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هل تواجهون في املنتدى صعوبات في حتديد
أولويات القطاع اخلاص؟

ما هو مجال عمل املنتدى االقتصادي السوري
وكيف يساهم إيجابي ًا في ضوء املشاكل التي
تواجهها سوريا اليوم؟

تحديد األولويات هو تحدي كبير جداً ألن هناك عدم إدراك
بشكل كبير لمفاهيم السوق وأهمية تعزيز دور القطاع
الخاص لدي رجال األعمال السوريين .وهو ما يتطلب عملية
بناء توعية وبناء ثقة لدي رجال األعمال على كافة المستويات
حتى يدركوا أهمية التحول نحو اقتصاد السوق ألن هناك
نقص شديد في المعلومات.

المنتدى هو مؤسسة بحثية فكرية تهتم بالشأن االقتصادي
السوري بشكل عام وتهدف إلى تأسيس أسس ديمقراطية من
خالل تعزيز مفاهيم وأليات السوق في سوريا
في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا نحاول جادين
أن نعزز دور القطاع الخاص حالياً حتى يمكن االستفادة منه
ال .والجدير بالذكر أن
سواء في المرحلة االنتقالية أو مستقب ً
نظام االقتصاد في سوريا كان نظام اشتراكي وكان هناك
تغييب مطلق لدور القطاع الخاص وكانوا ينظروا له على انه
قطاع بال اهداف اجتماعية وهو ما نريد ان نتحاشاه ونحن
نبني سوريا الجديدة.

هل يعمل املنتدى مع مشروعات صغيرة
ومتوسطة او كبار رجال األعمال؟
نحن ملتزمون بتنمية القطاع الخاص بشكل عام ولدينا
استراتيجية في هذا الصدد فعلى المدى القصير نعمل
بشكل أكبر مع كبار رجال األعمال لالستفادة من رؤوس
االموال لديهم لتحقيق انجازات سريعة .أما بخصوص برامج
المنتدى على المدى الطويل فإننا نعمل مع االصغر من حيث
السن والحجم ألنهم الركن األساسي لالقتصاد لخلق جيل
جديد.

ما هو دور الذي ميكن للقطاع اخلاص حالي ًا؟
القطاع الخاص العب اساسي في بناء سوريا الجديدة وهناك
شقيين أساسيين نعمل عليهم من خالل المنتدى االقتصادي
السوري حالياً وهم على النحو التالي
أوال القطاع الخاص لديه القوة المالية وتوفر السيولة النقدية
التي تتيح له الدخول في كافة المشاريع واالنشطة في مجال
االستثمار وهو ما يجب تحديده بدقة وتشجيعه لتعظيم
االستفادة منه

في ضوء عمل املنتدى ،ما هي االولويات
االقتصادية لسوريا حاليا؟
نتيجة لطول االزمة بعد العام الخامس نجد ان على رأسا
االولويات اليوم هو المحافظة على طبقة رجال االعمال
القدامى والصناعيين لمواجهة اقن صاديات الحرب وهي طبقة
جديدة تمن رجال األعمال تجمع ثرواتهم نتيجة الصراع الدائم
في سوريا ،ولو تمكنوا من مسك زمام االقتصاد سيكون
صعب التخلص منهم وسيأثرون سلبيا على االقتصاد السوري
وهو ما يسعى المنتدى إلي تحاشيه.

ثاني ًا الخبرة اإلدارية لدي القطاع الخاص اكبر واكفأ من
القطاع العام وهو ما يجب أن نستفاد منه لخلق مؤسسات قوية
ال.
حالياً ومستقب ً
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ما هي اهم البرامج التي يقوم عليها املنتدى
حاليا؟
يعمل المنتدى حالياً على ثالثة برامج اساسية:
البرنامج األهم هو محاولة دعم فئة رجال االعمال
والمستثمرين خارج سوريا ليستطيعوا االستمرار في االستثمار
حتى يعودوا إلى سوريا وندعمهم بأفكار ومن خالل تسهيل
مهامهم وربطهم مع شركات لالستمرار في أنشطتهم.
البرنامج الثاني هو التربية المدنية وهو عبارة عن سلسلة
محاضرات لشباب السوريين حول ريادية االعمال لتمكين
دور الشباب في المستقبل
البرنامج الثالث هو تعديل دور مجالس المحليات في سوريا
بالشراكة مع القطاع الخاص باإلضافة إلى نشر التقارير
االقتصادية وما إلى ذلك.

ومن إصدارات املنتدي:
التقرير النهائي ليوم ريادة األعمال السوري  .2015لألطالع
علي التقرير باللغة االنجليزية
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