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مقدمه

 منازعه سوریه در ماه های اخیر و با گسترش تسلط ارتش این کشور بر مناطقی از شرق 

فرات وارد مراحل ویژه ای شده که بر اهمیت فرآیندها و روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

افزوده است. در این چارچوب یکی از مهم ترین مسائلی که نظام سیاسی سوریه باید به آن توجه 

کند، آغاز بازسازی، بهبود شرایط اقتصادی و از بین بردن ریشه های نارضایتی در این کشور است. 

این در حالی است که سال ها جنگ، کاهش درآمدهای دولت و اعمال تحریم های غرب، باعث 

شده اقتصاد سوریه در بحرانی فرو رود که شکل گیری دوباره نارضایتی در این کشور، دور از 

ذهن نباشد. چه این که در هفته های اخیر کاهش ارزش لیره، افزایش قیمت کاالها و شکل گیری 

برخی اعتراضات در مناطق جنوبی ازجمله درعا زنگ خطری برای نظام سیاسی سوریه بوده است. 

ازاین رو به نظر می رسد معضالت اقتصادی می تواند به عنوان زمینه ای برای شروع دوباره ناآرامی ها 

در سوریه و به دنبال آن به تعویق افتادن بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به این کشور عمل 

کند. در این راستا، نوشتار پیش رو با هدف بررسی اقتصاد سوریه و امکان سنجی احتمال وقوع 

بحران در این کشور، تالش می کند برنامه های دمشق و میزان حضور احتمالی تهران در بازسازی 

اقتصاد این کشور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

مروری بر وضعیت فعلی اقتصادی سوریه

بررسی اقتصاد سوریه نیازمند واکاوی شاخص های اقتصادی، تحریم ها، درآمدها و میزان 

بودجه الزم برای بازسازی این کشور است. این که اقتصاد سوریه در شاخص های مهم زندگی و 

معیشتی در چه وضعیتی به سر می برد؟، تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا چه تأثیری بر این 
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کشور داشته است؟، دولت سوریه از چه درآمدهای مالی برخوردار است؟ و درنهایت میزان 

بودجه موردنیاز برای رفع مشکالت موجود و بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ به چه میزان 

است، پرسش هایی هستند که باید پاسخ داده شوند.

واقعیت این است که وضعیت اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ نیز چندان مناسب نبود؛ 

بر اساس شاخِص مجموِع تولید در سال ۲۰۰۹، سوریه در رتبه ۱۲۲ جهان قرار داشت؛ لذا اقتصاد 

این کشور جزو اقتصادهای عقب مانده به شمار می رفت. همین مشکالت اقتصادی نقش مهمی 

در شعله ور شدن آتش جنگ در سوریه داشت.]۱[ این وضعیت با شروع جنگ و خشونت های 

نظامی و سیاسی تحمیل شده به دولت و ملت سوریه، بغرنج تر شد و شاخص های مهم اقتصادی در 

حوزه های مختلف تولیدی، تجاری، معیشتی و رفاهی با مشکالت عدیده ای مواجه شد. سطح تولیِد 

کل در سال ۲۰۱5 در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به ۳۸ % کاهش یافت. افزایش درصد بیکاری از ۱5 

درصد به بیش از 5۸ درصد در سال های اخیر، افزایش میزان خط فقر در این کشور از ۲۸ درصد 

به باالی ۸۳ درصد، تورم باالی ۴۰ درصد، برآورد میزان خسارت اقتصادی تا سال ۲۰۱5 به میزان 

بیش از ۲55 تریلیون دالر ازجمله شاخص های اقتصادی ویران گری هستند که توصیف کننده 

وضعیت نابسامان در این کشور است.]۲[

تعیین کننده  عوامل  از  نیز  اقتصادی  تحریم های  موضوع  اقتصادی،  مشکالت  کنار  در 

چالش های معیشتی این کشور است. با وجود تحریم های گسترده قبل از شروع بحران در سوریه، 

در ۲۹ آوریل  ۲۰۱۱ نخستین تحریم آمریکا علیه سوریه پس از آغاز اعتراضات اِعمال گردید و 

تا ۳۰ آگوست همین سال، هفت مورد تحریم دیگر از سوی واشنگتن علیه دمشق وضع شد. این 

روند هم چنان تداوم داشته و در تازه ترین مورد، وزارت خزانه داری آمریکا از وضع تحریم  علیه 

۱6 نهاد و فرد مرتبط با نظام سوریه خبر داد. به موازات این اقدامات واشنگتن، تحریم های اتحادیه 
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اروپا علیه سوریه نیز در سال های اخیر پیش رفته است. انسداد دارایی ها، ممنوعیت سفر، اعمال 

محدودیت بر واردات نفت از سوریه و صادرات تجهیزات و فرآورده های نفتی به این کشور، 

بخشی از این تحریم ها بوده است. فهرست فعلی این تحریم ها هم اکنون شامل ۲6۹ نفر و 6۹ نهاد 

می شود]۳[. آمریکا از این تحریم ها به عنوان ابزاری برای فشار بر دمشق و متحدانش استفاده کرد. 

این تحریم ها همچنین شرکت های خارجی که قصد وارد شدن به بازار سوریه را داشتند، تحت فشار 

گذاشت و شبکه های تجاری و دارایی های مالی و همچنین نفت خام و محصوالت پاالیش شده را 

هدف گرفت.]۴[

عالوه بر آسیب های جدی در حوزه های مختلف اقتصادی و تحریم های شدید بین المللی 

در یک دهه گذشته، سوریه با موج شدیدی از کاهش درآمدهای اقتصادی نیز مواجه شده که 

است. حجم صادرات سوریه در سال ۲۰۱7، حدود  بوده  بودجه  اصلی آن کسری شدید  پیامد 

۶۹۵٫۱ میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۵۳٫۷ درصد کاهش یافته است. 

بنابراین تداوم بحران در سوریه تجارت و سرمایه گذاری خارجی در این کشور را متوقف کرده 

است. بی ثباتی سیاسی، سیستم مالی را به شدت تضعیف کرده و منجر به کاهش قابل توجه ذخایر 

ارزی شده است]5[. درآمدهای نفتی این کشور نیز در طول بحران نظامی در این کشور و جنگ 

ویران گر دچار نوسان شدید شده و به کمترین میزان ممکن رسیده است. در سال های ۲۰۰5 تا 

۲۰۱۰ صادرات نفتی به میزان ۳۳۰ هزار بشکه در روز، حدود ۲۰ درصد از درآمد دولت را تشکیل 

می داد که این منبع مهم نیز در شرایط جنگ داخلی ازدست  رفته است. کاهش شدید ذخایر مالی، 

دستمزد کارمندان دولت، هزینه باالی واردات و افزایش کنترل قیمت، شرایط را برای فروپاشی 

پول ملی سوریه فراهم آوردند]6[؛  تا جایی که بر اساس برخی آمارها، بازسازی سوریه حدود 

۴۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد]7[.
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امکان سنجی وقوع ناآرامی های عمومی در سایه مشکالت معیشتی

بدون شک در کنار تالش ها برای بهبود شرایط آزادی های سیاسی و مدنی، یکی از مهم ترین 

عوامل شکل دهنده اعتراضات مردم سوریه در شروع بحران داخلی در این کشور، مشکالت معیشتی 

و اقتصادی همراه با فقری بود که مردم این کشور را در مقایسه با همسایه هایی همچون ترکیه و 

لبنان در وضعیت نامناسبی قرار داده بود. بنابراین ظرفیت ناآرامی های اجتماعی و سیاسی در سوریه 

حتی قبل از وقوع جنگ در این کشور وجود داشته است.

در حال حاضر شرایط چند سال گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه در پی بیش از هشت سال 

جنگ داخلی، بسیار بغرنج تر و شدیدتر شده است. رشد جمعیت زیرخط فقر، کاهش شدید قدرت 

خرید مردم و از دست رفتن بیش از ۹۰ درصد ارزش لیره سوریه]۸[،  در کنار وضعیت اقتصادی 

نابسامانی که اشاره شد، ظرفیت های الزم برای ناآرامی و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی 

را نسبت به گذشته چند برابر کرده است.

با وجود این ظرفیت باالی ناآرامی، آن چه در حال حاضر مانع از وقوع بحران سیاسی و 

اعتراضات خیابانی می شود، ناامنی و ترِس از دست دادن امنیت نسبی است که در کشور برقرارشده 

است. در واقع، مردم با برقراری امنیت در کشور می توانند در اولویت هایشان تغییراتی ایجاد کنند 

و طبیعتًا به سمت اولویت بعدی خود که همان نیازهای معیشتی و رفاهی است، سوق داده می شوند. 

همانند عراق در صورت تداوم برقراری امنیت و کنار رفتن زمینه های ترس از دشمنان داخلی و 

خارجی و در صورتی که مشکالت اقتصادی برقرار باشد، احتمال وقوع بحران فراگیر در سوریه 

وجود دارد. به همین دلیل دولت سوریه هم زمان با تسلط بر اوضاع امنیتی و سیاسی کشور، ناگزیر 

است نسبت به وضعیت اقتصادی دغدغه های الزم را داشته باشد؛ چون موج بازگشت آوارگان 
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سوریه و تداوم ناامنی های اقتصادی در این کشور نشانه های یک بحران سیاسی اجتماعی است که 

آینده سوریه را مبهم جلوه می دهد. هرگونه سهل انگاری و تعلل در روند بازسازی سوریه می تواند 

یک تراژدی غم بار به همراه داشته باشد که تمام پیروزهای نظامی و سیاسی این کشور بخصوص 

در میدان جنگ با تروریست های داخلی و خارجی را وارونه کند و شکستی سنگین برای دولت و 

ملت سوریه به همراه داشته باشد. این خطر وجود دارد که حتی مهم ترین متحدان داخلی این کشور 

در مناطق شیعه نشین نیز نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراضاتی داشته باشند و اگر همانند عراق 

فساد اقتصادی تشدید شود، شروع ناآرامی و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی قریب الوقوع خواهد 

بود.

راهکارهای دولت سوریه برای پاسخ گویی به مطالبات اقتصادی

با توجه به شرایط ذکرشده درباره وضعیت اقتصادی سوریه و ضرورت اقدام الزم برای 

بازسازی این کشور با هدف پیش گیری از وقوع ناآرامی های احتمالی، پس از مرحله پیروزی بر 

دشمنان داخلی و خارجی، اقدامات دشوار دولت سوریه باید آغاز شود. البته این اقدامات در نقاطی 

که تسلط دولت بر آن تکمیل شده باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد. به گفته نخست وزیر 

سوریه: »ما یک ساختار برنامه ریزی برای پروژه سوریه بعد از جنگ داشته ایم و یک سری محورها 
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را در نظر گرفته ایم. این محورها در خصوص تقویت سالمِت نهادها، ساختار زیربنایی، رشد و 

آبادانی، ابعاد انسانی و اجتماعی، توسعه انسانی و اجتماعی و گفت وگوی ملی است. ما ۱۹۰ قانون 

داریم که تدریجی وضع شده اند و همسو با بازسازی اقتصادی در همه عرصه ها و نه صرفًا در اقتصاد، 

مورد اصالح قرار می گیرند]۹[«.

با این وجود، به نظر می رسد بیشتر این اقدامات در حد شعار و روی کاغذ باقی مانده است. 

عمل به وعده ها و شعارهای مطرح شده به زنجیره ای از اقدامات فراگیر نیاز دارد که در حال حاضر 

نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد. ضمن این که چالش های مالی برای اجرای اصالحات نیز 

قابل چشم پوشی نیست. گام نخست سوریه پس از برقراری امنیت، اجماع ملی با تمام گروه های 

سیاسی صلح طلب در این کشور است تا بتواند نهادها و ساختارهای الزم برای بازسازی را ایجاد 

کند. هم زمان همت مضاعفی الزم دارند تا علیه فساد و نابرابری در این کشور اقدام آنی صورت 

پذیرد. هم زمان تالش برای ورود گسترده سرمایه های خارجی و داخلی باید در دستور کار این 

کشور قرار بگیرد.

به همین منظور دولت سوریه برای ورود سرمایه گذاران خارجی دست به ابتکاراتی زده 

به  اداری ضروری  و  بانکی  بخش های گمرکی،  در همه  است. حضور آسان تر سرمایه گذاران 

برای  مالیاتی  »تخفیف های  برای سرمایه گذاری«،  مجوز  در صدور  می رسد. »سرعت دهی  نظر 

سرمایه گذاری«، »معرفی زمینه های سرمایه گذاری«، »واگذاری صد درصد پروژه به سرمایه گذار« 

و… ازجمله تسهیالتی است که مقامات سوریه برای سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند تا به این 

طریق شرایط برای ورود سرمایه گذاران خارجی تسهیل شود]۱۰[. اما پول و سرمایه به تنهایی عاملی 

برای توسعه و رونق اقتصادی نیست. بلکه وجود نیروی متخصص بومی و یا خارجی، قوانین شفاف 

مالی، قوه قضاییه و پارلماِن قدرتمند برای مقابله با هرگونه فساد و انحراف از بودجه های تعیین شده، 
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از ضرورت هایی هستند که در صورت عدم اقدام الزم در جهت تحقق آن ها، ورود سرمایه و پول 

به کشور نه تنها مثمر ثمر نیست، بلکه می تواند عاملی برای فساد و شکاف طبقاتی در کشور شود.

امکان سنجی افزایش نفوذ اقتصادی ایران در سوریه

جمهوری اسالمی ایران به عنوان متحدی پایدار در تحوالت سوریه مهم ترین نقش را در 

پیروزی های این کشور در میدان های نظامی و سیاسی داشته است. با این وجود سؤالی که به ذهن 

خطور می کند این است که آیا ایران از انگیزه الزم و توان اقتصادی کافی برای حضور فعال در 

سوریه برخوردار است و یا این که دولت سوریه چه نگاهی به نفوذ اقتصادی ایران در این کشور 

دارد؟ واقعیت این است که بعد از بحران داخلی در سوریه، ایران و روسیه از بیشترین انگیزه الزم 

برای نفوذ در اقتصاد سوریه برخوردارند. از طرفی دولت سوریه نیز در ادبیات سیاسی مسئوالن 

ارشد این کشور نشان داده است که بر روی متحدان دیروز و امروز خود برای آینده اقتصادی 

حساب ویژه ای بازکرده است. نخست وزیر سوریه می گوید: »همان طور که بشار اسد رئیس جمهور 

سوریه تأکید کردند؛ شرکت های کشورهایی که در ریختن خون سوری ها شرکت داشتند و علیه 

سوریه توطئه کردند؛ نقشی نخواهند داشت. امروز ما روابطی ویژه را با کشورهای دوست ترتیب 

داده ایم… ما این کار را با روسیه و ایران آغاز کرده ایم. گام های زیادی با روسیه بوده است. 

همکاری اقتصادی بزرگی )با روسیه( و هم چنین کشور دوست، ایران وجود داشته است«]۱۱[. 

بنابراین دولت سوریه در رأس برنامه های خود، توجه ویژه ای به شرکت های دولتی ایران دارد و 

بر ارائه تسهیالت به شرکت های دولتی و خصوصی ایران تأکید می کند تا این شرکت ها شرایط 

مساعدی برای سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری در سوریه داشته باشند]۱۲[.
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اساس رده بندی سازمان توسعه  بر  از ۴۰ کشوری است که  این که  سوریه یکی  با  اما 

تجارت، در »اولویت اول در بازارِ هدف« تجارت ایران قرارگرفته است، سهم صادرات ایران به 

سوریه از 5۱6 میلیون دالر در سال ۱۳۸۹ به کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر در سال های اخیر رسیده و 

تقریبًا کمتر از یک پنجم شده است. همچنین بر اساس اطالعات سازمان توسعه تجارت در آبان 

۱۳۹5 ایران پس از عربستان سعودی )با سهم ۸ /۲۲ درصدی( و امارات )با سهم ۲ /۱۱درصدی( 

با سهم  ۸/۳ درصدی سومین صادرکننده عمده کاال به سوریه بوده است. عالوه بر این بر اساس 

آمار گمرک و بانک جهانی، در شرایطی که روابط سیاسی مستحکمی بین ایران و سوریه وجود 

دارد، کشور ترکیه بسیار بهتر از ایران از بازار سوریه بهره برده است؛ به طوری که طبق نمودار 

زیر، ارزش صادرات ایران به سوریه در سال ۲۰۱6 تنها ۱۰ درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه 

بوده است]۱۳[.
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با توجه به واقعیت های موجود و مقایسه میزان حضور کشورهایی هم چون روسیه، عربستان 

و ترکیه با ایران می توان نتیجه گرفت که با روند در پیش گرفته شده نمی توان انتظارهای موردنظر 

دو کشور را با حرکت های الک پشتی پیش برد. دولت سوریه به شدت نیازمند بازسازی اقتصادی 

برای غلبه بر هرگونه بحران اجتماعی فراگیر و احتمالی است و لذا نمی تواند تا ابد منتظر بهبود 

و  دنبال کشورها  به  است  درنهایت ممکن  و  باشد  این کشور  در  ایران  اقتصادی  نفوذ  شرایط 

سرمایه گذاران خارجی دیگری برود. به همین دلیل لزوم اقدام سریع از سوی دولت برای افزایش 

تجارت با سوریه و هم چنین سرمایه گذاری در بخش های حیاتی و سودآور این کشور ضروری 

به نظر می رسد؛ چون از این طریق نه تنها می تواند برای کشور سودآوری مناسبی به همراه داشته 

باشد بلکه مکمل دست آوردهای نظامی و سیاسی خواهد بود که در یک دهه اخیر هزینه های مالی 

زیادی به همراه داشته است.
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نتیجه گیری

با وجود پیروزی های گسترده دولت سوریه و غلبه بر جنگ طلبان تجزیه طلب در این 

کشور، فاز جدیدی از روند رو به بهبود این کشور شروع شده و آن هم تالش برای بازسازی 

اقتصادی است که البته می تواند به پاشنه آشیل این کشور در بحران های سیاسی و اجتماعی نیز 

تبدیل شود. برای پیش گیری از چنین وضعیتی، دولت سوریه دست به ابتکارات مشخصی زده است 

و در این راستا سعی دارد با کمک متحدان خود و سرمایه گذاران خارجی روند توسعه اقتصادی را 

تسریع بخشد. سوریه در این  بین با چالش های عمده ای مواجه است که بدان اشاره شد. در این میان 

نقش آفرینی ضعیف دولت ایران برای نفوذ اقتصادی در این کشور ممکن است سوریه را وادار به 

استفاده از راه ها و مسیرهای جایگزین برای حضور سرمایه گذاران کند.
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