
 

1

 
 

أين؟ إلى  ..........  االنهيار االقتصادي في سورية  

باحث اقتصادي - رالبشي. أمين د  

.03.202129 – السوري سيرزالمركز   

   مقدمة:

بعد مرور عقد على بداية الثورة السورية ، كان البد من الوقوف على االثار االقتصادية على      

هذه   تسببت  حيث   ، السوري  النظام  المجتمع  تعنت  بسبب  كبيرة  اقتصادية  بخسائر  الحرب 

جميع   يرضي  عادل  سياسي  حل  إلى  الوصول  عدم  و  تشتتها  و  المعارضة  و ضعف  السوري 

، هذه الخسائر التي وصفت بالكارثية حتى وصلت مرحلة االنهيار االقتصادي سواءاً   األطراف

عامة ، أو على مستوى الصناعات  على مستوى الناتج المحلي االجمالي أو على مستوى المالية ال

التحويلية و االستخراجية ، و التي تركت أثراً كبيراً على مستوى المعيشة للشعب السوري ، و  

كارثية ، و من أجل تبيان و توضيح آثار االنهيار    عملت على رفع نسب البطالة إلى مستويات

هيار إلى مرحلتين أساسيتين هما  االقتصادي السوري و إلى أين يسير كان البد من تقسيم هذا االن 

العام   حتى  سوريا  في  االقتصادي  االنهيار  العام    2019،  في  االقتصادي  االنهيار  ثم  من  و   ،

2020   . 

   :2019االنهيار االقتصادي في سوريا حتى عام 

  يســعى هــذا القســم إلــى تقديــر الخســائر االقتصادية التي لحقت باالقتصاد السوري خالل     

الزراعي    والقطاع االستخراجية    والصناعاتبالمالية العامة  لحقت    والتي  2019  –  2011الفترة  

ثم تبيان مقدار الخسائر االجمالية التي لحقت باالقتصاد   ومن  واالستهالكالتحويلية    والصناعات

   الفترة.السوري خالل هذه 

   العامة: المالية  -1

كانت للحرب التي أصر النظام السوري على خوضها أثر كبير في السياسسة المالية التي  

حيث سعت الحكومة    العسكري،   لإلنفاقحيث أعطي األولوية    السورية،تتبناها الحكومة  

رسوم   فرض  خالل  من  إيراداتها  زيادة  نفقاتها    وضرائبإلى  تغطية  بهدف  مختلفة 

 ً   2019في العام  ات النفطية بشكل كبير حتى وصلت  في ظل انخفاض االيراد  وخصوصا

بعد أن كانت حوالي    1.2إلى   المحلي االجمالي  الناتج  العام    7.5% من   2010% في 

   التالي:كما يتضح من الجدول 
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 ( 1)الجدول رقم 

الناتج    والعجز  والنفقات اإليرادات    من  مئوية  كنسبة  السورية  للحكومة  العامة  الموازنة  في 

 اإلجمالي   المحلي

 2010 2015 2019 

 7.4 10.3 30.1 اإليرادات

 1.2 3.1 7.5 االيرادات النفطية 

 3.8 3.8 9.9 االيرادات الضريبية غير النفطية 

 2.4 3.4 12.7 االيرادات غير الضريبية غير النفقطية 

 13.3 17.6 27.2 النفقات 

 10.5 15.3 17.9 االنفاق الجاري

 6 11.5 11.3 والرواتب االجور 

 1.2 1.2 1.3 والخدمات السلع  

ص   السياسات،المركز السوري لبحوث    النزاع،سوريا العدالة لتجاوز    السوري،ثار النزاع  آتقرير    المصدر:

59   

السابق   الجدول  من  كبيراً  يتضح  تراجعاً  االجمالي  المحلي  الناتج  من  االيرادات  نصيب  تراجع 

العام   في  بلغ  العام   30.1حوالي    2010حيث  في  تراجع  و   ، االجمالي  المحلي  الناتج  من   %

، بينما تراجعت االيرادات النفطية من    2019% في العام    7.4% ، و إلى    10.3إلى    2015

، و االيرادات الضريبية غير    2019% في العام    1.2ى  % من الناتج المحلي االجمالي إل  7.5

بينما كانت حصت النفقات   2019% في العام    3.8إلى    2010% في العام  9.9النفطية من    ،

%   13.3إلى    2010% في العام    27.2أقل من التراجع حيث تراجعت النفقات االجمالية من  

% في    6إلى    2010% في العام    11.3بينما تراجعت األجور و الرواتب من    2019في العام  

 . 2019العام 

   االستخراجية:الصناعات  - 2

و       األجنبي  للقطع  الرئيسي  المصدر  هي  االستخراجية  الصناعات  قطاع  صادرات  كانت 

ايرادات الموازنة العامة للدولة السورية ، حيث سجل إنتاج النفط تراجعاً كبيراً خالل السنوات  

،    2012كانت الصدمة األولى هي انسحاب الشركات األجنبية في عام    العشرة الماضية ، حيث

إلى تراجع االنتاج من   يومياً    386أدى ذلك  العام  ألف برميل  يقارب  2010في  إلى ما   ،170 

 10، و استمر تراجع االنتاج اليومي من النفط حتى صل إلى    2012ألف برميل يومياً في العام  
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عام   برميل  العام    2015أالف  في  ليصل  الزيادة   44إلى  2019و  هذه  و   ، يومياً  برميل  ألف 

 األخيرة تعزى إلى الحصول على النفط من مناطق اإلدارة الذاتية  . 

مليار متر مكعب في    4.7إلى    2010مليار متر مكعب في العام    7.6إنتاج الغاز من  كما تراجع  

   2019مليار متر مكعب في العام  5.4إلى   وليصل 2015العام 

 2010 2015 2019 

 44 10 386 برميل(  )ألف النفط 

متر    )مليارالغاز  

 مكعب( 

7.6 4.7 5.4 

الباحث اعتماداً على    المصدر: أثار النزاع  من إعداد  المركز   النزاع،سوريا العدالة لتجاوز    السوري،تقرير 

   41ص   السياسات،السوري لبحوث 

   التحويلية:الصناعات  - 3

  األعمال،من مشكالت اقتصادية ترتبط ببيئة    2011عانى قطاع الصناعات التحويلية قبل عام     

و كذلك خصخصة بعض    القطاع،و ظروف منافسة غير عادلة بسبب القيود التجارية على هذا  

الصناعات   العام    التحويلية، أنشطة  في  الثورة  قيام  بعد  كبيرة  كانت  القطاع  هذا  معانات  أن  إال 

حيث تسبب في انكماش كبير في إنتاج هذا القطاع بسبب الدمار الكبير الذي لحق به ،    2011

ضها للنهب ، فضال  أدى إلى تدمير الكثير من الشركات و االالت و المعدات الصناعية ، و تعر

 هجرة أصحاب رؤوس األموال و نقل أعمالهم و خبراتهم إلى الخارج .  عن 

الكثير من العقبات التي تقف أمام تفعيل دوره   كما يواجه هذا القطاع اليوم في الداخل السوري 

من جديد و من أهم هذه العقبات تحرير أسعار المشتقات النفطية ،   باالضافة إلى تقليل الدعم  

الحكومي لهذا القطاع بسبب تراجع االنفاق الحقيقي للدولة مما أدى إلى زيادة تكاليف االنتاج ،  

القطاع   إلى ارتفاع أسعار منتجات هذا  في ظل هذه الظروف االقتصادية ، و  الذي أدى بدوره 

لسكان   المعيشي  المستوى  تراجع  بسبب  المنتجات  لهذه  المحلي  الطلب  في  تراجع  إلى  أدى  هذا 

خل السوري ، كما أن تدمير البنية التحتية و نهب هذه المصانع وظهور طبقة رأسمالية جديدة  الدا

تابعة ألطراف خارجية مثل روسيا و إيران ، هذه الطبقة التي أصبحت تتحكم بقوت الشعب من  

جهة و عدم قدرتها على االستيراد و التصدير من جهة إخرى بسبب العقوبات االقتصادية على  

لسوري كل هذه االسباب أدى إلى تراجع إنتاج الصناعات التحويلية و عدم القدرة على  النظام ا

 تفعيل دورها من جديد  . 
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 : االستهالك - 4

يعد االستهالك أهم عنصر من عناصر من عناصر االنفاق الكلي ، و حيث يشكل هذا العنصر    

الكلي   الطلب  ثلثي  كينز  ع حسب  أربعة  من  المكونة  لمعادلته  االنفاق  وفقاً  هي  و  ناصر 

و  الصادرات  و صافي  الحكومي  االنفاق  و  االستثماري  االنفاق  و  في    االستهالكي  تتمثل  التي 

( ، ففي سوريا قد حدث انكماش كبير في االستهالك  Y = C + I +G+X-M)  المعادلة التالية

إلى فقراء يرزخون  % من الشعب السوري    86الخاص خالل سنوات الحرب و تحول أكثر من  

اإلجمالي   الفقر  خط  المركز  تحت  سوريا  أصل    188واحتلت  الئحة    195من  على  دولة 

تحسن طفيف  وقد حدث  ،      مؤشرات األمن الصحي، واختفت عن التصنيف الدولي لجودة التعليم

االستهالك   في  على  التي ضخت  االنسانية  المساعدات  إسهام  بسبب  ذلك  و  السنوات  بعض  في 

الداخل رغم   أهاليهم في  إلى  الخارج  الالجئين في  إلى تحويالت  باالضافة  السوري ،  االقتصاد 

الخارج ،   المادية لهؤالء الالجئين السوريين في  قد أخفى    إالأن هذا االستهالكضعف األحوال 

ثانية ، حيث   كبيراً من عدم المساواة بين المناطق من جهة و بين الطبقات من جهة  تحته قدراً 

استولت طبقة قليلة جداً على أرباح الشركات التي تبقت في الداخل ، باالضافة إلى االتاوات التي  

فيض دعم  فرضتها بعض عناصر الجيش على الحواجز و المعامل ، و ما زاد الطين بلة هو تخ 

انخفاض   مع  السلعية  المنتجات  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما   ، االساسية  السلع  و  المحروقات 

 . الدخول مما أدى إلى زيادة الفقر 

    الزراعي:القطاع  - 5

تكاليفهــا.        وارتفــاع  الزراعيــة  المسـتلزمات  ندرة  نتيجـة  أيضـا  الزراعـي  القطـاع  تضرر 

، 2016فقــد تراجعــت كميــة البــذار المحســنة، التــي توفرهــا المؤسســات الحكوميــة منــذ  

أك  ال  وباتــت مــن    10.7مــن  ـر  ث تغطــي  القمــح%  %احتياجات  مــن  وأقــل  ن مــ  3، 

لــكل  الشــع  االحتياجات  المؤسسـات  تلـب    ولـم  والبطاطا  والقطنير  مــن   10.8%سـوى  هـذه 

   . األسمدةمــن   المزارعيناحتياجــات  مــن

  :2019مجمل الخسائر االقتصادية حتى العام  - 6

الخسـائرالمركز السوري لبحوث  قدر تقرير    وقد حتى حلول  جماليـة  اإلقتصاديـة  اال  السياسات 

دو   530.1إلــى    2019عــام  نهاية   النـزاع،    الرمليــار  حـدوث  عـدم  بحالـة  مقارنـة  أمريكـي 

المحلــي   الناتــج  خســائر  قيمــة  تتضمن  الفـاإلوهـي  فــي  بلغــت  التــي  ذاتهــا  ت جمالــي،  ـرة 

شكلهاأمريكــي،  دوالر  مليــار    420.9 التي  الخسائر  إلى  لدى    باالضافة  العسكري  االنفاق 

 األطراف. مختلف 
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   :2020في عام   االنهيار االقتصادي السوري الكبير

بدا    وقدهو األسوأ اقتصادياً على الشعب السوري خالل السنوات العشر السابقة    2020يعد العام  

   أهمها:بعدة مظاهر من  وتمثل فيها االنهيار االقتصادي واضحاً جلياً  

   الصرف:انهيار سعر  – 1

العام      ب    2020دخل  السورية  الليرة  صرف  سعر  الواحد    900على  للدوالر  سورية  ليرة 

أنها خسرت حوالي    2800حوالي  بسعر صرف    وانتهى  الواحد أي  للدوالر   211ليرة سورية 

واحد   عام  خالل  قيمتها  من  الليرة   وحتى   فقط،%  سعر صرف  تراجع  الرسمي  الصعيد  على 

  ،2020ليرة سورية في نيسان من العام    700ليرة سورية للدوالر الواحد إلى    438لسورية من  ا

 ليرة سورية بعد صدور قانون قيصر من نفس العام   1250ثم ليعاود تحديد سعرها ب 

تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدوالر. ومردّ بعض  

محلّي العوامل  المحلي    تلك  الناتج  انهيار  المحلية  العوامل  بين  ومن  خارجي.  اآلخر  وبعضها 

التمويل   اعتماد  عن  فضاًل  األجنبي،  االحتياطي  واستنزاف  العامة  اإليرادات  وتقلص  اإلجمالي 

االقتصادي،   والنشاط  اإلنتاج  مع  تناسب  بال  العام  الدين  وزيادة  العوامل    ومن بالعجز  أهم 

اللب  األزمة  هي  القطع  الخارجية  من  الكثير  من  السوري  االقتصاد  حرمت  التي    األجنبي، نانية 

الداعمين    وعدم  لمواجهة    (وإيران   )روسيا مقدرة  األجنبي  بالقطع  السوري  النظام  إمداد  على 

   االقتصادية.أزمته 

إلى   2011دوالر تقريباً قبل العام    600يكون تراجع راتب الموظف الحقيقي من حوالي    وبذلك 

  2020دوالر في نهاية عام  21حوالي 

   :المعيشةارتفاع تكاليف  – 2

سلة االستهالك األساسية ألسرة من خمسة    ارتفعت تكاليف  قاسيون(  )مركزوفقاً لتقرير أعده      

% تقريباً  85مرتفعة بنسبة    2020ألف ليرة في نهاية شهر أيلول    660أشخاص في دمشق إلى  

حاجات أساسية، وفق مكونات   8عن مستوى هذه التكاليف في العام الماضي. السلة المكّونة من  

في   األدنى  األسعار  أساس  على  مأخوذة  لإلحصاء  المركزي  المكتب  في  المعتمدة  االستهالك 

ليرة  36900ليرة للسكن ،  130000شروبات األساسية ، ليرة للغذاء و الم 311500دمشق ، ) 

 23000ليرة للتعليم ،    30000ليرة للنقل ،    32600ليرة للصحة ،    33500لألثاث المنزلي ،  

% تكاليف حاجات أخرى ، فيصبح    8ليرة لالتصاالت ( و يضاف لها    11000ليرة للمالبس ،  
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حوالي   التكاليف  لألسرة    732مجمل  سورية  ليرة  ،  ألف  أشخاص  خمسة  من  المكونة  الواحدة 

 .   فقط  سورية ألف ليرة  60علماً أن متوسط رواتب الموظفين ال يتجاوز 

   قيصر:تطبيق قانون  – 3

دخل    والذي  الذي تفرضه الواليات المتحدة على دولة أخرى  واألشديعد قانون قيصر األقسى      

عام   حزيران  شهر  منصف  في  التنفيذ  القانون  يعد    وال   ،2020حيز  جملة  هذا  عن  معزوالً 

قانون قيصر على معاقبة أي شركة    وينص  السابقة،القوانين التي صدرت عنها خالل السنوات  

الواقع عن استثناء األغذية واألدوية من الحظر، فإن    أنه يتحدثأجنبية تتعامل مع سوريا. ورغم  

عن   النظر  بغض  سوريا  إلى  سلعة  أية  وصول  يمنع  أو  يعيق  المالية  التحويالت  منع  بأن  يفيد 

لكن    استخدامها، طبيعة   المحيط  العالم  السوري عن  النظام  أثر كبير في عزل  القانون  لهذا  كان 

الليرة   انهيار  في  ساهم  حيث  كبيرة  كانت  االقتصادية    األسعار،  وارتفاع  السورية،تداعياته 

و منع التعامل  كما فرض عقوبات على المصرف المركزي السوري    الخارجية،التجارة    وانعدام 

 كبير على النظام المصرفي السوري. و كان له أثر لديه، مما أدى إلى شح القطع األجنبي  معه،

   :البطالة – 4

قد تجاوزت    2020لعام    الرسمية أن نسبة البطالة في الداخل السوري   التقارير ذكرت بعض     

قناة روسيا اليوم الموالية للنظام السوري بأن سوريا    وذكرت  العاملة،% من القوى    55نسبة ال  

العالم   البطالة في  بنسبة  الثاني  المركز  يبحث    وحيث  بوركينافاسو،بعد دولة    وذلكأصبحت في 

يجدونه بسبب انخفاض مستوى عرض العمل مما عزى بقسم كبير    وال مل  هؤالء العمال عن ع 

الهجرة نحو الشمال السوري    ومحاولةمن الشباب إلى بيع ما تبقى من ممتلكاتهم بأسعار زهيدة  

   األوروبية. محاولة للوصول إلى الدول   وذلكباتجاه تركيا   ومنه

فقـد قـدر خبـراء  هو جائحة كورونا    2020زاد من األزمة االقتصادية في سوريا في العام    ومما

اإلغالق   إجــراءات  عــن  الناجمــة  اإلقتصاديــة  الخســائر  دمشــق  جامعـة  مـن  اقتصاديـون 

ونيســان   آذار  فــي  الســورية  الحكومــة  فرضتهــا  ليــ  2بمبلــغ    2020التــي  رة تريليــون 

شـهريا  ســورية أمريكـي  دوالر  مليـار  نحـو  إغـال  أي  أضـر  التجـول  إذ  وحظـر  المتاجـر  ق 

في   الحرفيـة  والـورش  الشـركات  بجميـع  التنقل  فيض مما    وكل  سوريا،وتقييـد  هذا غيض من 
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   .......؟ االقتصاد السوري إلى أين 

العام   أن  من  الرغم  العام    2020على  كان  أنه  إال  السوري  الشعب  على  دمويةً  األقل  كان 

واألكثر  فقراً  األكثر  الدول  مرتبة  سوريا  احتلت  حيث  االقتصادي  الوضع  حيث  من  األصعب 

ال وحرية  والغذائي  الصحي  األمن  قوائم  وتذيلت  أمناً،  واألقل  تصريح  فساداً  في  وجاء  صحافة 

أن   )يونيو(  العالمية  الصحة  كما صرح  90منظمة  الفقر،  خط  تحت  يعيشون  السوريين  من   %

مساعد األمين العام لألمم المتحدة أن نحو عشرة ماليين سوري يعانون من انعدام األمن الغذائي  

المو،   ً من  و خصوصا السوري  النظام  االقتصادية على  العقوبات  من  تزيد  أن  بعد  توقع  أقرت  

السوري   النظام  محاسبة  إلى  يدعو  قرار  مشروع  الشيوخ  مجلس  في  الخارجية  العالقات  لجنة 

ومررت اللجنة بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين مشروع القرار   على جرائمه ، 

  ، سوريا  في  لالحتجاجات  العاشرة  الذكرى  في  ُطرح  الليرة الذي  صرف  سعر  انهيار  مع  و 

ليرة سورية ثم عادت    4700سعر صرف الدوالر إلى أكثر من  وت و وصل  ا التي تهة  و السوري 

من  و  أقل  إلى  من    4000تحسنت  كغيره  هو  التحسن  هذا  لكن  الواحد  للدوالر  سورية  ليرة 

،  االنهيارم يعاود سعر صرف الليرة السورية إلى  ث من فترة الخرى  نات التي كانت تظهر  ي التحس

طوابير الخبز بسبب النقص في كميات القمح المخزنة و صعوبة استيرداها ، و كذلك    ازدياد  و 

النظام  مساعدة  على   ) إيران  و  روسيا   ( الداعمين  قدرة  عدم  و   ، المحروقات  أسعار  تحرير 

، و ضعف المعارضة  مع تعنت النظام السوري    و السوري للخروج من هذه األزمة االقتصادية ، 

لحلحلة هذه األزمة كل  ، و غياب االتشتتهاو  الدولية  ت رداة  المؤشرات  أن االنهيار  هذه  دل على 

السوري مستمر نحو األسوأ  باالنطالق على سكته إال في  االقتصادي  يبدأ قطار اإلنتاج  لن  ، و 

أن حالة تسوية سياسية ترضي جميع األطراف ، عندها فقط يمكن للوضع االقتصادي في سوريا  

و يت المصانع عافي  و   ستعود  لهم  عمال  العمال  يجد  و  و لالنتاج   ، باالزدياد  االستثمار  يعود    يبدأ 

و ينتقل منحنى الطلب نحو    التصدير،  الالجئين إلى وطنهم ، و تفتح المعابر و يزداد االستيراد و 

و ننتقل من المنحنى الكينزي إلى المنحنى األوسط باتجاه   ،األعلى و منحنى العرض نحو األسفل 
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