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   חורבן וסיכויי שיקום דלים -כלכלת סוריה לאחר עשור של מלחמה 

 תומר פדלוןושמואל אבן 

ושיקום הרוסה המדינה אך כלכלת , שולט בסוריהין יאסד עד מלחמת אזרחיםלאחר עשור של 

-רבחוץ , בהסרת הסנקציות ובסיוע ביציבות פנימית יתמותנ קוםיהשתחילת אינו נראה באופק. 

ובכלל זאת כלכלה מינימלית מתקיימת בסוריה כיום  .על הפרקעומדים אינם תנאים ש - ממדים

נמוך המדינה ומנגנוניו. על אף שתקציב  משטרהאת שמר ניהול תקציב מדינה קטן, שנועד ל

עובדה זו  .סוריה מתקשה לממנו בלי להדפיס כסף ללא כיסוי - אשר בשנים קודמותמאלית יר

עליות מחירים גורמים  בוא,יקושי לממן יהמשק והרס הבשל  ,םיבסיסימחסור במוצרים כן ו

  .היציבות הכלכלית-לאיות המוסיפ ,תלולות במדינה

אוחז ברסן עדיין אסד אמנם -בשאר אל ,בסוריה מלחמת האזרחיםפרוץ לאחר שנים עשר 

מאות אלפים מתושבי המדינה נהרגו, קרבות, סוריה היא מדינה שסועה. עקב השלטון, אך ה

 טורקיה,יקר בעב -לה  צההפכו פליטים מחונוספים מיליונים ו הפכו עקורים במדינתם םמיליוני

שליש שבו קרוב לאסד אינו שולט בשליש משטח המדינה המקורי, כיום  .גרמניהבלבנון ובירדן, ב

אוכלוסייה הנוכחת בסוריה. המשבר הכלכלי העמוק, שאליו שקעה סוריה במהלך המלחמה, המ

לרבות ) על המשטר , החמרת הסנקציות מצד המערבנהוהקורמגפת בשל בשנה החולפת חמר וה

ותכליתו לפגוע בגורמים המשתפים פעולה  2020קיץ מיישם הממשל האמריקאי מש ,"חוק קיסר"

  .יהבסיס פיננסי לסורהמשמשת  ,ת כלכלת לבנוןודרדריהועם משטר אסד במישור הכלכלי(, 

 של המשק מאקרואומדני ה

-כ)הנאמדת בסדר גודל של  הרס הכלכלה, האבטלהנוכח  .התוצר הסורי גבים לינתונים אמינאין 

 40-כ בסדר גודל שלו הינ 2020בשנת וצר ניתן להניח שהת ,אחוזים( והגירת חלק מהאוכלוסייה 50

נאמד אז  .מלחמההבשנה שלפני  ,2010 תשנבתוצר הסורי גודל המאליים, יבערכים ראחוזים, 

בנק העולמי ב .אחוזים 3( עם צמיחה של 2010)במחירי  דולרמיליארד  60-תוצר הסורי בכה

תיאורטית , בהנחה מיליארד דולר 300ו הינ 2018-2011שנים סורי בסך הפסדי תוצר כי  כוהערי

יחידת המודיעין של ערכת ה. לאלמלא המלחמה אחוזים בשנה 5.3-שהתוצר היה גדל ב

בצריכה ריאלית ירידה נוכח , 2021-בגם  הפויצהסורי תוצר באלית ירנסיגה  ,(EIUהאקונומיסט )

 . הפרטית

 ,אובייבתלותה של סוריה החריפו את חקלאות במלחמת האזרחים בהתעשייה והפגיעה בענפי 

א, לרבות מוצרי וייבלממן המשטר  ביכולת ופגע מטבע הסוריהוחולשת מחסור במט"ח ש אלא

עובדים סורים מלסוריה העברות הכספים גם נפגעו  ,בשל משבר הקורונה ,בשנה האחרונה. מזון

 ,נהומשבר הקורל קודםמוערך כי  מדינות המעסיקות.בכתוצאה מהמשברים הכלכליים  בחו"ל

משפחותיהם בסוריה חצי מיליארד דולר בשנה ועובדים העבירו לערב הסעודית עובדים סורים ב

 סורים מלבנון שלחו רבע מיליארד דולר בשנה. 
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 513, לעומת 2020 מאז יוני -אמריקאי  לדולרסוריות לירות  1,256 הינושער החליפין הרשמי 

 1-לירות לדולר ב 47-, ו2016באוגוסט  1-לירות לדולר ב 214, 2020במאי  1-לדולר ב סוריות לירות

-ל 2021במרס מחירו של דולר הגיע  "השחור"בשוק . (Investing.com, Mars 2021) 2011בינואר 

 5,000נכנס למחזור שטר חדש של  2021בינואר  לירות לפני שנה. 700לעומת  לירות לדולר, 4,000

להערכת תוכנית המזון העולמית של  .2,000הוכנס למחזור שטר של  2017לירות, לאחר שבשנת 

לפני מאשר )נומינאלית(  29כיום פי מחירי מוצרי המזון הבסיסים גבוהים  (,WFPהאו"ם )

ההחמרה , כמו גם את את ירידת ערך המטבע הסוריבבירור משקפים נתונים אלה  .מלחמהה

 שחלה בכלכלה הסורית.

 המצב על האזרח הסורי השלכות

 .ותרופותמוצרים בסיסיים מחסור ב, שכולל רחבנועמוק עוני מכיום אוכלוסיית סוריה סובלת 

לפי . להמתין בתורים ארוכים כדי לקנות לחם ודלק מסובסד םאזרחיהאלצים נתחת שלטון אסד 

מיליון  12.4בסוריה,  לאוכלוסייהבמזון המסייעת , של האו״ם תכנית המזון העולמיתשל דיווח 

משבר החולפת )תקופת  שנהבמיליון מהם נוספו לרשימה  4.5, טחון תזונתייב-סובלים מאי םסורי

גרמניה, קנדה, יפן  בסוריה הן WFP-להתורמות העיקריות פעם. -מצב גרוע מאיהו ,נה(והקור

 נורבגיה ואירלנד. 

מחירו  דוגמאות: .ילשחוק את כוח הקניה הזעום של האזרח הסורוהמחירים ממשיכים להאמיר 

הדלק מחיר  ;, יותר מפי שלושהלירות סוריות 2,400-לכ 700-של קילוגרם סוכר עלה השנה מ

 50-, יותר מלליטר לירות 2,000-סוריות ללירות  1,300-מ 2021רס אבמעלה מסובסד -הלא

מחיר גז ולירות סוריות לליטר  750-ל אחוזים 60מחיר הדלק המסובסד עלה בכמעט אחוזים, 

  .אחוזים 37-בעלה ביתי לבישול 

הסקטור  .מקורבים למשטר בסוריה חיים אחרתהכך ש ,משחיתות ונפוטיזםגם סוריה סובלת 

יום לאחר , 2021באמצע  חלקי.כנראה באופן  ,מפוצה על האינפלציה שבו תלוי המשטר הציבורי

שכר חודשי ממוצע שווה לה צו המעניק סכוםאסד  וציאה ,הדלק ישהממשלה העלתה את מחיר

 . 2020זהו המענק השלישי מאז אוקטובר אנשי הצבא. גזר הציבורי ולמהעובדי מאות אלפי ל

קל משום ששם , פחות קשה הכלכלימצב הבשליטת האופוזיציה והכורדים, ש ,באזורים הצפוניים

באזורים אלה  .זון ודלק נמצאים בכמויות סבירותומ ,לפעולבינלאומיים הסיוע הארגוני יותר ל

 .מפיקים נפט, הנמכר בין היתר לממשלת סוריה

  2021 תקציב המדינה לשנת

מיליארד דולר לפי שע"ח  6.77) טריליון לירות סוריות 8.5על עומד  2021שנת להסורי תקציב ה

טריליון לירות  2.5טריליון לירות סוריות והגירעון  6-כהצפויות הן (, כאשר ההכנסות רשמי

חלק לתקציב שוטף ותקציב נהתקציב הסורי . (המתוכננות אחוזים מהוצאות 30-)קרוב ל סוריות

  .2010 נמוך מאז שנתהן ונתה - מהוצאותאחוזים  18מהוות  השקעות. השקעות

בשנת  האזרחים מלחמתאז פרצה מ ,בערכו הריאלי הקטן ביותרהתקציב הסורי הוא  2021תקציב 

-כבאלית ירנמוכה ההוצאה התקציבית לנפש Dec. 2020) , ,(Atlantic Council לפי הערכה .2011

קטן כיום  אסד שליטתהתושבים בתחומי שמספר למרות  ,2010תקציב לעומת לפחות אחוזים  70

 יםאחוז 83-בכאלית ירכות נמו 2021בתקציב ההכנסות ו; 2010מאשר היה בשנת משמעותית 
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הכנסות שאינן  2019. לפי דו"ח של המרכז הסורי לחקר מדיניות, בשנת 2010תקציב ההכנסות במ

וזאת  ,2010 לעומת שני שליש בשנתהיוו רק שליש מההכנסות הציבוריות השנתיות,  םמסימ

עשר בסקטור הנפט והגז בהמשטר  הפסדי .מנפט שטרהמחדה בהכנסות ירידה נוכח הבמיוחד 

עם העלייה במחיר הנפט בחודשים האחרונים,  דולר.מיליארד  91.5-מוערכים בהשנים האחרונות 

 .מנפט הכנסותבלגידול  הסוריבמקווים והרגיעה בקרבות, 

 שאלת שיקומה של סוריה 

, כך מיליארד דולר 250הינו מלא של סוריה הסכום הדרוש לשיקום , 2018משנת  האו"ם להערכת

 .תנאי הכרחי לשיקום הוא יציבות פנימית שיקומה של סוריה נדרשת חבילת סיוע בינ"ל. לשםש

איבד את משום שזה שיקום, הבפני בלם א יאף הה ובשלטון מהונותר אסד עובדה שה

ם של סוריהמוני רצח אחריותו לעקב  בסוריה בעיני המערב ובעולם הערביהלגיטימציה לשלוט 

מקשים על השגת הפושים בסוריה  נפוטיזםהושחיתות גם ה ,מרי לחימה כימייםובחשימוש לו

  .סיוע כלכלי והשקעות

כלכלת וייחלצו את  שיובילו את השיקוםדות קשה למצוא מועממשטר ל קרב מדינות המקורבותב

מציעות לא נחושות להגן עליו בכוח צבאי, אבל איראן ורוסיה, בעלות בריתו של אסד, . סוריה

שיקומה. לשתיהן אתגרים צורך בבוודאי לא לושל סוריה  הכלכליות הקשות הפתרון לבעיותי

הוא הן שהאינטרס שלאין להוציא מכלל אפשרות מזאת,  היתר .של עצמןכלכליים קשים מ

באין מפריע. פעול בסוריה להמשיך לקל עליהן ישכך כנו אך מוחלש, -יהיה יציב עלאסד שמשטר 

בכספים,  - מלחמההבמהלך  יםדולרעשרות מיליארדי לוותה לסוריה יאיראן הש ,הערכותקיימות 

איראן ביקורת פנימית על הפניית נרשמה בבשנים האחרונות אך  ;בהעמדת קווי אשראי ובנפט

נראה  כספים אל מחוץ למדינה, שעה שהאיראנים עצמם סובלים ממשבר כלכלי וסנקציות.ה

מליציות ה, חימוש ופעילות של הקמלבעיקר  יםמשמשבסוריה שאיראן מוציאה כיום כספים הש

 נתונות למרותה. המקומיות 

העבירה איחוד  2020בנובמבר עם סוריה טובים יחסית. איחוד האמירויות יחסי בשנים האחרונות 

להשקיע ואף לסייע יש יכולת למדינה עשירה זו לא ידוע.  בהיקף כספיםיות לסוריה וריהאמ

בה עוד נמשכת כל בסוריה סכומים גבוהים לא תזדרז להשקיע שסביר , אך סוריה אם תרצה בכךב

שתפו פעולה עם ישזרות ונוכח הסנקציות מצד המערב, המופנות גם כלפי חברות  היציבות-אי

  המשטר הסורי.

, 2019יוני ב. לשיקום סוריההעשויות לסייע גבוהות  בעלת יכולות, היא תומכת במשטר אסד, הסין

"עומדת הכן להשתתף בשיקום סוריה, ארצו פינג, כי -שי ג'ין ,נשיא סיןברוסיה, אמר בעת ביקור 

שבה המשטר  ,סוריהבניכרים עם זאת, ספק אם סין תשקיע בקרוב סכומים . תיה"בהתאם ליכולו

, יםיאסטרטגיים וכלכל םודל בנכסי נתון לחסדי טהראן ומוסקבה אינו שולט על כל המדינה,

כאשר יבשילו תנאים, אם וסוריה במשמעותית שקיע ת סיןש סבירלכן  .שיכולים לשרת את סין

  .את פירות המהלךלקטוף יאפשרו לה ש

 ומשמעויות סיכום

 ,כל הפרמטרים הכלכליים הם ברמה נמוכה מאוד: מינימליתכושלת ומתקיימת כלכלה  בסוריה

ערך דרדרות ביהה. נזקקת לסיוע הומניטאריביטחון תזונתי ו-סובלת מאיהאוכלוסייה רוב ו
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תקציב המדינה הקטן נועד בעיקר  כלכלה הסורית.אמון בה תקריסהמשך משקפת את המטבע 

בערכו הריאלי, סוריה מדפיסה פחת לקיים את משטר אסד, מנגנוניו ומקורביו. על אף שהתקציב 

יוצא, שהציבור כך  .הגבוהה ממילא כסף, ללא כיסוי, כדי לממנו, מה שמאיץ את האינפלציה

, כאשר הסקטור הציבורי, שבו תלוי הסורי מממן את הגירעון התקציבי באמצעות מס אינפלציוני

 מדיני של סוריהפנימי ומצבה העוד  כלבמצב זה וכפיצוי חלקי. לפחות  ,המשטר, מקבל מענקים

  באופק.ית נרא הממלחמת האזרחים אינ, תחילת שיקום המשק הוא רעוע

 הסוריאוכלוסיית כלכלית של  תדרדרויהב מר ושליט לא לגיטימי, אולם יישראל רואה באסד או

זרם הפליטים הסוריים גביר את להבין היתר, מצוקת האוכלוסייה עלולה . אינה אינטרס ישראלי

אסד צפוי ששיפור במצב הכלכלי כאשר יחול אם והיציבות. -חמיר שם את אילהווללבנון ירדן ל

על פני רווחת האוכלוסייה ושיקום  לצבא הסורי, הזוכה לעדיפותהמופנים משאבים יגדיל את 

)לרבות מול על ישראל לפעול לכן, . , מה עוד שבתחום זה קל יותר לרוסיה ואיראן לסייעהמדינה

ופנה את האוכלוסייה ולא יבמישרין סיוע שיינתן לסוריה ישמש כל כדי ש ,איחוד האמירויות(

 .צבאצורכי הל

 


