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  )دور القطاع الخاص في اقتصاد السوق االجتماعي(
  *محمد غسان القالع: األستاذ

  :مقدمة

من األهمية بدايةً تسليط الضوء على بعض المؤشرات االقتصادية واألرقام اإلحصـائية  

لتي تعكس الوضع الحالي لالقتصاد السوري ولحجم مشاركة القطاع الخاص الـذي  المتاحة وا

يعول عليه الجزء األكبر من عملية التنمية المستقبلية، ومحاولة تقدير قدرته على تحمل هـذه  

  .المهمة الكبيرة ضمن الواقع الحالي تشريعياً وتنظيمياً وإدارياً

مليار ليرة سورية ) 1203.5(حوالي / 2004/بلغ الناتج المحلي اإلجمالي السوري عام 

  س أي بحـدود  .ل) 66936(مليار دوالر، أما نصيب الفرد منه فسـجل  ) 22(أي ما يقارب 

دوالر أمريكي، أما معدل النمو االقتصادي فقد ارتفع حسب ما تشير آخر التقديرات ) 1200(

بعد مـا كـان   / 2005/عام % 4.5مسجالً %) 2.9(إلى ما فوق معدل النمو السكاني البالغ 

  .دون ذلك خالل السنوات السابقة

من مجمـل تكـوين رأس المـال    % 45بما يقارب / 2004/ساهم القطاع الخاص عام 

  /.2003/عام % 36الثابت بعد ما كان بحدود 

في حـين تصـل مسـاهمته    % 26أما مساهمته في إجمالي الصادرات السورية فبلغت 

  % .80.5بالصادرات غير النفطية إلى 

من إجمالي % 65.2كما تبلغ صادراته من السلع المصنوعة ونصف المصنوعة حوالي 

  .صادراته

  من إجمالي المسـتوردات السـورية عـام    % 76.4أما مساهمته في االستيراد فسجلت 

من حجم مسـتورداته،  % 62حيث تسجل مستورداته من األصول الثابتة الرأسمالية / 2004/

  .ية، لالستهالك المحلي كانت الدولة تستوردها فيما سبقوالباقي مواد غذائية واستهالك

مـن إجمـالي الصـناعات    % 47.6أما مساهمته الحالية في اإلنتاج الصناعي فتسجل 

من إجمالي اإلنتاج الصناعي الـذي يضـم الصـناعات    % 27.8التحويلية السورية وحوالي 

مـن إجمـالي   % 64يقارب االستخراجية وبشكل إجمالي فإن القطاع الخاص يساهم حالياً بما 

  .)1(الناتج المحلي اإلجمالي

                                             
  .نائب رئيس غرفة تجارة دمشق  *
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ما يهمنا من هذا االستعراض أن سورية بحاجة لجهود القطاعين العام والخـاص معـاً   

لمتابعة عملية التنمية كقطاع اقتصادي وطني واحد وعدم تحميل القطاع الخاص دفعة واحـدة  

زمات هذه المهمة الجديدة التـي  وبدون مقدمات مسؤولية النمو االقتصادي قبل أن تكتمل مستل

نتمنى أن تكون مرحلة أو مهمة مريحة ومعتادة ومستقرة، وكنت أتمنى لـو صـدر برنـامج    

إصالح اقتصادي وتبنته حكومة قادرة على تنفيذه مؤمنة به ضمن مدة زمنية محددة يتضـمن  

الضـرورية  إصالحاً مالياً ونقدياً وضريبياً وتشريعات اقتصادية تؤمن األرضـية الالزمـة و  

القتصاد السوق االجتماعي، يتم بعد ذلك تنفيذ مضمون اقتصاد السوق هذا، مع خطة خمسـية  

  .تلحظ كافة األطر الالزمة لتطوير المجتمع نحو اقتصاد السوق االجتماعي 

والبد من التأكيد بدايةً على أن المشكلة االقتصـادية فـي سـورية لـم تبـدأ بتطبيـق       

ارات ولن تنتهي بسهولة من خالل تبني لمبادئ ومفاهيم جديدة قد المصطلحات والمفاهيم والشع

تكون مختلفة عما كان مطبقاً سابقاً، فالموضوع يتعلق بالدرجة األولى فـي أسـاليب العمـل    

المستخدمة والقدرة على خلق قيم مضافة جديدة من موارد محدودة، فعندما يتدنى معدل النمـو  

اني أو يقاربه، فاألمر يتعدى السياسات واالسـتراتيجيات  االقتصادي لما دون معدل النمو السك

المعلنة أو المطبقة، إلى جوهر العملية االقتصادية نفسها التي مازالت تنحو على نفس األساليب 

القديمة، وإن تبدلت التسميات، فالسياسات االقتصادية والمالية والنقدية ينبغي أن تخدم األهداف 

  .ال أن تكون عبئاً عليها

لمطلوب أيضاً هو تغيير جذري يطال التشريعات الناظمة وأسـاليب العمـل المطبقـة    وا

وعقلية الجهاز التنفيذي بدءاً من أدنى مستوياته، وعدم االكتفاء بإعالن الهوية الجديدة لالقتصاد 

  السوري بعد أربعين عاماً من اقتصاد التخطـيط المركـزي بـل ينبغـي أن يتواكـب ذلـك       

  رة واضحة وتقييم نتائجها وتغليب العمل والجهد على أي كـالم نظـري   بتحديد األهداف بصو

  .أو خطابي

ولم يكن طوال تلك الفترة ما اصطلح على تسميته بالقطاع الخاص ليكمل لوحة التعدديـة  

االقتصادية المعلنة يعبر عن إمكانيات وقدرات هذا القطاع، ألنه كان وبكل بساطة وصـراحة  

ر، وهو ال يالئمه، وكان يحاول أن يجد له موطئ قدم في حقلـي  يعمل في ظل اقتصاد األوام

الصناعة والتجارة، وال يجدها إال بصعوبة في ظل المنع والتقييد والحصر، وبالتالي فإن جميع 

األرقام واإلحصائيات التي نتداولها حول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمـالي  

لمختلفة ال يمكن لها تعبر عن قدراتـه وإمكانياتـه والتـي    أو في قطاعات االقتصاد الوطني ا

  .ظهرت يوماً ما بوضوح في الفترة التي تلت االستقالل الوطني وتأسيس الشركات المساهمة
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فالقطاع الخاص إذ أريد له أن يعمل وينتج ويساهم في التنمية ضمن رؤية اسـتراتيجية  

عد ال األوامر، وهـذا يعنـي أن تتـرك    واضحة للدولة فينبغي أن يعمل في ظل اقتصاد القوا

الحرية لألفراد والمشروعات للعمل في إطار قواعد عامة للسلوك متفق عليها ضـمن قـوانين   

وتشريعات تشجع التنافسية وأن يكون تدخل الدولة عبر السياسات المالية والنقدية لخلق الجـو  

لهذا الدور بـل هـو تطـوير     التنافسي المطلوب وهذا ال يعني تراجعاً لدور الدولة أو إزاحة

  .ألسلوب تدخل الدولة بحيث يغلب التدخل والرقابة عبر السياسات وليس عبر التنفيذ المباشر

ما قصدت التأكيد عليه في هذه المقدمة أن ما ُيطلب من القطاع الخاص اليوم من مهـام  

يمكن أن تتحقق  جديدة ومسؤوليات تصل لحدود الدور الرئيسي في عملية التنمية المستقبلية ال

بنجاح وفاعلية دون منحه فترة انتقالية وتمهيدية ليعيد ترتيب أوضاعه ودون إجـراء تغييـر   

  .حقيقي في جوهر العملية االقتصادية ال في شعاراتها ومصطلحاتها

  :الهوية الجديدة لالقتصاد السوري

هو اقتصاد و(بعد مخاض طويل تم حسم الهوية الجديدة لالقتصاد السوري لمرحلة جديدة 

وكي ال نقع في دوامة المصطلحات والتعاريف والشعارات دعونا نتفق أن ) السوق االجتماعي

االقتصاد السوري قد ألغى أسلوب التخطيط المركزي المجزأ الذي كان متبعاً لسنوات طويلـة،  

فع قيم ويسعى اآلن لتطوير رؤيته نحو المزيد من االنفتاح والتحرير والتنافسية، وبالتالي نحو ر

الدخل الوطني وتحقيق المزيد من فرص العمل وهذا األمر قابل للتطبيق على منشآت وفعاليات 

  القطاع الخاص والعام على حٍد سواء ألن كليهما قطاع اقتصادي وطنـي ولـه دور أساسـي    

  .في التنمية

ـ  ع ولعل من أهم متطلبات اقتصاد السوق االجتماعي هو إيجاد القاعدة التنافسية بين جمي

وعندما يتحقق ذلك فـي ظـل   . القطاعات واألفراد وضمان حرية العرض والطلب في السوق

تشريعات وقوانين مانعة لالحتكار ومطبقة بصرامة فـإن الجـزء االجتمـاعي أو الرعايـة     

االجتماعية للطبقات األقل دخالً سوف تتحقق من خالل تعادل أطـراف العمليـة االقتصـادية    

ولن يكون هناك طـرف مهـيمن علـى مصـالح     ) وأرباب العمل الحكومة والعمال(الثالث 

  .وطموحات الطرف اآلخر

ويبقى التدخل الحكومي مطلوباً لضمان تطبيق هذه اآللية العفوية القتصاد السوق وتوجيه 

كالضمان الصحي واالجتماعي (أي انحراف عن هذه اآللية من خالل وسائل رعاية اجتماعية 

  .صل أن يكون النظام حراً والتدخل استثنائياً ال أن يكون بالعكسفاأل...) الدعم  -المعونات –
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه ال يجوز في اقتصاد السوق االجتماعي تحميل االقتصادي 

على االجتماعي بل أن تكون الرعاية االجتماعية عملية ذات استقاللية ماليـة وإداريـة ال أن   

عام االقتصادي واإلنتاجي مسـؤوليات مكافحـة البطالـة    تكون ضمن عملية تحميل القطاع ال

والتنمية اإلقليمية ألن ذلك سيؤدي ببساطة إلى حدوث خسائر مستمرة لهذا القطاع مـن جهـة   

  .وعدم وصول الدعم االجتماعي لمستحقيه

إن عملية التوفيق بين الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية هو جوهر اقتصاد السـوق  

ولكن هذا التوفيق لـه العديد من الوسائل والسياسات وال يجوز اعتمـاد الوسـائل    االجتماعي

المتشددة أو المباشرة في وقت قد ال نحتاج إليها، في حين تبتعد الدولة عن التدخل فـي وقـت   

يحتاجه المجتمع والظروف االقتصادية، إذاً ال حرية مطلقة ألي قطاع اقتصـادي، وال إحكـام   

  .وسطية في كل شيء هو المطلوبمطلق للدولة، فال

إن مرتكزات الهوية الجديدة لالقتصاد السوري وفق المصطلح الجديد تعتمد على المبادئ 

  -: التالية

ضمان حرية المنافسة في السوق أي الوصول إلى حالة من المنافسة الكاملة ال المنافسة   - 1

يجب أن تتراجـع عـن   االحتكارية وهذا يتطلب تشريعات ناظمة لذلك، أي أن الدولة 

أسلوب التدخل في السوق لجهة فرض األسعار واألجور أو وضع حدود عليا لها وترك 

األمر لقوى العرض والطلب والتدخل عبر إصدار قانون للمنافسة ومنع االحتكار ألنـه  

  .وحده الذي سيضمن الوصول إلى هذه الحالة

من خالل معـرفتهم بـالظروف    خلق حالة من تكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق  - 2

السائدة وحرية تنقل الموارد اإلنتاجية وحرية الدخول للصـناعات والخـدمات التـي    

  .يرغبون بها وهذا ما يؤدي للحد من سيطرة أية أقليات على مقاليد األمور االقتصادية

تدخل الدولة عندما تعجز بعد كل ذلك آليات السوق مـن تأديـة دورهـا االقتصـادي       - 3

جتماعي، وهنا يبرز عامل االجتهاد والتأويل الذي قد يحرف مسار اقتصاد السـوق  واال

عن أصله وجوهره ويعيده القتصاد األوامر والتخطيط الموجه، وهذا ما يجب أن ينتبه 

من التدخل بقدر الضرورة ومـن  (إليه االقتصاديون الحكوميون ضمن منهج أو مقولة 

  ).السوق بقدر اإلمكان

فقد سبقني إلى ذلـك  ) القديم -الجديد(تعاريف وتطبيقات هذا المصطلح  لن ندخل هنا في

العديد من األخوة المحاضرين الكرام ولكن ما أود التأكيد عليه أن الهوية الجديـدة المقترحـة   

يجب أن ال تكون نهائية أو جامدة أو منقولة عن تجربة لدولة أخرى بل أن تكون ضمن رؤية 

  .رحلة يمر بها اقتصادنا الوطنيمحلية لظروف ومتطلبات كل م
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فما طُبق من اقتصاد السوق االجتماعي في ألمانيا االتحادية في فتـرة مـا بعـد الحـرب     

العالمية الثانية قد ال يشبه النموذج الياباني أو نموذج الدول االسكندنافية وخصوصاً السويد وهـو  

ه الصين، فلكل دولـة ظروفهـا   ال ينطبق بالتأكيد مع اقتصاد السوق االشتراكي الذي تسير علي

فإذا كان اقتصاد السوق االجتماعي على سبيل المثال يهدف إلـى توجيـه   . واحتياجاتها التنموية

االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية المناسبة وضمان تشغيل أكبر قدر مـن العمالـة وتفعيـل    

امج تحقيـق هـذه   الطلب المحلي المتصاص العرض السلعي والخدمي الكلي فإن سياسات وبـر 

األهداف تختلف من بلد آلخر ومن مرحلة تنمية ألخرى، فسورية التي تحتـاج لتوزيـع عـادل    

لالستثمارات على المناطق والمحافظات ينبغي مثالً أن تمنح المشاريع الخاصة إعفاءات كاملـة  

  .ينمن الضرائب إذا أقيمت في مدن وأرياف بعيدة تعاني من مشكالت البطالة والفقر الشديد

أما تفعيل الطلب المحلي فالجزء األكبر منه يتحقق برفع أجور العاملين بشـكل حقيقـي   

غير تضخمي مقابل رفع سوية اإلنتاج وإتقانه، وجعل عقد العمل التفاق المتعاقدين واسـتخدام  

  .أسلوب التمويل بعجز الموازنة بالقدر والوقت المناسبين

ليها عادةً اقتصاد السوق ينبغي أن ال تكـون  إن الوصول إلى حالة التوازن التي يسعى إ

هدفاً محتماً لراسمي السياسة االقتصادية بل يجب ضمان تحقيق أهداف التنميـة نفسـها فمـا    

جدوى أن يكون الميزان التجاري السوري على سبيل المثال متعادالً، إذا كـان ذلـك نتيجـة    

ان نتيجة ركود اقتصادي؟ وما نفع تراجع المستوردات التي تحتاجها المشاريع االستثمارية، وك

بقاء سعر القطع األجنبي منخفضاً إذا كان ذلك على حساب تراجع قيم الصادرات وتشوه القيم 

الحقيقية لعوامل اإلنتاج، وما جدوى تحريك أو تجميد أسعار الفائدة الدائنة أو المدينـة إذا لـم   

  .ميةتخدم توجيه عمليات االدخار أو االستثمار نحو أهداف التن

إن الهوية الجدية لالقتصاد السوري ورغم أنها قد حسمت نظرياً للفترة المستقبلية إال أننا 

مازلنا نعيش مرحلة انتقالية قد تمتد لسنوات الحقة ريثما تتبلور آليات وسياسـات وتشـريعات   

  .النظام الجديد

  :إعادة قراءة لمستقبل القطاع الخاص

اته وتوقعات القائمين عليه ألسباب سنأتي علـى  لم يكن نمو القطاع الخاص بحجم طموح

  .ذكرها الحقاً

وإذا قارنا النمو الذي حققه القطاع الخاص في مطلع خمسينات القرن الماضي مع نمـو  

هذا القطاع في الوقت الحالي، رغم الطفرات ونمو الثروات نتيجة أسباب ال تنافسية معظمهـا  

ة الفعلية لهذا القطاع في الحياة االقتصـادية تبـدو   احتكارية ومستفيدة من القرار، فإن المساهم
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مختلفة ومتباعدة ألن المساهمة في ذلك الوقت كانت ضمن مشاريع وشركات صناعية وتجارية 

وخدمية مساهمة في أغلبها، استطاعت تجميع رؤوس األموال وتثميرها في مشاريع خلقت قيماً 

، وفي العودة للمرحلة الحاليـة التـي   مضافة في حينها، بل أدت لنمو اقتصادي واضح آنذاك

بدأت إرهاصاتها ولم تتبلور بنيتها بشكل واضح بعد، فإن افتقارها للبنية التشريعية الواضـحة  

إال أن المفهوم أن قـانون  !!     والتي طالت فترة مخاضها ومرحلة والدتها ألسباب غير مفهومة

رغم أن دراسته بـدأت  !!! تى اآلن التجارة والشركات والمتجر على سبيل المثال لم يصدر ح

منذ حوالي خمسة عشر عاماً ورغم الحاجة الملحة لمثل هذا القانون في المرحلة الجديدة مـن  

  .العمل االقتصادي

وما زال العمل المصرفي ورغم التطورات المهمة التي حدثت في اآلونة األخيرة ومنها 

لعمل االقتصادي مازال بحاجة لقنـوات  انفتاح السوق المصرفية على القطاع الخاص، إال أن ا

  .تمويلية أكبر وبتسهيالت أوسع، وسقوف اكبر وضمن شروط معقولة ال تعجيزية

أما البنية التحتية ورغم التطور الذي شهدته بعض جوانبها إال أن ما هو مطلوب أكبـر  

ـ   داخل أو من ذلك وأكثر، ألنها الحافز الرئيسي لقيام استثمارات وخدمات جديدة سواًء مـن ال

الخارج، ومازالت الخارطة االستثمارية رغم التصريحات والبيانـات والخطـط غائبـة عـن     

متطلبات المستثمرين وبخاصة ما يتعلق بالمزايا النسبية لكل منطقة وموادها األوليـة المتاحـة   

  . والمستوى الثقافي والعلمي والعمالة المتوفرة في كل منطقة

اليوم فـي سـورية من تحديات يمثال نوعاً مختلفـاً  إن ما يتعرض لـه القطاع الخاص 

  -: يتمثل في

  .االنفتاح التجاري على تكتالت واتفاقيات تتمايز قي قدرتها االقتصادية وتفوقها - 

عجز التشريعات واألنظمة وأساليب العمل المتبعة حالياً على تحقيق الجو المالئم لعمـل   - 

 .القطاع الخاص 

ب منشآت القطاع الخاص ومنظماته الداعمة على اختالف غياب التنظيم المؤسساتي ألغل - 

 .مسمياتها

وفي وقت كان بعض القطاع الخاص يعتمد إما على اقتنـاص الفـرص والمكاسـب أو    

فهو اليوم مطالب في ظل . انتظار ما تتكرم عليه الحكومة من فرص أو إعفاءات أو تسهيالت

جبات دفعـة واحـدة ودون االنتظـار    اقتصاد السوق االجتماعي بجملة من المسؤوليات والوا

لنضوج رؤيته أو حتى لتقييم أدائه خالل الفترة السابقة، فإذا كان وعلى سبيل المثال لم يستطع 

من مجموع % 3.9أن يصدِّر إلى دول االتحاد األوروبي من منتجاته النسيجية المصنعة سوى 
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ومنع استيراد السلع المنافسة  صادراتنا إلى أوروبا في وقت كان يمتلك ميزة اإلعفاء الجمركي

فكيف سيستطيع اليوم رفع قدرته على التصدير في ظل أعباء وتكاليف مباشرة وغير مباشـرة  

  .غير تنافسية وفي ظل انفتاح تجاري شامل

وكي ال ُيفهم من هذا الكالم أن القطاع الخاص يعارض التدخل الحكومي فـي العمليـة   

أن القطاع الخاص مع (ل ال مجال فيه للشـك أو التأويل االقتصاديـة فإنني أود التأكيد بشـك

دور قوي وفاعل للحكومة ولكن في االتجاه الصحيح من خالل وضـع القواعـد واألسـس    

  ).والتوجيه لخلق حالة من التنافسية الحقيقية

فاقتصاد السوق من خالل آلية السعر يؤدي إلى تحقيق نقطة الكفاءة القصوى في استخدام 

  .ادرة لالقتصاد من خالل التعادل الحدِّي لألسعار والنفقاتالموارد الن

ونظام السعر هو الذي يوجه اإلنتاج وهو الذي يحدد أنواعه وكمياته تبعاً لتغيرات السعر 

بالزيادة أو النقصان، كما أنه يساهم في تحقيق التوازن بين حجم اإلنتاج وحجم االسـتهالك إذ  

ل بين الكمية المنتجة المعروضة والكمية المستهلكة وهـذا  أنه عند وضع التوازن يتحقق التعاد

كله مع افتراض حالة المنافسة الكاملة وتدخل الدولة يكون لكسر أية حاالت احتكارية مضـرة  

  .لالقتصاد الوطني

وان ما هو مطلوب من القطاع الخاص في ظل المنظومة الجديدة لالقتصاد السوري أكبر 

  .من اإلمكانات المتاحة حالياً

وعليه يمكن أن أشير إلى مجموعة من المحاور ينبغي العمل فيهـا لضـمان التطبيـق    

  .الصحيح القتصاد السوق االجتماعي وبالتالي لتحقيق انطالقة جديدة وناجحة للقطاع الخاص

اإلسراع بإصدار قانون المنافسة ومنع االحتكار ليكون ناظماً لعمـل جميـع القطاعـات      - 1

لخاصة والمشتركة بدون أي تمييز وتالزم ذلك مع إصـدار قـوانين   االقتصادية العامة وا

وبخاصة للسلع التي ترد إلى السوق السورية من البلدان العربية (تتعلق بمكافحة اإلغراق 

  ).واألجنبية بعد انفتاح السوق السورية

باإلضافة لقوانين حماية الصناعات الوطنية الناشئة وتحديد مدة الحماية بصورة منطقيـة  

  .وقوانين حماية الملكية

وعلى سبيل المثال إذا كانت عملية تجمع عدة شركات قد تؤدي إلى حالة مـن الهيمنـة   

من مجمل معامالت السوق، يتطلب تدخالً من هيئة المنافسة التي % 30االقتصادية، ألكثر من 

معـات  نص عليها قانون المنافسة ومنع االحتكار المرتقب، فإن ذلك يتطلب التحري عـن التج 

  .غير المعلنة واالتفاقات الخفية التي تؤدي إلى نفس النتيجة



 8

نظام مالي ونقدي مستقر في الحدود الممكنة وغير معرض للهزات بحيث يخسر المواطن   - 2

  .نتيجة هزات ناجمة عن أسباب غير اقتصادية هجزءاً مهماً من موجودات

الخـاص ومنهـا إعـادة النظـر      متابعة إنجاز التشريعات المالئمة لتنشيط عمل القطـاع -3

بالتشريعات الضريبية لتكون واضحة ومبسطة ومعتدلة ومحفزة للعمل االقتصادي، وكذلك 

  .كافة القوانين المتعلقة بالعملية االقتصادية

إلغاء جميع ما يرتبط بالتسعير اإلداري للسلع والخدمات الذي خلق تشـوهات اقتصـادية     -4

امج لإللغاء التدريجي للدعم الـذي يشـوه األسـعار،    ومالية بالغة الخطورة، ووضع برن

واعتماد آلية جديدة لرعاية الطبقات األقل دخالً، وهذا البرنامج يعتمد وبشكل دقيق علـى  

معدالت زيادة الدخل ونموه لكل مواطن، وهنا اسمحوا لي أن أتوسع فيما يتعلـق بـدعم   

، فالنفط يعتبر سلعة من السـلع  أسعار المحروقات والمقترحات المدروسة حالياً لمعالجتها

وحسب اقتصاد السوق يتأثر بحجم اإلنتاج وقوانين العرض والطلب ورغـم أن سـورية   

) المـازوت (منتجة لهذه المادة إال أنها مازالت تستورد بعض المشتقات من الخارج ومنها 

لى ألسباب تتعلق بضعف طاقات محطات التكرير، ما يهمنا قوله هنا أن إجراء التعديل ع

  -: أسعار هذه المادة يجب أن يأخذ باعتباره عدة نقاط

دراسة إجمالي الدخل القومي وحصة كل فرد منه في الدول التـي تسـتفيد مـن     :أولها

  تهريب النفط السوري إلهيا مقارناً بإجمالي الدخل القومي في سورية وحصة المواطن منه

ل الفرد في تلك الدول ومقارنتها إجراء نفس الدراسة والمقارنة على متوسط دخ :وثانيهاً

  .مع متوسطه في سورية

مع متوسط استهالك المواطن من المحروقات في تلك الدولة مقارناً مع متوسط  :وثالثها

  .استهالكه في سورية وتطبيق ذلك علي باقي القطاعات في الزراعة والصناعة والخدمات

مة الـنفط المسـتورد والـنفط    وبعد إجراء هذه المقارنات يجب أن نعرف الفارق بين قي

  .المنتج محلياً والفارق هو الذي يشكل عبئاً على الخزينة

والخزينة وجدت أصالً لتأمين احتياجات الدولة ومنها دعم المواطن ونظراً لعدم وجـود  

معيار دقيق حتى اآلن بين من يستحق الدعم ومن ال يستحقه فاالقتراح هنا أن تتم هذه المعالجة 

) 5-3(أسعار المحروقات ضمن سلم معقول ومقبول ولمدة زمنية متدرجة بين من خالل رفع 

سنوات، تكون خاللها الخطة الخمسية العاشرة قد آتت ُأكُلها وتحسن دخل المواطن بما يكفيـه  

لمواجهة الزيادات التي ستطرأ على أسعار جميع المواد والخـدمات نتيجـة ارتفـاع أسـعار     

  .المحروقات
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لقطاع الخاص لدخول جميع الميادين والقطاعات التي يرغب بالعمل فيهـا  إفساح المجال ل -5

مع اإلبقاء على وجود فاعل للحكومة ضمن خدمات ...) خدمات  -صحة -تعليم –إنتاج (

اجتماعية ذات رسوم رمزية لتحقيق مجال واسع لالختبار بين شرائح المجتمع بـين تلـك   

  .الخدمات

افظ على قيمة النقد الوطني وسياسات ماليـة وضـريبية   اعتماد سياسات نقدية مستقرة تح -6

  .مشجعة ومحفزة للنشاط اإلنتاجي الوطني ضمن خارطة استثمارية تلبي احتياجات التنمية

  :الدور المنتظر

إن تحليالً معمقاً لمواطن الضعف والقوة لالقتصاد السوري تقود لمجموعة من الفـرص  

عتماد على القطاع الخاص كقطاع رئيسي في التنميـة  ولجملة من التهديدات، وإذا كان مبدأ اال

قد تم إقراره بشكل نهائي غير قابل لإللغاء أو التأويل أو االجتهاد فإن ذلـك يفسـح المجـال    

لمشاركة أوسع لهذا القطاع في صنع القرار االقتصادي على مستوى االقتصـاد الكلـي ألنـه    

  .سيكون المتأثر الرئيسي به

  -:من النجاح ال بد من ما يليولتحقيق القدر األكبر 

  -:التأكيد على تطور مرحلي يشمل -1

  .برنامج إصالح اقتصادي قابل للتطبيق -أ  

  .حكومة قوية تتبنى هذا البرنامج -ب 

أشخاص مقتنعون بالبرنامج، ومؤمنون بمضمونه، وراغبون في طبيقه بكـل جـد    -ج 

  .وإخالص

  .سنوات 5-3يطبق بين  -د 

  -:نتائج التاليةوهذا ما يعطي ال -2

  .تأمين األرضية التشريعية الضرورية الالزمة القتصاد السوق -أ  

  .يتضمن إصالحاً ضريبياً ومالياً جاذباً لالستثمار -ب 

بنية متينة للمؤسسات المصرفية قادرة على تمويل المشاريع بتكاليف معقولة، ودون  -ج 

  .تعقيدات، وبضمان المشاريع ذاتها

وتثقيفي ينتج مواطناً مؤمناً بوطنه، قادراً على التعامل مع تطورات العصر  برنامج تعليمي -3

  .بكفاءة عالية
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خطة خمسية قابلة للتنفيذ تأخذ بعين االعتبار كافة متطلبات التنمية معتمدة على إحصاءات  -4

  .دقيقة، يمكن أن تبنى عليها، لتعطي نتائج سليمة

المؤمن بالمنافسة الشريفة، وغير المستغل  التأكيد على دور القطاع الخاص الوطني، -5

  .للقرار

  .ضرورة الحفاظ على الصناعات القائمة، وتطويرها -6

النجاح الكبير يكون في زج كافة إمكانات القطاع الخاص للمشاركة فـي تنفيـذ الخطـة     -7

  .الخمسية العاشرة ونقل الكثيرين من وضعية التوجس والخوف إلى المشاركة والتعاون

تحقق االندماج الكامل بين القطاع الخاص واقتصاد السوق االجتمـاعي ينبغـي   ولكي ي

تشجيع هذا القطاع على خلق مبادرات اجتماعية تساهم مع الجهد الحكومي في دعم الطبقات 

األقل دخالً من خالل تنشيط المنظمات والجمعيات والمؤسسـات االجتماعيـة ذات الطـابع    

من جهة أخرى فالقطاع الخاص بفعالياته المختلفة المقيم  الخيري والتنموي، هذا من جهة أما

والمغترب أو األجنبي ينبغي أن تتاح له نفس الفرص والتسهيالت المعطاة لجميع القطاعـات  

  .والفعاليات األخرى

ولعل الدور المنتظر للقطاع الخاص بعد اجتياز المرحلة االنتقالية التي يمر بهـا والتـي ال   

لى درجة الفشل أو النجاح، هذا الدور لن يتأتى دون االنتقال إلـى الشـكل   يمكن خاللها الحكم ع

المؤسساتي المعتمد على شركات األموال المساهمة والمشاريع الكبيرة ذات االسـتمرارية، فهـي   

القادرة وحدها على إيجاد فرص عمل كبيرة ونمو اقتصادي في كافة القطاعات الصناعية والخدمية 

  .مشاريع الصغيرة التي لها دورها الداعم والرديف للمشاريع الكبيرةجنباً إلى جنب مع ال

ولن أتكهن بما سيحققه القطاع الخاص في الفترة القادمة إذ ما تم اعتماد اقتصاد السـوق  

بجميع تشريعاته وسياساته وآلياته بشكل فعلي، إال أنه من المؤكـد أن أي صـاحب عمـل أو    

قامة مشروع جديد أو توسيع ما هو قائم إذا لمس بنيـة  مبادر أو رجل أعمال لن يتوانى عن إ

تشريعية مشجعة ومستقرة وبنية تحتية متطورة وفرصاً استثمارية ذات ريعية وهذا هو قـانون  

السوق، وإال فما هو سر تبوء المستثمرين السوريين المغتربين المرتبة األولى بين االسـتثمار  

مليون دوالر، وفي المرتبة الخامسة بين مجمل  )468(العربي لدى السعودية بمبلغ وصل إلى 

  !!! الدول التي تستثمر في السعودية

إن اإلجابة على هذا السؤال المحير حقاً يلخص جوهر ما هو مطلوب وجوهر ما ينبغـي  

 .أن تقوم به الحكومة والقطاع خاص


