�سبًيا بتداعيات االأزمة املالية العاملية، التي اأدت اإىل انهيار عدد كبري من املوؤ�س�سات 
نتيجة تداعيات �سوء تطبيق ممار�سات احلوكمة، مما دعي باملوؤ�س�سات  انتابه نوع من اخلوف  االأردن  اأن  املالية وامل�رشفية، غري 
املالية االأردنية اإىل انتهاج �سيا�سة الت�سدد املايل، موؤكدين انه ال يوجد اأي مربر ملمار�سة مثل هذه ال�سيا�سة االنكما�سية التي اأثرت �سلًبا 

على دوران عجلة االقت�ساد. 

يف اإطار برنامج اإ�صراك االأحزاب ال�صيا�صية يف االإ�صالح االقت�صادي:

بعنوان: م�ستديرة  مائدة  ال�سيا�سية" يعقد  للدرا�سات  القد�س  "مركز 

تاأثريات الأزمة املالية العاملية على حوكمة ال�سركات يف الأردن

عريب الرنتاوي- مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
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عمان- الأردن

الأردن
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وتداعيات  اأ�سباب  با�ستعرا�س  كلمته  احلاليقة  حممد  د.  بداأ 
البنك املركزي،  العاملية، مت�سائاًل عن دور  االأزمة املالية 
واملدقق  الداخلي  املدقق  ودور  املالية،  االأوراق  وهيئة 
اخلارجي، عندما انفلت قطاع العقار امل�رشيف يف نيويورك، 

ونتج عنه هذه االأزمة.
ثم انتقل للحديث عن تاأثرياتها على املنطقة العربية، والنتائج 
اخلليجية   العربية  الدول  اإن  فقال:  لها،  وال�سلبية  االيجابية 
االأزمة، حيث �سنفت يف  اأكرب اخلا�رشين يف هذه  من  كانت 
�سندات  لها  الأن  عاملًيا،  اخل�سارة  حيث  من  الثالثة  املرتبة 
بـ  اأ�سهم  ا�سرتى  من  فمنهم  اأ�سهم،  ب�رشاء  وقامت  وعقارات 
60 و70 دوالر وهي اليوم ت�ساوي من 3 اإىل 4 دوالرات، 
ومن  دوالر.  تريليون   2 بـ  العربي  العامل  خ�سارة  وقدرت 
الدر�س  هذا  تعلموا  منطقتنا  يف  النا�س  اأن  االإيجابية  النتائج 
واالثنني  واإزون"،  اأندر�سون  "اآرثر  �رشبة  بعد  خا�سة 
حتى  در�س،  لعلها  الثالثة  ال�رشبة  هذه  وجاءت  االأ�سود 
نبحث عن ا�ستثمارات اآمنة، وهى موجودة بالفعل يف الوطن 

العربي واأكرث ربًحا.
ونرى  حكمة،  اأكرث  غدا  وامل�ستثمر  القرار  �سانع  م�سيًفا: 
وامل�سارف  والبنوك  الدول  من  كثري  يف  �سددت  الرقابة 
وحتى  م�ساكل  يف  امل�رشيف  اجلهاز  يقع  ال  حتى  العربية، 
اإدارة  يف  حكمة  اأكرث  النا�س  اأ�سبحت  كما  بنوك،  تفل�س  ال 
حمافظ االأ�سهم. وفيما يتعلق باالإقرا�س، واإدارة االأموال، 
اأ�سبح هناك حتقيق يف بع�س الدول، و�سجنت  واال�ستثمار، 
الدول،  جانب  من  اأكرث  ورقابة  ت�سديد  وهناك  �سخ�سيات، 
ومن جانب البنوك املركزية، واأ�سبح �سانع القرار يرتدد يف 
اإعطاء قر�س، اأو ت�سهيل يف ا�ستثمار. ولكن الت�سدد املفرط 
من قبل اجلهاز امل�رشيف يف منح ت�سهيالت، كما هو احلال يف 
االأردن، يوؤثر بال�سلب على منو االقت�ساد، وحركته، فاليوم 

يوجد اأزمة �سيولة وا�سحة.
يف  ون�سف  بليون   4 هناك  اأن  اإىل  باالإ�سارة  كلمته  واأنهى 
النافذة املوحدة يف البنك املركزي، والقطاع اخلا�س ي�سكو 
خ�رش  فقد  هبط،  االأ�سهم  �سوق  واأن  اأموال،  وجود  عدم  من 
الن�ساط  على  مقبلة  غري  والنا�س   ،%  30-20 من  حوايل 
ورمبا  ت�سدد  هناك  واأ�سبح  التخوف،  ب�سبب  االقت�سادي 
االأردنية،  احلكومة  و�سع  نتيجة  اخلا�س  للقطاع  حرمان 
القطاع  تناف�س  واأ�سبحت  الداخلي  لالقرتا�س  تلجاأ  التي 

اخلا�س على االأموال. 

ثم حتدث د. خالد الوزين فاأكد اأن احلوكمة الر�سيدة عبارة عن 
مبو�سوع  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعنى  ومعايري  ناظمة  قواعد  جمموعة 
باإدارة  يتعلق  املو�سوع  كان  �سواء  واحلكم،  ال�سلطة  ممار�سة 
�رشكات م�ساهمة عامة اأو اإدارة �رشكات، اأو على م�ستوى �سنع 

القرار ال�سيا�سي.
املا�سيني  العقدين  خالل  زادت  احلوكمة  اأهمية  اإن  وقال: 
غري  املنفتح  ال�سوق  القت�ساديات  ال�سخم  التحول  منها  الأ�سباب 
اإ�سالح  ت�ستطيع  التي  هي  اخلفية  اليد  اأن  تقول  التي  املن�سبط، 
كل �سيء يف االقت�ساد، وال داعي للتدخل، ون�سوا اأهمية لرقابة 
�سهية  من  زاد  وما  املوؤ�س�سات.  من  ولغريها  للدولة  واملتابعة 
الطائلة-  االأموال  توفر  ق�سية  احلوكمة،  مفهوم  على  التطاول 
"االأموال ال�ساخنة"- التي تنتقل بني دولة واأخرى بكب�سة زر على 
الكمبيوتر، بدون �سوابط معينة، وبالتايل ينتهي االأمر لفو�سى 

عارمة.
فيه  قال  1996 حول اخل�سخ�سة،  عام  كتبه  بحث  اإىل  اأ�سار  ثم 
اأن دور الدولة بعد اخل�سخ�سة، والتحرر االقت�سادي، وخروج 
الدولة  بكثري من دور  اأكرب  املبا�رش،  االإنتاج  عملية  الدولة من 
عند قيامها باالإنتاج املبا�رش، وال بد اأن تقوم بدور رقابي مهم 

حتى تطبق اآلية ال�سوق وال ت�سمح الأي ا�ستغالل.
�سوابط  اإىل  بحاجة  نحن  قال:  االأردنية،  للظاهرة  وبالن�سبة 
ال�سيا�سات  تطبيق  عليه  ي�سلح  ال  الوقت  الأن  كافية وغري منطية، 
اليوم  العادية،  الظروف  التقليدية، حتى واإن كانت ناجعة يف 
من  يختنق  �سوق  يف  انكما�سية  نقدية  �سيا�سة  من  ياأتي  اخللط 
اأزمة مالية عاملية �سنعت حملًيا، فال يوجد عندنا اأزمة �سيولة، 
يوجد لدينا 5.5 مليار ودائع فائ�سة عن اال�ستخدام، منهم قابل 
لالإقرا�س 4.100 مليار، م�سكلة االقت�ساد االأردين ميكن اأن حتل 
بن�سف هذا املبلغ اأو حتى بنحو %20 منه، على اأن ت�سخ بطريقة 
�سليمة ملوؤ�س�سات لديها حوكمة ر�سيدة وا�سحة، ولديها م�ساريع 

قائمة. 
لكن احلوكمة الر�سيدة لي�ست فقط اأننا نف�سح واأننا مناف�سون، بل 
ا يف املحا�سبة، واإن كان هناك قوانني ا�ستثمارية اأو جهات  اأي�سً
تعيق اال�ستثمار، ال بد اأن يتم مراجعة ذلك وت�سويبه، فال بد اأن 
دولة  اإىل  يذهب  اأن  ويقرر  امل�ستثمرين  بع�س  ياأتي  ملاذا  نعلم 
بالبقاء،  ي�سمح  ال  اال�ستثماري  املناخ  الأن  املنطقة،  يف  اأخرى 
االقت�ساد االأردين اأثبت قوة يف الفرتة ال�سابقة، فمن غري املنطقي 
عندما  ا�ستثمارات خا�سة  بعدم جذب  اليوم  الفر�سة  ن�سيع  اأن  

نتحدث عن احلاجة خللق 70 األف فر�سة عمل �سنوًيا.


