أهمية القطاع املصريف يف سورية
يف مرحلة إعادة اإلعمار ودعم التعايف االقتصادي
بقلم وزير املالية
الدكتور �إ�سماعيل �إ�سماعيل
ننتظر جميعنا ك�سوريني �أن تنتهي احلرب الكونية ال�شر�سة
التي ت�شن على بالدنا ،كي نبد�أ مبرحلة �إعادة الإعمار ،التي
تتطلب و�ضع خطة وطنية ذات ر�ؤيا م�ستقبلية تنطلق من
�إع��ادة ت�أهيل البنية التحتية االقت�صادية واالجتماعية،
التي تكفل �إعادة خلق الظروف املنا�سبة لإعادة حتريك
عجلة االقت�صاد.
املهمة لن تكون �سهلة فال�ضرر واخل��راب والتدمري طال
الب�شر واحلجر والع�صابات الإرهابية امل�سلحة ا�ستهدفت
جميع �شرائح املجتمع ال�سوري لينتهي املطاف بكارثة من
نوع �آخر وهي تهجري ك��وادر و�شباب املجتمع ال�سوري
�ضمن خطة ممنهجة ومدرو�سة.
وال يخفى على �أحد حجم التدمري والتخريب الذي تعر�ضت
له البنية التحتية لقطاعات الدولة «النفطية والكهربائية
وال�صناعية والزراعية وال�سياحية وغريها ،»...ما انعك�س
تدنياً يف الإيرادات العامة للدولة ،كان ميكن �أن ت�ستخدم
ب�شكل �أو�سع يف عمليات بناء ما هدمته احلرب.
فعملية �إع��ادة الإعمار حتتاج �إىل متويل كبري ميكن �أن
ت�ساهم فيه الدول ال�صديقة وعلى ر�أ�سها �إيران ورو�سيا.
لكننا بالت�أكيد كحكومة �سنعمل بكل �إمكانياتنا لال�ستفادة
مما لدينا من م��وارد مالية ،من بينها القطاع امل�صريف
الذي يعترب �أحد �أهم الركائز الأ�سا�سية يف بناء االقت�صاد
الوطني يف جميع دول العامل نظر ًا لأنه حلقة الو�صل بني
طريف معادلة اال�ستثمار «املدخرين» و«امل�ستثمرين»،..
ومن هنا �سيكون الدور الكبري للجهاز امل�صريف ال�سوري يف
جذب ر�ؤو�س الأموال من داخل وخارج القطر وا�ستثمارها

2

ملحق امل�صارف ــ  4ت�شرين ال أول ــ 2015

ب�شكلها ال�صحيح واملدرو�س يف �إعادة الإعمار عرب الدخول
يف عمليات �إقرا�ض ومتويل م�شاريع مدرو�سة بدقة وعناية.
ويف هذا ال�سياق البد �أن نحيّي املواطن ال�سوري الذي مل
تتزعزع ثقته مب�ؤ�س�سات الدولة ومنها امل�صارف فبعد �أربع
�سنوات ون�صف ال�سنة من احلرب ما زالت ثقة املواطن
بامل�صارف الوطنية قوية ال بل �إنها تعززت يف ال�سنتني
الأخريتني والإيداعات لدى م�صارفنا ت�شري �إىل ذلك ،ومن
واجبنا كحكومة يف هذا املجال احلفاظ على هذه الثقة
باتباع �سيا�سات نقدية ومالية مدرو�سة بعناية.
ومع �أن احلكومة ممثلة بوزارة املالية �أ�ضافت مبوجب
القانون  13لعام  2013ن�سبة  %5على ال�ضرائب والر�سوم
املبا�شرة وعلى ال�ضرائب والر�سوم غري املبا�شرة ملدة
ثالث �سنوات ت�سمى امل�ساهمة الوطنية لإعادة الإعمار،
ف�إن ذلك لن ي�شكل �إيراد ًا كبري ًا يعول عليه وحده يف عمليات
التمويل ...لذلك ف�إننا نعول كثري ًا على اجلهاز امل�صريف
ال�سوري ب�شقيه العام واخلا�ص يف مرحلة �إعادة الإعمار،
ودعم التعايف االقت�صادي ،وندعو �إىل الت�شاركية احلقيقية
الوا�سعة بني مكوّنات االقت�صاد ال�سوري ب�شقيه العام
واخلا�ص ومنها امل�صارف ،التي يجب عليها يف املرحلة
القادمة العمل ب�شكل د�ؤوب على دعم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة مل��ا لها م��ن �أث��ر كبري يف تركيبة االقت�صاد
ال�سوري والتي �إذا �أعطيت الدعم الكايف ف�ستكون كفيلة
ب�إعادة حتريك عجلة الإنتاج وتكون عن�صر �أمان وا�ستقرار
لالقت�صاد ،وال نغفل هنا امل�شاريع الكبرية التي ميكن
�أن متولها هذه امل�صارف عرب الت�شارك يف الإقرا�ض بني
م�صارف عدة لتنفيذ م�شاريع �إ�سرتاتيجية �ضخمة.
و�أخ��ي�ر ًا ن��ق��ول� :إذا ك��ان �صمود ال�سوريني بجي�شهم
واقت�صادهم قد �أذهل العدو قبل ال�صديق و�أف�شل احلرب
الكونية على الوطن ،ف�إن �إعادة الإعمار لن تكون �إال بنف�س
الت�صميم والإرادة والإميان ،والن�صر حليفنا مب�شيئة اهلل.

