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إعداد المركز السوري لبحوث السٌاسات
لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً
تشرٌن األول 2013

كلمة شكر
ٌرغب كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمابً ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا) بؤن
ٌتقدّما بجزٌل الشكر إلى المركز السوري لبحوث السٌاسات على شراكته وتعاونه فً وضع هذه السلسلة من التقارٌر
الربعٌة حول أثر األزمة على االقتصاد السوري .فهذه المإسسات الثالث ملتزمة بتوفٌر بٌانات ومإشرات اقتصادٌة
موثوقة تهدف إلى تتبّع العواقب االقتصادٌة واالجتماعٌة للنزاع المسلّح والحالة اإلنسانٌة الطاربة الناجمة عنه فً سورٌة.
وتر ّكز هذه التقارٌر بصورة أساسٌة على قضاٌا التنمٌة البشرٌة لضمان بقاء االحتٌاجات التنموٌة الحالٌة والمستقبلٌة
للشعب السوري قٌد االهتمام أثناء تواصل العملٌات الطاربة اإلغاثٌة الجارٌة حالٌاً.
هذا التقرٌر هو التقرٌر الربعً الثانً الذي ٌضعه المركز السوري لبحوث السٌاسات لصالح كل من وكالة األونروا
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً .وٌتؤلف فرٌق المركز السوري لبحوث السٌاسات الذي أسهم فً وضع هذا التقرٌر من
نبٌل مرزوق ،وزكً محشً ،وربٌع نصر ،وخلود سابا ،وشامل بردان .كما استفاد هذا التقرٌر من مجموعة متنوّ عة من
األوراق البحثٌة واستشارات الخبراء.
وتتو ّجه وكالة األونروا بجزٌل الشكر إلى االتحاد األوروبً على الدعم المالً الذي قدّمه عبر أداته "آلٌة االستقرار"
() )Instrument for Stability (IFSوالتً م ّكنت وكالة األونروا من تقدٌم إسهاماتها فً المجاالت اإلنسانٌة،
والتعلٌمٌة ،والصحٌة ،وكذلك توفٌر التموٌل الصغٌر من أجل دعم الشعب السوري .كما أن هذه المنحة م ّكنت وكالة
األونروا أٌضا ً من دعم سلسلة الدراسات هذه.
ٌو ّد كل من المركز السوري لبحوث السٌاسات ،ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا)
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً بؤن ٌعربوا عن امتنانهم للدعم الكبٌر الذي قدّمه خبراء المكتب المركزي لإلحصاء ،وهٌبة
التخطٌط والتعاون الدولً ،وهٌبة التخطٌط اإلقلٌمً فً سورٌة.

بٌان المسؤولٌة:
إن التحالٌل والتوصٌات الخاصة بالسٌاسات الواردة فً هذا التقرٌر ال تعكس بالضرورة آراء وكالة األونروا ،أو برنامج
األمم المتحدة اإلنمابً ،أو أعضاء المجلس التنفٌذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً ،أو الدول األعضاء فً األمم المتحدة،
فهذا التقرٌر هو عبارة عن عمل أنجزه المركز السوري لبحوث السٌاسات بدعم من وكالة األونروا والمكتب القطري
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً سورٌة.
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نبذة مختصرة
رغبة من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن (األونروا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً فً تقٌٌم
أثر األزمة على مختلف العناصر االجتماعٌة واالقتصادٌة وتتبّع التغٌّرات االقتصادٌة الكلٌّة واالجتماعٌة الربٌسٌة فً
سورٌة ،خالل األزمة الحالٌة ،أوكلت إلى المركز السوري لبحوث السٌاسات مهمّة إعداد سلسلة من التقارٌر الربعٌة،
وهذا هو الثانً من بٌنها .وبحسب التقرٌر ،تشٌر تحالٌل المركز السوري لبحوث السٌاسات وتقدٌراته إلى ما ٌلً:

األثر االجتماعً


أدّى النزاع المسلّح فً سورٌة إلى حصول أضرار اجتماعٌة واقتصادٌة قاسٌة على مواطنٌها ،إذ ٌعتبر الالجبون من
سورٌة اآلن هم أسرع مجموعة الجبٌن نموّ اً فً العالم .وإذا ما تواصلت هذه الوتٌرة ،فإنهم سٌصبحون أكبر
مجموعة س ّكانٌة الجبة معاصرة بحلول نهاٌة العام .2013



بحلول النصف األول من العام  ،2013تراجع عدد س ّكان سورٌة بؤكثر من ثمانٌة فً المبة ،بٌنما غادر أكثر من
ثلث الس ّكان (وتحدٌداً  )%36.9أماكن سكنهم الطبٌعٌة ،إذ خرج  1.73ملٌون الجا من سورٌة ،بٌنما هاجر 1.37
ملٌون إنسان غٌرهم ،واضطر  4.8مالٌٌن إنسان إلى النزوح الداخلً.



أكثر من نصف الس ّكان ٌعٌشون فً حالة فقر ،إذ أن  7.9مالٌٌن نسمة دخلوا دابرة الفقر منذ بداٌة األزمة ،منهم
 4.4ملٌون نسمة دخلوا دابرة الفقر الشدٌد ،بما أن األسر أنفقت مدخراتها واستنفدت استراتٌجٌات التؤقلم المتاحة لها.



بحلول الربع الثانً من العام  ،2013ومع تواصل النزاع المسلّح وسط انهٌار اقتصادي عام ،وصل معدّل البطالة
إلى  ،%48.6إذ خسر أكثر من  2.33ملٌون نسمة وظابفهم ،ممّا عرض للخطر الحالة المعٌشٌة لما ٌقارب 10
مالٌٌن شخص كان هإالء المشتغلٌن ٌعٌلونهم.



خسر مإشر التنمٌة البشرٌة فً سورٌة  %20.6من قٌمته مقارنة مع العام  ،2010و %23.1من القٌمة التً كان
ٌحتمل أن ٌصل إلٌها بحلول أواسط العام  .2013هذا االنهٌار السرٌع فً التنمٌة البشرٌة ترافق بفقدان هابل لألمن
اإلنسانً ،وبتدهور كبٌر فً اإلنصاف والمساواة.



ٌعانً القطاع التعلٌمً من أزمة صامتة .فمعدّل التسرّب المدرسً وصل إلى  ،%49ممّا ٌشٌر إلى أن نصف أطفال
المدارس فً سورٌة باتوا ال ٌحصلون على التعلٌم النظامً .وفً الوقت ذاته ،فقد النظام التعلٌمً  3000مدرسة
تقرٌبا ً جرّاء األضرار أو التهدٌم ،فً حٌن أن  683مدرسة أخرى تإمّن المؤوى للنازحٌن داخلٌاً .كما أن ثمّة نقصا ً
فً أعداد المدرّسٌن بما أن اآلالف منهم انضمّوا إلى قوافل الالجبٌن والنازحٌن داخلٌا ً ،فً حٌن أن دوام الكادر
التدرٌسً المنتظم ٌ ّتسم غالبا ً بالتقلّب نتٌجة للنزاع.



ٌواجه النظام الص ّحً أٌضا ً انهٌاراً كبٌراً .فقد تراجعت نسبة األطباء إلى الس ّكان من طبٌب واحد لكل  661مواطنا ً
عام  ،2010إلى طبٌب واحد لكل  4.041مواطنا ً بحلول حزٌران  ،2013كما تع ّرض  57مستشفى إلى أضرار،
وخرج  37مستشفى من الخدمة ،وطال التؤثٌر  593مركزاً للرعاٌة الصحٌة األولٌة ،وهً التً كانت تعتبر
المصدر الربٌسً لألدوٌة لمن لدٌهم أمراض مزمنة ،إذ خرج  359مركزاً من الخدمة ،وأصبح  203منها غٌر
آمن ،وتض ّرر  31مركزاً آخر .والفبة المع ّرضة للخطر تحدٌداً هً النساء نتٌجة انخفاض عدد الوالدات التً تخضع
ألشراف شخص مختص ،وغٌاب القدرة على الحصول على خدمات ما قبل الوالدة وما بعدها ،بٌنما ٌواجه األطفال
ُعدٌة وحاالت اإلسهال.
معدّالت تلقٌح منخفضة ،وتقهقراً فً الحالة الغذابٌة ،وتنامٌا ً فً أعداد األمراض الم ِ



تعتبر خسارة الحٌاة البشرٌة أكثر جوانب النزاع المسلّح فظاعة ،فقد ازدادت نسبة الوفٌات المرتبطة بالنزاع بواقع
 %67فً النصف األول من العام  ،2013لتصل إلى ما ٌُقدر بزهاء  100.000حالة وفاة خالل فترة النزاع .كما
ٌُقدّر أن أكثر من  400.000شخص آخر قد تع ّرضوا لإلصابة أو التشوٌه أثناء النزاع .وبالتالً ،فإن أكثر من اثنٌن
فً المبة من الس ّكان قتلوا ،أو أصٌبوا ،أو جرحوا.



وسط هذا العنف كلّه ،ثمّة غٌاب لكرامة اإلنسان وحقوقه ،مع تجاهل المتقاتلٌن ،المتعمّد غالبا ً ،للمبادئ اإلنسانٌة.
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األثر االقتصادي


ٌواجه االقتصاد عملٌة تفكك للقطاع الصناعً وهروب لالستثمارات على نطاق واسع نظراً إلغالق المإسسات،
واإلفالس ،وهجرة رإوس األموال ،وأعمال النهب ،والتخرٌب .إذ بلغ إجمالً الخسابر االقتصادٌة  103.1ملٌار
دوالر أمٌركً بحلول الربع الثانً من العام  ،2013أي ما ٌُعادل  %174من الناتج المحلً اإلجمالً للعام
 ،2010باألسعار الثابتة.



تش ّكل األضرار التً تع ّرض لها مخزون رأس المال والبالغة  49.64ملٌار دوالر أمٌركً ،نسبة  %48من هذه
الخسابر .وٌتعٌن استبدال رأس المال الذي اختفى من مصادر تموٌل جدٌدة فً أي عملٌة إعادة تؤهٌل مستقبلٌة
لالقتصاد السوري وإعادة االستثمارات إلٌه.



تراجع الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  %34.3فً الربع األول من العام  ،2013و  %39.6فً الربع الثانً من
العام ذاته ،مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن فً العام  ،2012إذ ٌُقدّر الحجم اإلجمالً للخسارة فً الناتج المحلً
اإلجمالً حتى الربع الثانً من العام  2013بمبلغ  47.9ملٌار دوالر ،علما ً أن  8.2ملٌارات دوالر منها فقدت فً
الربع األول من العام  ،2013و 9.7ملٌارات دوالر فُقدت فً الربع الثانً من العام .2013



مع تواصل االنهٌار الكبٌر فً قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً ،شهد التركٌب الهٌكلً للناتج المحلً اإلجمالً تغٌراً
هابالً وسرٌعاً ،إذ باتت الزراعة ّ
تمثل  %54من الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع الثانً من العام  ،2013وهً
س ّجلت ارتفاعا ً موسمٌا ً نتٌجة للذروة الحاصلة خالل فترة الحصاد .ومع تواصل التراجع فً القطاعات اإلنتاجٌة
والخدمٌة التً تولّد القٌمة ،إضافة إلى انخفاض حصتها من الناتج المحلً اإلجمالً ،فإن الخدمات الحكومٌة،
والخدمات االجتماعٌة والخدمات التً تقدّمها المنظمات غٌر الحكومٌة نالت حصّة متنامٌة من الناتج المحلً
اإلجمالً خالل هذه الفترة ،رغم تراجع قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً الخاص بها ،باستثناء خدمات المنظمات غٌر
الحكومٌة.



شهدت استثمارات القطاع الخاص تدهوراً هابالً بنسبة  %23.3فً الربع األول من العام  ،2013وبنسبة %12.8
فً الربع الثانً من العام  2013مقارنة مع الربعٌن ذاتهما من العام  .2012وبحلول الربع الثانً من العام
 ،2013ش ّكل االستثمار  %10.3فقط من الناتج المحلً اإلجمالً ،وهو رقم أدنى بكثٌر من معدّل االهتالك السنوي
الطبٌعً لمخزون رأس المال.



تراجع االستثمار العام بنسبة تصل إلى  %23فً الربع األول من العام  ،2013وبنسبة  %30فً الربع الثانً من
العام  2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن من العام  .2012عالوة على ذلك ،قامت الحكومة بإعادة تخصٌص
موارد كبٌرة وتحوٌلها من االستثمار إلى االستهالك الجاري إضافة إلى اإلنفاق العسكري.



تواصل نمو عجز الموازنة فً الربع الثانً من العام  ،2013بٌنما وصلت نسبة الدٌن العام إلى  %73من الناتج
المحلً اإلجمالً ،مدفوعا ً إلى األعلى بالحاجة إلى زٌادة االقتراض الخارجً ،ومن المر ّجح أن تإدّي الزٌادة التً
حصلت على أجور القطاع العام فً نهاٌة الربع الثانً إلى زٌادة إضافٌة فً العجز فً الربع الثالث من .2013



تراجع االستهالك الخاص بنسبة  %40فً الربع األول من العام  ،2013و %47فً الربع الثانً من العام
 ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن من العام  ،2012ممّا ٌعكس الظروف االقتصادٌة والمالٌة المرٌعة التً تواجه
األسر السورٌة ،مع تعاظم النزاع المسلّح فً النصف األول من العام.



بما أن االنفاق الحكومً على االستهالك العام هو أمر حٌوي للتخفٌف من تراجع الطلب اإلجمالً ،فإن التراجع فً
اإلٌرادات الحكومٌة من الضرابب ومن المإسسات المملوكة للدولة ،والمترافق بالتكلفة المتزاٌدة للدعم وإعادة توجٌه
المخصصات الحكومٌة إلى االنفاق العسكري ،نجم عنه انكماش فً حصة االستهالك العام من الناتج المحلً
اإلجمالً بنسبة  %23فً الربع األول عام  ،2013و %22فً الربع الثانً عام  ،2013مقارنة مع العام .2012



مع انهٌار االقتصاد المنظم ،شهدت سورٌة تنامٌا ً فً االقتصاد غٌر المنظم ،والنشاطات الرٌعٌة سرٌعة الربح،
إضافة إلى ظهور اقتصاد العنف الذي سٌرخً بظالله على تنظٌم النشاط االقتصادي ،واإلصالح ،ورأس المال
الخاص ،والتنمٌة فً مرحلة ما بعد األزمة.
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المقدّمة
 27شهراً مرّت ،والزال النزاع الكارثً المسلح فً سورٌة ماضٌا ً وبال هوادة ،مع تزاٌد دخول الالعبٌن اإلقلٌمٌٌن
والدولٌٌن إلى قلب هذه المعمعة العسكرٌة .فالمظاهرات السلمٌة التً اندلعت جنوبً سورٌة فً مطلع العام ،2011
مطالبة بالحرٌات المدنٌة ،وداعٌة إلى التغٌٌر السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي ،سرعان ما تعرّضت إلخماد من القوّ ات
الحكومٌة .فخالل عقود طوٌلة ،أخفقت مإسسات الدولة فً التجاوب بفعالٌة مع الحرمان والتهمٌش اللذٌن تعانً منهما
شرابح واسعة من الشعب ،ووضع حد لهما .ورغم أن االقتصاد السوري نما خالل العقود الماضٌة ،ورغم تطبٌق الحكومة
إلصالحات اجتماعٌة واقتصادٌة غٌر ناجزة وجزبٌة ،إال أنها تجاهلت العدٌد من المناطق أو أفضت إلى نتابج هزٌلة لم
ترقَ إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته (راجع المركزي السوري لبحوث السٌاسات(2013 ،أ)) .فعجز الحكومة
المدٌد عن صٌاغة حلول جوهرٌة الحتٌاجات المجتمع هو واحد من العناصر األساسٌة فً التحوّ ل نحو نزاع مسلّح.
وفً غٌاب االرتقاء إلى مستوى القٌادة والنزاهة الدبلوماسٌة ،من المحزن أن ٌخفق نظام العالقات الدولٌة فً خدمة
مصالح الشعب السوري ،الذي ٌحتاج إلى وضع حد للعملٌات العدابٌة ،وإلى تسوٌة سٌاسٌة حقٌقٌة إذا ما قدّر له إعادة بناء
حٌاته ومجتمعه ،وترسٌخ أسسهما .ومن المإسف أٌضا ً نجاح جهات إقلٌمٌة ودولٌة انخرطت فً هذا النزاع فً تموٌله
وتؤجٌجه .فالعنف العسكري أوجد كارثة إنسانٌة بنسب مضطردة االتساع .فالسورٌون الهاربون من النزاع الٌوم باتوا
أسرع الفبات الالجبة نمواً على المستوى العالمً .ورغم أن عددهم الزال ٌقل كثٌراً عن الخمسة مالٌٌن الجا فلسطٌنً
الذٌن ٌعٌشون فً األردن ،ولبنان ،وسورٌة ،وفلسطٌن نتٌجة للنزاع العربً اإلسرابٌلً عام  ،1948إال أن الالجبٌن
السورٌٌن سٌصبحون قرٌبا ً أكبر مجموعة معاصرة من الالجبٌن فً العالم (المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة لشإون
الالجبٌن .)2013
وتعتبر التكلفة اإلنسانٌة المؤساوٌة للنزاع المسلّح مج ّرد جانب واحد للتحلل االجتماعً والثقافً والسٌاسً ،والذي ٌشمل
أٌضا ً ،من جملة ما ٌشمل ،حربا ً كارثٌة على التنمٌة والرفاهٌة االقتصادٌة سٌحتاج االقتصاد السوري إلى عقود للتعافً
من آثارها .فالتصعٌد المتواصل لوتٌرة النزاع أفضى باألطراف المسلّحة إلى تخرٌب األصول االقتصادٌة والمنتجة للبالد،
مع تحوٌل الموارد من النشاطات المنتجة إلى النشاطات الهدّامة .غٌر أن تواصل هذه التوجهات طوال العام 2013
سٌترك آثاراً كارثٌة على التنمٌة ضمن البلد.
ٌتطرّق التقرٌر إلى األسس الجوهرٌة للتخرٌب والتدهور االقتصادٌٌن اللذٌن جلبتهما هذه الحرب الصامتة على التنمٌة
البشرٌة واالقتصادٌة .وهذا هو التقرٌر الثانً الذي أوكلت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن
(األونروا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً إلى المركز السوري لبحوث السٌاسات مهمّة إعداده لٌق ّدم تقٌٌما ً متواصالً
لألوضاع االقتصادٌة و االجتماعٌة فً سورٌة خالل األزمة الحالٌة ،باالستناد إلى التحدٌثات الرسمٌة المتاحة ،ونماذج
االقتصاد القٌاسً لتقدٌر المإشرات الربٌسٌة األخرى .1ومن المإمل أن ترسم هذه التقارٌر خارطة اقتصادٌة ،وأن تش ّكل
أداة تحلٌلٌة تتٌح لمختلف الجهات أن تطلع بوضوح على المخاطر الحالٌة والتخرٌب الذي طال االقتصاد من أجل صٌاغة
السٌاسات والبرامج التً ٌمكن أن تخفف من وقع األحداث ضمن الظروف الحالٌة ،مع توفٌر منظور مستقبلً شامل
إلعادة التؤهٌل ،وإعادة اإلعمار ،والتنمٌة مستقبالً.
استناداً إلى التقرٌر الفصلً األولٌ ،بنً هذا التقرٌر على اإلطار ،والتحالٌل ،والمنهجٌة ،التً طوّ رها المركز فً تقرٌره
السابق "الجذور و اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة لألزمة السورٌة" الذي حلّل األوضاع عام ( 2 2012المركز السوري
لبحوث السٌاسات .)2013 ،وتستند المقاربة المنهجٌة إلى مقارنة "سٌنارٌو األزمة" ،أو المإشرات الفعلٌة خالل األزمة،
مع "السٌنارٌو االستمراري " ،أو المإشرات التً كانت على األرجح ستتحقق لو لم تندلع األزمة .إن الفارق أو الفجوة بٌن
هذٌن السٌنارٌوهٌن تعادل الخسابر االقتصادٌة االجتماعٌة التً ُتعزى إلى األزمة .وٌشتمل التقرٌر على عدد من مإشرات
األداء االقتصادي الكلً واالجتماعً التً جُمعِت وقٌّمت استناداً إلى مصادر رسمٌة ومشاورات مع عدد من الخبراء،
وكذلك باالعتماد على عدد من النماذج ،مثل البرمجة المالٌة ،ضمن إطار تنموي شامل.
 1إن مصادر البٌانات الواردة فً هذا التقرٌر هً بصورة ربٌسٌة المكتب المركزي لإلحصاء ،وهٌبة التخطٌط والتعاون الدولً ،ووزارة الصحة،
ووزارة التربٌة ،ووزارة اإل دارة المحلٌة ،ووزارة الشإون االجتماعٌة ،ومصرف سورٌة المركزي ،ووكاالت األمم المتحدة .إضافة إلى ذلك،
أجرٌت لقاءات مع عدد من الخبراء والشخصٌات المطلعة.
 2راجع النسخة اإلنكلٌزٌة على العنوان التالً .)http://unrwa.org/userfiles/2013071244355.pdf ( :كما أن النسخة العربٌة متاحة
على العنوان التالً)http://scpr-syria.org/( :
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وبتحدٌد أكبر ،فإن هذا التقرٌر ٌستقصً بصورة معمّقة القضاٌا المرتبطة بالموسمٌة على مدار فترات ربعٌة ،وهذا أمر
أساسً لفهم أثر التقلّبات فً المخرجات القطاعٌة على التنمٌة .وٌش ّخص هذا التقرٌر النمط الموسمً لإلنتاج الزراعً،
والصادرات ،والمستوردات ،واالستهالك الخاص .إضافة إلى ذلك ،وفضالً عن تقدٌر المإشرات الخاصة بالربع الثانً
من العام  ،2013فإن التقرٌر ٌعاود النظر فً التقدٌرات السابقة وٌُعٌ ُد تقٌٌمها استناداً إلى بٌانات ومعلومات مُحدّثة.
ٌر ّكز القسم األول من التقرٌر على المإشرات االقتصادٌة وأثر األزمة على القطاعات االقتصادٌة ،والموازنة العامة،
ّ
فٌغطً األثر على المإشرات االجتماعٌة ،ومن ضمنها ،الس ّكان ،والفقر ،والصحّ ة،
واألسعار ،والوظابف .أمّا القسم الثانً
والتعلٌم ،ومإشر التنمٌة البشرٌة ،والتضامن االجتماعً.
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أوالً :األثر االقتصادي لألزمة
ٌستند هذا التقرٌر إلى أحدث البراهٌن المتعلقة بالوضع االقتصادي فً سورٌة والمتوفرة حتى اآلن ،وذلك كً تحدّث
المعارف الراهنة بالحالة االقتصادٌة للبالد منذ اندالع النزاع فً آذار  .2011وقد ت ّم ذلك من خالل تقدٌر الخسابر
االقتصادٌة حتى الربع األول من العام  ،2013وتقدٌر الخسابر اإلضافٌة للربع الثانً من العام  .2013وٌواصل هذا
القسم السرد والتحلٌل الخاصٌّن بالنمو /التراجع االقتصادي ضمن قطاعات مختلفة .وهو ٌؤخذ بعٌن االعتبار األثر الذي
تركته التغٌّرات الحاصلة مإخراً فً نمط النزاع بصورة أساسٌة على االقتصاد .عالوة على ذلكٌ ،حلل هذا القسم وٌقدّر
المإشرات الربٌسٌة للمالٌة العامّة ،والتجارة ،واألسعار ،وسعر الصرف ،والتشغٌل.

إعادة هٌكلة هدّامة
خالل الربع الثانً من العام  ،2013واصلت أزمة االقتصاد السوري مسارها الحاد المنحدر هبوطاً ،األمر الذي أدّى إلى
تراجع متزاٌد فً ثروة األمة ،والضغط على رأس المال ضمن القطاعٌن الخاص والعام .وبالكاد تفادت الصناعات
التحوٌلٌة والقطاع االستخراجً (ومعظمه من النفط) االنهٌار الكامل ،إذ تراجعت حصتهما من الناتج المحلً اإلجمالً فً
الربع الثانً من العام  2013إلى حدود  .%4كما أن النزاع المسلّح أفضى إلى أضرار مادٌة واسعة النطاق فً البنٌة
التحتٌة ،وقطاع األعمال ،والبٌبة ،واالتصاالت ،فً حٌن شهدت الخدمات التجارٌة تراجعا ً درامٌاً .وتزامنا ً مع ذلك،
ضغطت العقوبات االقتصادٌة على الصادرات والمستوردات والقطاعات المالٌة والمصرفٌة .ووسط هذه الكارثة
االقتصادٌة ،لم ٌعد بوسع االقتصاد الوطنً تلبٌة االحتٌاجات األساسٌة للشعب السوري.
تعتبر المحرّكات األساسٌة المنتجة لالقتصاد السوري – ومن ضن ذلك الصناعة االستخراجٌة ،والصناعة التحوٌلٌة،
والتشٌٌد والبناء ،والتجارة الداخلٌة ،والنقل واالتصاالت ،والمالٌة ،والخدمات العقارٌة – فً حالة ٌُرثى لها ،بموازاة تفكك
صناعً واسع النطاق ،ممّا أدى إلى عملٌة إعادة هٌكلة هدّامة لالقتصاد .وباستثناء العمل ضمن تجمّعات اقتصادٌة
محدودة فً أماكن مثل وسط دمشق ،والالذقٌة ،وطرطوس ،والسوٌداء ،والقامشلً ،فإن مإسسات القطاع الخاص
المرخصة ال تحظى إال بفرصة محدودة لالزدهار .والعدٌد منها ٌكابد الٌوم جاهداً لمجرّ د البقاء ضمن أسواق تتسم
بخطورة عالٌة ولم تعد خاضعة للتنظٌم ،بٌنما تشهد األسواق تنامٌا ً فً أعداد صغار روّ اد األعمال المهمّشٌن من القطاع
غٌر المنظم الذٌن ٌعملون على تؤمٌن دخل هزٌل بالكاد ٌكفٌهم قوتا ً لعابالتهم .كما أن رجال األعمال ٌعملون ،وبصورة
متنامٌة ،فً أسواق تتخللها اقتصادات العنف ،حٌث االبتزاز ،والتهرٌب ،والتشلٌح ،واألفعال الجرمٌة تتعدّى على األعمال
المشروعة وتهدّد مصدر رزق رجال األعمال العادٌٌن.
الشكل  :0التوزٌع النسبً للناتج المحلً اإلجمالً حسب القطاعات بٌن الربع الثانً عام  3101والربع الثانً عام 3102
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الخدمات االجتماعٌة

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

المنظمات غٌر
الحكومٌة

_2013ربع2

_2012ربع2

_2011ربع2

_2010ربع2

فً الوقت الحاضرٌ ،تصف التركٌب الهٌكلً لالقتصاد بعدم التطوّ ر كانعكاس لتغٌّر تركٌبة الناتج المحلً اإلجمالً للبالد
(الشكل  .)1فمنذ بداٌة النزاع ،كانت القطاعات االقتصادٌة الوحٌدة التً سجلت نمواً فً حصتها من الناتج المحلً
اإلجمالً هً الزراعة والخدمات الحكومٌة ،والخدمات االجتماعٌة ،وخدمات المنظمات غٌر الحكومٌة ،والمرافق .وٌعتبر
االرتفاع فً حصة الزراعة من الناتج المحلً اإلجمالً غٌر مسبوقاً ،إذ ش ّكلت الزراعة  %54من الناتج المحلً
اإلجمالً فً الربع الثانً من العام  ،2013لتكون بذلك قد ضاعفت حصّتها مقارنة مع العام  ،2010وتجاوزت جمٌع
القطاعات األخرى بوصفها المكوّ ن الربٌسً الذي ٌضٌف قٌمة إلى الناتج المحلً اإلجمالً .ورغم أن حصة االنتاج
الزراعً من الناتج المحلً اإلجمالً قد ازدادت ،إال أن قٌمة هذا الناتج تراجعت ،وإن كانت حصّته فً حال من الصعود،
فقد انخفضت القٌمة المضافة للناتج الزراعً من  263ملٌار لٌرة سورٌة عام  ،2011إلى  245ملٌار لٌرة سورٌة فً
عام  ،2012و 119ملٌار لٌرة سورٌة فً النصف األول من العام  .2013عالوة على ذلك ،فإن األحوال المناخٌة
المواتٌة ش ّكلت ضمانا ً لتحسّن الناتج الزراعً فً النصف األول من العام  .2013غٌر أن الموقع المركزي الذي تشغله
الزراعة حالٌاً ،حتى وإن كانت تم ّد آالف األسر بؤسباب البقاء خالل األزمة الحالٌة ،ال ٌنبا عن تطوّ ر اقتصادي إٌجابً.
فالقطاع الزراعً الزال ٌواجه حالة من التقلب المناخً ،بٌنما الزال النزاع ٌطرح تحدٌّات أمام المزارعٌن فً الوصول
إلى األراضً ،واألسواق ،والوقود ،والمستلزمات ،والري ،بما أن األراضً والقطعان واقعة تحت الحصار ،أو معرضة
للنهب ،أو التخرٌب .وعلٌه فإن الزراعة تستؤثر بحصة متنامٌة من اقتصاد غٌر سلٌم.
تو ّفر القطاعات النامٌة األخرى جمٌعها خدمات تساعد السورٌٌن فً التؤقلم مع المشاق التً فرضها النزاع الحالً ،إذ تقدّم
الخدمات االجتماعٌة وخدمات المنظمات غٌر الحكومٌة تموٌالً هاما ً للتداخالت اإلنسانٌة .وتظل الخدمات الحكومٌة بارزة،
إذ نمت حصتها من الناتج المحلً اإلجمالً منذ العام  ،2010وهً حالٌا ً ثالث أكثر مكوّ نات الناتج المحلً اإلجمالً
أهمٌة بعد التجارة الداخلٌة والزراعة ،ولكن كما هو حال الزراعة ،فإن هذه الحصة المتنامٌة هً جزء من اقتصاد أصغر
بكثٌر .وبالتالً ،فإن قٌمة الخدمات الحكومٌة انكمشت من  228ملٌار لٌرة سورٌة فً  ،2011إلى  190ملٌار لٌرة
سورٌة فً  ،2012و 67ملٌار لٌرة سورٌة فقط فً النصف األول من العام  .2013وتإدّي القوّ ة االقتصادٌة للخدمات
الحكومٌة دوراً سٌاسٌا ً واستراتٌجٌا ً هاماً ،بما أن الخدمات والمشترٌات الحكومٌة تعتبر أساسٌة للمحافظة على النشاطات
فً القطاعات األخرى ،فً حٌن تعتبر الدولة أكبر صاحب عمل فً البلد .ولكن من غٌر المستبعد مستقبالً ،أن ٌقود
التراجع فً قٌمة الخدمات الحكومٌة جرّاء االنخفاض فً اإلٌرادات العامّة إلى فشل الدولة.
الشكل  :3نمط اإلنتاج الزراعً فً 3100
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المصدر :المجموعة اإلحصابٌة الزراعٌة وحسابات المإلفٌن

االقتصاد الهش
ٌقدّر التقرٌر النمو /التراجع فً االقتصاد الحقٌقً استناداً إلى مإشرات غٌر مباشرة لكل قطاع خالل العامٌن 2011
و 2012والربعٌن األول والثانً من العام  32013باستعمال تقدٌرات اقتصادٌة قٌاسٌة ونموذج للبرمجة المالٌة (راجع
الملحق) .ثم ٌقوم التقرٌر بتقدٌر التغٌّرات الهٌكلٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً بالقٌمة الحقٌقٌة .كما ٌقوم بمراجعة
3يع ّذالخ انًُٕ انغٌُٕح انًزكٕسج نهعايٍٍ  ، 3123ٔ 3122تًٍُا لٕسَد يعذالخ انًُٕ انغُٕي عهى أعاط فصهً نهشتعٍٍ األٔل ٔانصاًَ يٍ انعاو
 3124يع انشتع راذّ فً انغُح انغاتمح.
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التقدٌرات الواردة فً التقرٌر الفصلً السابق والخاصة بالناتج المحلً اإلجمالً للعام  ،2012والربع األول من العام
( 2013المركز السوري لبحوث السٌاسات 2013 ،ب) .إضافة إلى ذلكٌ ،تطرّق التقرٌر إلى موسمٌة الناتج المحلً
اإلجمالً للزراعة لتقدٌم صورة أدق للنشاطات االقتصادٌة الفصلٌة خالل  2013مقارنة مع العام  .2012وقد تم ذلك من
خالل تبنً نمط الموسمٌة الزراعٌة فً  ،2011والذي ٌبٌّن أن اإلنتاج الزراعً ٌصل إلى ذروته فً الربع الثانً من
العام ،وٌكون فً أخفض مستوٌاته فً الربع األول (الشكل  .)2ولموسمٌة الناتج المحلً اإلجمالً للزراعة تؤثٌر ٌإدّي
إلى تقلبات فً الناتج المحلً اإلجمالً على مدار األرباع المختلفة .وعلٌه ،ولتوضٌح أثر الموسمٌة على معدّالت النمو/
االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً ،احتسبت معدّالت النمو للربع على أساس الربع ذاته فً السنة السابقة.
عالوة على ذلك ،تبٌّن النتابج المعدّالت الحقٌقٌة للنمو/االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً فً سورٌة بحسب القطاع،
ممّا ٌعكس حجم االنهٌار ف ً االقتصاد السوري خالل األزمة الحالٌة .فـ"السٌنارٌو االستمراري" ٌبٌّن أنه لو لم تندلع
األزمة ،لكانت سورٌة قد حققت معدّل نمو سنوي فً الناتج المحلً اإلجمالً ٌبلغ  %7.1تقرٌبا ً عام  ،2011و%6.5
عام  ،2012و %6.9فً الربع األول من العام  ،2013و %7.4فً الربع الثانً من العام  .2013ولكن ،باستعمال
التقدٌرات من "سٌنارٌو األزمة" ،فإن التقدٌرات تقول أن الناتج المحلً اإلجمالً لسورٌة انكمش بنسبة  %3.7عام
 ،2011ومن ثم بنسبة  %27.7عام  ،2012و %34.3فً الربع األول من العام  ،2013و %39.6فً الربع الثانً
من العام  .2013ومنذ بداٌة العام  ،2011وحتى الربع الثانً من العام ُ ،2013تقدّر خسارة الناتج المحلً اإلجمالً
لالقتصاد السوري بمبلغ  1.370ملٌار لٌرة سورٌة بحسب األسعار الثابتة لعام ( .2000الجدول  )1وتعادل هذه الخسارة
 %94.4من الناتج المحلً اإلجمالً لسورٌة عام  ،2010وبحسب األسعار الجارٌة ،فإن هذه الخسارة تعادل 47.9
ملٌار دوالر أمٌركً.
الجدول  :0الناتج المحلً اإلجمالً بحسب القطاع – 3101 ،الربع الثانً من العام  ،3102واآلثار المقدّرة لألزمة ،بملٌارات
اللٌرات السورٌة (بحسب األسعار الثابتة لعام )3111
السٌنارٌو االستمراري

الفعلً

آثار األزمة

سٌنارٌو األزمة

2010

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

حتى حزٌران
2013

الزراعة

240

263

276

30

121

263

245

24

95

0

31

6

26

63

االستخراجٌة

186

185

185

46

46

163

83

6

2

23

102

40

44

208

التحوٌلٌة

100

105

110

29

29

78

23

5

4

26

86

24

24

161

المرافق

37

42

48

13

13

39

33

7

6

3

14

7

8

32

البناء والتشٌٌد

52

54

55

13

14

59

33

5

2

-5

22

8

12

36

التجارة

297

311

326

85

85

263

176

23

14

49

150

63

71

333

النقل واالتصاالت

191

208

227

62

62

158

108

14

9

51

119

48

53

271

مال وتأمٌن وعقارات

80

88

96

26

26

87

61

8

5

1

36

18

21

76

الخدمات الحكومٌة

207

230

257

71

71

228

190

39

28

3

67

32

43

145

الخدمات االجتماعٌة

59

67

76

22

22

60

56

11

10

7

21

10

12

50

المنظمات غٌر الحكومٌة

1

1

1

0

0

1

3

1

2

0

2-

1-

2-

5-

الناتج المحلً اإلجمالً

1,452

1,555

1,656

398

490

1,398

1,011

142

177

157

645

256

313

1,370

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على بٌانات أولٌة من هٌبة التخطٌط والتعاون الدولً والمكتب المركزي لإلحصاء

لم ٌتغٌّر التركٌب الهٌكلً للخسابر اإلجمالٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً ضمن القطاعات المختلفة تغٌراً كبٌراً بٌن الربع
األول من العام  2013والربع الثانً من العام ذاته .وقد كانت أكبر الخسابر فً التجارة التً خسرت  333ملٌار لٌرة
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سورٌة من  2011وحتى حزٌران  ،2013ممّا ٌش ّكل  %24من االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً .ومثلت خسابر
قطاع النقل  %20من الخسابر اإلجمالٌة للناتج المحلً اإلجمالً خالل هذه الفترة بقٌمة تبلغ  271ملٌار لٌرة سورٌة،
بٌنما تراجعت الصناعة االستخراجٌة (وبصورة ربٌسٌة النفط) بواقع  208ملٌارات لٌرة سورٌة ،أي ما ّ
ٌمثل  %15من
خسابر الناتج المحلً اإلجمالً ،أمّا الصناعة التحوٌلٌة فقد تراجعت بواقع  161ملٌار لٌرة سورٌة وهً ّ
تمثل  %12من
خسابر الناتج المحلً اإلجمالً .وقد تال ذلك قطاع الخدمات الحكومٌة الذي فقد  145ملٌار لٌرة سورٌة ،أي ما ٌش ّكل
 %10.6من الخسابر اإلجمالٌة للناتج المحلً اإلجمالً (الشكل  .)3وبالتالً ،وبحلول الربع الثانً من العام  ،2013فإن
الخسابر الربٌسٌة فً الناتج المحلً اإلجمالً طالت التجارة ،والنقل ،والصناعة االستخراجٌة ،والخدمات الحكومٌة.
الشكل  :2التوزٌع النسبً للخسائر (األرباح) المقدّرة فً الناتج المحلً اإلجمالً حسب القطاعات فً  ،3100و ،3103والربع
األول من العام  ،3102والربع الثانً من العام 3102
الزراعة
%5

خدمات اجتماعٌة
%4

منظمات غٌر حكومٌة
%0

االستخراجٌة
%15

مال وتؤمٌن وعقارات
%5

التحوٌلٌة
%12
المرافق
%2
البناء والتشٌٌد
%3

خدمات حكومٌة
%10

النقل واالتصاالت
%20

التجارة
%24

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

تصاعد االنكماش فً االقتصاد تصاعداً كبٌراً فً النصف األول من العام  ،2013مقارنة مع النصف األول من العام
 ،2012إذ وصلت خسابر الناتج المحلً اإلجمالً إلى  256ملٌار لٌرة سورٌة فً الربع األول من العام  2013و313
ملٌار لٌرة سورٌة فً الربع الثانً من العام  2013باألسعار الثابتة للعام  .2000عالوة على ذلك ،شهد الربع الثانً من
العام  2013زٌادة هابلة فً الناتج المحلً اإلجمالً للزراعة مقارنة مع الربع األول من العام  ،2013بما أن االنتاج
الزراعً وصل إلى ذروته الموسمٌة .بٌد أنه كان متدنٌا ً تدنٌا ً كبٌراً عن مستوٌاته فً فترة ما قبل األزمة .وشهدت
القطاعات األخرى كلها انكماشا ً فً الربع الثانً مقارنة مع الربع األول من العام  ،2013باستثناء خدمات المنظمات غٌر
الحكومٌة.
خالل الفترة الحالٌة من عمر األزمة ،ش ّكلت الزراعة الدعامة األساسٌة لالقتصاد .وتزامنا ً مع فترة الحصاد الربٌسٌة،
ش ّكلت الزراعة  %54من الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع  %27فً الربع األول
من العام  .2013ونتٌجة لذلك ،فقد كانت الزراعة عامل إسهام ربٌسً فً توفٌر الوظابف الموسمٌة والدخل خالل هذه
الفترة ،مدعومة بالظروف المناخٌة اإلٌجابٌة خالل العام .فخالل هذا الوقت ،أدى االنتاج الزراعً دوراً ربٌسا ً فً التقلٌل
من انعدام األمن الغذابً ،وتؤمٌن فرص العمل لذوي المهارات المتدنٌة فً المناطق الرٌفٌة ،فضالً عن التخفٌف من الفقر
وسط صفوف األسر المنخرطة فً العمل الزراعً .غٌر أن هذا اإلسهام اإلٌجابً نوعا ً ما لقطاع الزراعة فً االقتصاد لم
ٌحل دون حصول انكماش فً الزراعة فً الربعٌن األول والثانً من العام  2013بواقع  %6.9فً كل ربع ،مقارنة مع
الفصلٌن ذاتهما فً العام  .2012فقد كان هناك انخفاض فً عملٌات الزراعة بنسبة  %15مقارنة مع العام ،2012
وتحدٌداً فً حالة المحاصٌل الربٌسٌ ة مثل القمح ،والشعٌر ،والقطن ،والشوندر .وكان االنخفاض الملحوظ فً محافظة
الرقة التً انخفضت فٌها الزراعة بنسبة  .%40عالوة على ذلك ،ورغم أن الظروف المناخٌة االجمالٌة كانت إٌجابٌة
عموماً ،إال أن غلة الهكتار الواحد هبطت نتٌجة للظروف األمنٌة السٌبة التً حالت دون إمكانٌة وصول المزارعٌن فً
مناطق النزاع إلى أراضٌهم بصورة متواصلة .كما تؤثرت الغلّة بندرة األسمدة والطاقة ،وتنامً تكلفتهما .وأرخى الوضع
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األمنً السًء بثقله على شحن المحاصٌل الزراعٌة وتسوٌقها .وترافق ذلك مع عملٌات تخرٌب ونهب للمحاصٌل
والحٌوانات ،وأضرار واسعة النطاق فً البنٌة التحتٌة للري.
فً الربع الثانً من العام  ،2013ارتفعت أسعار الوقود واألسمدة ،دافعة بذلك تكالٌف األنشطة الزراعٌة إلى االرتفاع
بنسبة  %19وفقا ً لتقدٌرات هٌبة التخطٌط والتعاون الدولً .واستجابة لذلك ،قامت الحكومة برفع أسعار شراء القمح الذي
تستجره من المزارعٌن .فقبل األزمة ،اعتاد المزارعون بٌع المحاصٌل الربٌسٌة لحقولهم مباشرة إلى الحكومة ،ولكن
نظراً للعوابق األمنٌة ،اضطر مزارعون عدٌدون اآلن إلى بٌع محاصٌلهم نظٌر أسعار أقل إلى السماسرة الذٌن ٌبٌعونها
بدورهم إلى الحكومة أو ٌشحنونها مباشرة إلى سوق الجملة .وخالل هذه الفترة ،حصل نقص فً المنتجات الحٌوانٌة،
والسٌما اللحوم ،بما أن قطاع الثروة الحٌوانٌة تؤثر جرّاء التهرٌب ،والنهب ،والسرقة ،وغٌاب العلف ،ممّا أجبر الحكومة
على السماح باستٌراد اللحوم .وبناء على ذلك ،أدّت الزٌادة فً التكالٌف الزراعٌة وندرتها إلى زٌادة فعلٌة فً تكالٌف
المنتجات الزراعٌة بالنسبة للمستهلكٌن.
س ّجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ،والذي ٌشمل المطاعم والفنادق ،انكماشا ً كبٌراً فً الناتج المحلً اإلجمالً ،خالل
الربعٌن األول والثانً من العام  ،2013فقد قدّر حجم االنكماش فٌه بحدود  %48.7فً الربع األول من عام ،2013
و %67.7فً الربع الثانً من العام ذاته ،مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن من العام  .2012وخالل الربع الثانً من العام
 ، 2013أفضى النزاع إلى ارتفاع أسعار المستهلك ،وندرة السلع المحلٌة ،وانخفاض الدخل ،وارتفاع تكالٌف الطاقة
واألمور اللوجستٌة ،وتراجع قٌمة العملة ،والقٌود على حركة األشخاص والبضابع ،وكل ذلك ترك أثراً هابالً على قطاع
التجارة الداخلٌة .والزالت العقوبات الدولٌة تإدّي دوراً فً التقلٌل من تدفق السلع ،نتٌجة للقٌود المفروضة على االستٌراد
والتصدٌر ،وإٌقاف العملٌات المالٌة ،وخدمات التؤمٌن ،ممّا زاد من تكلفة المستوردات األساسٌة .عالوة على ذلك،
وبوصف هذا القطاع واحداً من أهم الجهات توظٌفا ً للعمّال ذوي المهارات المنخفضة ،أدّت عملٌات تقلٌص الوظابف
واإلغالق إلى خسارة عشرات آالف الوظابف فٌه.
أمّا ضمن القطاع ،فقد تس ّبب النزاع المسلح بتشوهات كبٌرة بٌن األسواق ،حسب المناطق الجغرافٌة فً جمٌع أنحاء
البالد ،مع حصول تفاوت كبٌر فً أسعار السوق ،وهوامش األرباح التجارٌة وتغطٌة النفقات ،واالستحصال على السلع،
وكذلك المعامالت الرسمٌة .كما أن قطاع التجارة مع ّرض فً الكثٌر من المناطق لخطر االبتالع من قبل اقتصاد العنف
الذي ظهر من خالل األسواق السوداء التً تنتشر كالفطر لتبادل البضابع غٌر المشرعة ،والمهرّبة ،والمنهوبة ،والتً
تترافق غالبا ً بعملٌات االبتزاز والخطف .وأسهم الضعف المتنامً للمإسسات التعاقدٌة وإنفاذ القانون فً هذه المناطق فً
تقوٌض عملٌات الشركات القانونٌة وشبكات األعمال النظامٌة .وفً الربع الثانً من العام  ،2013حافظت الحكومة على
تدخلها لضمان استتباب االستقرار فً أسعار السوق من خالل دعم المشتقات النفطٌة ،التً ٌتزاٌد استٌرادها .غٌر أن
تهاوي قٌمة العملة ٌزٌد من أعباء المحافظة على هذا الدعم ،وٌجبر الحكومة على زٌادة أسعار المشتقات النفطٌة بغٌة
التخفٌف من العبء القابم على الموازنة العامة .إضافة إلى ذلك ،افتتحت الحكومة فً الربع الثانً من العام  2013عدداً
محدوداً من المنافذ لبٌع السلع األساسٌة المستوردة مباشرة وبؤسعار مدعومة فً مناطق شتى.
ظل تؤثٌر النزاع على قطاع السٌاحة هدّاما ً خالل الربع الثانً من العام  ،2013حٌث انكمش القطاع بنسبة  %76فً
النصف األول من العام  2013مقارنة مع النصف األول من العام  ،2012مع تراجع كامل فً أعداد السٌّاح ،وإٌرادات
السٌاحة ،واللٌالً السٌاحٌة.
شهد الناتج المحلً اإلجمالً لقطاع الصناعة االستخراجٌة انكماشا ً نسبته  %49فً  ،2012نتٌجة للنزاع المسلّح وانعدام
األمن ،بٌنما شهد صدمة اقتصادٌة قوٌة خالل الربع الثانً من العام  ،2013مع انخفاض وسطً انتاج النفط من
 47.000برمٌل ٌومٌا ً خالل الربع األول من العام  2013إلى مج ّرد  18.000خالل الربع الثانً من العام .2013
وبما أن الحكومة فقدت سٌطرتها على العدٌد من حقول النفط خالل هذه الفترة ،فإن المقارنات مع الفصول الموازٌة من
العام السابق تظهر صورة أكثر قتامة .فقد تراجعت قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  %71فً الربع األول من العام
 2013وبنسبة  %88فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن ذاتهما من العام  .2012وٌعتبر ذلك خسارة
استراتٌجٌة واقتصادٌة كبٌرة لالقتصاد الوطنً الذي فقد مصدره األساسً للقطع األجنبً .وللتعوٌض عن ذلك ،تعٌّن على
الحكومة أن تزٌد من استٌراد المشتقات النفطٌة ممّا زاد من قٌمة فاتورة الدعم .عالوة على ما سلف ،أرخى النقص فً
الطاقة بؤثره على القطاعات االقتصادٌة كافة وعلى األسر جمٌعها ،حتى مع تواصل تنامً أسعار الطاقة خالل الربع
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الثانً من العام  ،2013ممّا قاد إلى ارتفاع كبٌر إضافً فً تكالٌف المعٌشة بالنسبة لجمٌع األسر ،وتكالٌف ممارسة
األعمال بالنسبة للمإسسات كافة.
وتماما ً كما حصل فً الربع األول من العام  ،2013واصل الناتج المحلً اإلجمالً فً قطاع الصناعات التحوٌلٌة
انكماشه ،مع تصاعد وتٌرة النزاع المسلح وتنامً حدّته فً مناطق شتى ،وبلغت نسبة االنكماش هذه  %70.1فً
4
 ،2012بٌنما انكمش بنسبة  %12.8فً الربع األول من العام  ،2013و %23.3فً الربع الثانً من العام 2013
مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن من العام السابق .وباإلجمال ،فإن اإلغالق والتخرٌب اللذان طاال الشركات شهدا تنامٌا ً نتٌجة
للعملٌات العسكرٌة ،وانتشار أعمال السلب والنهب ،واإلفالس ،إضافة إلى خطف العمّال والمدراء على نطاق واسع.
وتواصل االنكماش فً المناطق الصناعٌة الربٌسٌة فً سورٌة ،وتحدٌداً فً حلب ،ورٌف دمشق وحمص .كما انعكس
التراجع أٌضا ً فً االنخفاض الحاد فً االستثمارات العامّة والخاصة وخسارة مخزون رأس المال خالل الربع الثانً من
العام  .2013إضافة إلى ذلك  ،فإن االنخفاض الهابل فً انتاج الصناعات التحوٌلٌة نجم عنه تراجع امداد األسواق المحلٌة
بالسلع المنتجة محلٌاً ،ممّا جعل ندرة هذه السلع ٌسهم فً زٌادة األسعار.
تع ّرض قطاع النقل إلى أضرار مالٌة ومادٌة ضخمة نتٌجة للنزاع ،مع تراجع فً ناتجه المحلً اإلجمالً بنسبة %51.6
عام  ،2012وبمقارنة الربعٌن المتقابلٌن فً عامً  2012و ،2013انكمش هذا الناتج المحلً بنسبة تقدر بـ  %63فً
الربع األول من العام  ،2013و %46.9فً الربع الثانً من العام  5.2013إضافة إلى ذلك ،أسهم غٌاب الوقود
وخدمات الصٌانة فً تراجع أنشطة النقل التجاري .فخالل الربع الثانً من العام  ،2013ظل القطاع مثقالً باألعباء
المتصلة بمحصالت النزاع ،ومن ضمن ذلك نهب المركبات العامّة والخاصة ،وانعدام األمن والخطورة الفعلٌة فً التنقل،
والهجوم على الشاحنات واألرتال التً تنقل السلع ،بٌنما قلّلت العقوبات الدولٌة من الحاجة إلى خدمات النقل المطلوبة
ألنشطة االستٌراد والتصدٌر فً المرافا والمطارات.
أما قطاع االتصاالت ،الذي ٌتضمّن خدمات االتصاالت والبرٌد ،فقد كان أقل تؤثراً من القطاعات األخرى ،إذ تراجع الناتج
المحلً اإلجمالً فً قطاع االتصاالت بحدود  %7.4عام  ،2012ورغم أن هذا الرقم ٌعتبر ضبٌالً مقارنة مع القطاعات
األخرى ،إال أن ذلك ش ّكل تراجعا ً اقتصادٌا ً كبٌراً ّأثر على قابلٌة العدٌد من الشركات الخاصة للبقاء ومواصلة العمل.
عالوة على ذلك ،أصبح هذا التراجع أكثر بروزاً فً  .2013وبالتالً ،وبمقارنة الربعٌن المتقابلٌن فً عامً 2012
و ،2013فإن الناتج المحلً اإلجمالً انكمش بنسبة  %32.6فً الربع األول من العام  ،2013و %24.2فً الربع
الثانً من العام  .2013وثمّة عوامل عدٌدة تفسّر هذا التراجع مثل االنخفاض فً دخل األسر والحكومة ،والقٌود
المفروضة على خدمات الصٌانة ،والعقوبات التً تمنع استٌراد تجهٌزات االتصاالت ومعداتها ،والضرر الذي أصاب
البنٌة التحتٌة وأجهزة إعادة بث االتصاالت والناجمة جمٌعها عن النزاع المسلح.6
انكمش الناتج المحلً اإلجمالً للقطاع المالً والعقاري بنسبة  %30.2عام  2012وبنسبة إضافٌة تبلغ  %47.2فً
الربع األول من العام  ،2013و %65.8فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الفصلٌن ذاتهما من العام .2012
ّ
وتتمثل األسباب الكامنة وراء هذا التصاعد فً  2013فً االنكماش الهابل فً النشاط االقتصادي ،والقٌود المفروضة
على العملٌات المالٌة ،وتدهور أسعار الصرف ،والعقوبات الدولٌة على القطاع المالً .كما تؤثر القطاع أٌضا ً بإخفاق
مصرف سورٌة المركزي فً تحقٌق االستقرار فً النظام المالً ،والمحافظة على قٌمة اللٌرة السورٌة ،األمر الذي دفع
بالعدٌد من األسر التً تعٌش على الدخل الثابت إلى حال من الفقر ،ومن ضمنهم عدد هابل من عمّال القطاع العام ذوي
األجور المنخفضة .كما أن االنخفاض الدراماتٌكً فً المعروض من السلع المنتجة محلٌاً ،والزٌادة فً المستوردات فاقما
من الضغوط المفروضة على سعر صرف اللٌرة السورٌة .إضافة إلى أن االنخفاض فً النشاطات االقتصادٌة الحقٌقٌة
وهجرة رأس المال الخاص زادا من التحدٌّات النقدٌة التً ٌواجهها النظام المصرفً.

4

اعرُذ انرمشٌش إنى انُرائط األٔنٍح نهًغح انصُاعً فً  3124نرمذٌش انمًٍح انًضافح نهمطاع انخاص ،أيا تانُغثح نهمطاع انعاو ،فمذ اعرًذ عهى
انثٍاَاخ اإلداسٌح انخاصح تانًؤعغاخ انشئٍغٍح انًًهٕكح يٍ انذٔنح.
5
انًؤششاخ غٍش انًثاششج انرً اعرًذخ نرمذٌش االَكًاػ فً انُاذط انًحهً اإلظًانً فً لطاع انُمم ًْ انضشائة ٔانشعٕو عهى انًشكثاخ،
ٔأعذاد انًغافشٌٍ عثش انغكك انحذٌذٌح ٔانًطاساخٔ ،أحعاو انثضائع انًُمٕنح عثش انغكك انحذٌذٌح ٔانًشافئ ٔانًطاساخ.
6
انًؤششاخ غٍش انًثاششج انرً اعرًذخ نرمذٌش االَكًاػ فً انُاذط انًحهً اإلظًانً فً ْزا انمطاع ذشًم :أعذاد انًشرشكٍٍ تخذياخ انٓاذف
انخهٕي ٔاالَرشَدٔ ،عذد انًكانًاخ انٓاذفٍح انًحهٍح انًذفٕعحٔ ،عذد صُادٌك انثشٌذٔ ،انطشٔدٔ ،انعًهٍاخ.
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شهد قطاع المرافق انكماشا ً بنسبة  %14.8عام  2012وبنسبة إضافٌة بلغت  %18.8فً الربع األول من العام
 ،2013و %32.9فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الفصلٌن ذاتهما من العام  7.2012فقد سجّل االنتاج
الشهري للكهرباء تراجعا ً هابالً خالل الربع الثانً من العام  2013جرّاء ندرة الوقود والغاز المطلوبٌن للمحافظة على
ّ
محطات التولٌد .إضافة إلى ذلك ،وكما هو الحال فً الربع األول من العام  ،2013عانت مناطق عدٌدة من
انتاج
انقطاعات مدٌدة فً التٌار الكهربابً فضالً عن التقنٌن ،ناهٌك عن االنقطاع الكامل للتٌّار فً مناطق النزاع الربٌسٌة ،كما
تؤثر استهالك الكهرباء نتٌجة تخرٌب محطات نقل الكهرباء وتولٌدها فً النصف الثانً من العام ،ومن ضمن ذلك التدمٌر
الواسع النطاق لخطوط التوتر العالً ممّا زاد من الفاقد الكهربابً .ورغم أن جهوداً حثٌثة ُبذِلت إلصالح األضرار ،إال أن
النزاع المسلّح حال دون اإلصالح والصٌانة الفعّالٌن لشبكات الكهرباء.
ٌعتمد اإلنتاج فً قطاع البناء والتشٌٌد بصورة جزبٌة على االستثمارات فً القطاعات األخرى .ففً العام ،2012
تراجع القطاع بنسبة  %44.2مع تباطإ نشاطات اإلنشاء الخاصّة الجدٌدة بسبب تصاعد وتٌرة النزاع .وتواصل التراجع
فً  2013إذا انكمش الناتج المحلً اإلجمالً لهذا القطاع بنسبة  %39.4فً الربع األول من العام  ،2013وبنسبة
 %72.5فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن فً العام  .2012ومن المرجّ ح أن ٌتواصل
االنخفاض الحاد فً االستثمار فً القطاعات األخرى فً المستقبل القرٌب ،ومن ضمن ذلك االستثمارات العامّة
والخاصة ،ممّا ٌزٌد من تآكل القٌمة المضافة للقطاع.
وبالنسبة للقطاع العام ،حصلت زٌادة هابلة فً الخدمات الحكومٌة عام  ،2011نتٌجة تصدّي الحكومة السورٌة لألزمة.
لكن ذلك لم ٌتواصل فً العام  ،2012مع تراجع حصة الخدمات العامة من الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة .%16.5
وتواصل هذا األمر عام  ،2013وبنسبة تراجع بلغت  %17.7فً الربع األول من العام  ،2013و %41.2فً الربع
الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن فً العام  8.2012وقد ٌنعكس هذا التو ّجه فً الربع الثالث بما أن
الحكومة زادت األجور التً ٌتقاضاها موظفو القطاع العام فً حزٌران  ،2013علما ً أن القرار سٌُطبّق فً تموز
.2013
وحصل انكماش فً الخدمات الشخصٌة واالجتماعٌة ،بنسبة  %7.6فً  ،2012بٌنما شهد انكماشا ً إضافٌا ً بواقع
 %18.6فً الربع األول من العام  ،2013و %30.4فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن
فً العام  .2012هذا االنكماش فً الخدمات الشخصٌة كان ناجما ً إلى حد كبٌر عن االنخفاض العام فً النشاطات
االقتصادٌة بٌن صفوف الس ّكان عموماً .غٌر أن الخدمات الشخصٌة التً ٌقدّمها القطاع الخاص والمجتمع المدنً – ومن
ضمن ذلك الصحة والتعلٌم – نمت فً الربعٌن األول والثانً من العام  2013مع تزاٌد أعداد النازحٌن .ولكن ورغم
االستثمارات الهابلة التً قدمتها الجهات المانحة على صورة مساعدات إنسانٌة عبر األمم المتحدة وغٌرها من المنظمات
الدولٌة ،لم ترتق الخدمات االجتماعٌة المتزاٌدة إلى مستوى ٌلبً االحتٌاجات المتنامٌة.
وازداد حجم خدمات المنظمات غٌر الحكومٌة التً تقدّمها منظمات المجتمع ازدٌاداً هابالً فً النصف األول من العام
 ،2013مسجالً ارتفاعا ً بنسبة  %200مقارنة مع النصف األول من العام  ،2012بما أن المجموعات االجتماعٌة
والجمعٌات الخٌرٌة وغٌر ذلك من المإسسات تصدّت لتقدٌم الدعم اإلنسانً واالجتماعً .ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذا
النمو ،تظل حصة المنظمات غٌر الحكومٌة من الناتج المحلً اإلجمالً هامشٌة.

الطلب المتناقص
أدّى انخفاض العرض المحلً إلى انخفاض حاد فً مصادر الدخل لدى األسر السورٌة التً لم تعد تمتلك السبل الكفٌلة
كً تستهلك بالوتٌرة والمستوٌات التً كانت قابمة قبل األزمة .فمن جانب الطلبٌ ،عتبر االستهالك الخاص هو المكوّ ن
األساسً للناتج المحلً اإلجمالً ،وهو فً الوقت ذاته مقٌاس لرفاهٌة األسر .ونتٌجة للنزاع ،تراجع االستهالك الخاص
بنسبة  %18.8عام  .2012وتسارع هذا التو ّجه فً النصف األول من العام  ،2013بما أن االستهالك الخاص انحدر
بنسبة  %40فً الربع األول من العام  ،2013و %47فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن
من العام  .2012وٌعكس هذا التدهور المهول فً االستهالك الخاص الوضع اإلنسانً المزري للعابالت السورٌة ،نتٌجة
7

انًؤشش غٍش انًثاشش نرمذٌش رنك ْٕ االَخفاض انشٓشي فً اَراض انكٓشتاء.
8
انًؤششاخ انشئٍغٍح نرمذٌش ًَٕ انمًٍح انًضافح نهخذياخ انحكٕيٍح ًْ األظٕس ٔانشٔاذة إضافح إنى انغهع ٔانخذياخ فً انًٕاصَح انعايح.
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لعملٌات النزوح الهابلة التً سجلتها هذه األسر من مجتمعاتها ومناطقها ،وفقدانها الكبٌر لوظابفها ،وإغالق أعمالها،
والتخرٌب الواسع النطاق للممتلكات الخاصة وعملٌات النهب التً تعرّضت لها .هذا التناقص الضخم فً الطلب هو
انعكاس للدمار االقتصادي والمالً الذي طال أعداداً هابلة من األسر السورٌة الذي فقدت منازلها ،واستنفدت مدّخراتها،
مع مواجهتها للتحلٌق فً أسعار السلع والخدمات األساسٌة ،بٌنما هً تكابد للبقاء وسط مخاطر النزاع المسلّح .ورغم
الدعم غٌر المسبوق عبر الدعم الحكومً ،والتحوٌالت المالٌة ،والمساعدات اإلنسانٌة المقدّمة من الحكومة ،ومنظمات
األمم المتحدة ،والمنظمات الدولٌة والمحلٌة غٌر الحكومٌة ،والجمعٌات الخٌرٌة ،ومنظمات المجتمع المدنً ،فإن هذا الدعم
بالكاد ٌعوّ ض الفجوة الهابلة فً االستهالك والتً ظهرت منذ العام  .2011وفً حٌن أن مالٌٌن السورٌٌن ،سواء فً
داخل البالد أو خارجهاّ ٌ ،تكلون اآلن على الدعم الحكومً والمساعدات اإلنسانٌة ،فإن السبل الوحٌدة المتاحة لوضع حد
لهذا الوضع تكمن فً تعافً االنتاج المحلً ،ممّا سٌولّد فرص عمل ،وسٌزٌد المعروض من السلع والخدمات المحلٌة.
الجدول  :3الناتج المحلً اإلجمالً بحسب اإلنفاق ( – 3101الربع الثانً  ،)3102بملٌارات اللٌرات السورٌة باألسعار الثابتة
لعام 3111
السٌنارٌو االستمراري

الفعلً

آثار األزمة

سٌنارٌو األزمة

2010

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

2011

2012

الربع األول
2013

الربع الثانً
2013

حتى حزٌران
2013

1209

1267

1329

325

391

1193

1000

145

169

74

329

180

221

805

العام

255

281

309

85

85

293

269

52

51

13-

40

33

34

94

الخاص

955

986

1019

240

306

900

731

92

118

87

289

148

188

710

326

360

389

108

108

363

155

27

25

3-

234

81

84

396

العام

142

143

143

36

36

112

48

9

8

31

95

27

27

180

الخاص

191

204

218

58

58

172

51

11

10

32

167

47

48

294

التغ ٌّر فً المخزون

8-

13

28

14

14

80

56

7

7

66-

28-

8

8

79-

صافً الصادرات

84-

72-

61-

35-

9-

158-

144-

29-

17-

86

83

6-

8

170

الصادرات

399

407

415

78

104

372

192

36

48

35

224

42

55

356

المستوردات

483

480

477

114

113

530

336

65

65

51-

141

48

48

186

الناتج المحلً
اإلجمالً

1452

1555

1656

398

490

1398

1011

142

177

157

645

256

313

1370

االستهالك

إجمالً التكوٌن
الرأسمالً

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على بٌانات أولٌة من هٌبة التخطٌط والتعاون الدولً ،والمكتب المركزي لإلحصاء

ٌعتبر الدور الذي ٌإدٌّه االستهالك العام للحكومة حٌوٌا ً فً التخفٌف من التراجع فً الطلب اإلجمالً .غٌر أن تقلص
اإلٌرادات الحكومٌة ،إلى جانب التكلفة المتنامٌة لعملٌة الدعم وإعادة تخصٌص نسبة متزاٌدة من الموارد لإلنفاق العسكري
أدّت إلى انكماش فً االستهالك العام بنسبة  %8فً العام  ،2012مع حصول انكماش إضافً بنسبة  %23فً الربع
األول من العام  ،2013و %22فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن فً العام  .2012وحتى
مع تراجع االستهالك العام فقد ظل ٌحتفظ بدور هام فً دعم االقتصاد من خالل تموٌل دعم الوقود والسلع األساسٌة،
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إضافة إلى األجور العامّة المقدّمة إلى موظفً القطاع العام ،ممّا ٌدعم الطلب االقتصادي ،وٌقلّل تكلفة االستهالك الخاص،
وٌحمً عشرات اآلالف من االنحدار إلى هاوٌة الفقر المدقع.
ٌعتبر االستثمار محركا ً أساسٌا ً ألي اقتصاد ،لكنه بحاجة إلى استقرار اقتصادي ،واجتماعً ،وسٌاسً كً ٌإتً أكله .غٌر
أن النزاع المسلح ش ّكل عنصراً خانقا ً لالستثمار ،إذ تدهور االستثمار العام ،بنسبة  %57فً  ،2012وبنسبة إضافٌة تبلغ
 %23فً الربع األول من العام  ،2013و %30فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع الربعٌن المقابلٌن فً العام
 .2012وقد ّأثر النزاع تؤثٌراً هابالً على قدرة الحكومة على تولٌد اإلٌرادات وتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة .عالوة على
ذلك ،أعادت الحكومة تخصٌص الموازنات االستثمارٌة إلى االستهالك الجاري ،إضافة إلى اإلنفاق العسكري لحماٌة
موقعها السٌاسً والعسكري .واألهم من كل ذلك هو أن االستثمارات الخاصة ،شهدت انكماشا ً بنسبة  %70.1عام ،2012
مع تراجع إضافً بنسبة  %23.3فً الربع األول من العام  ،2013و %12.8فً الربع الثانً من العام  ،2013إذ بلغ
إجمالً التكوٌن الرأسمالً الخاص ،مج ّرد  11ملٌار لٌرة سورٌة و 10ملٌارات لٌرة سورٌة خالل الربعٌن األولٌن من
العام  .2013وبحلول الربع الثانً من العام  2013بلغت استثمارات القطاعٌن العام والخاص مج ّرد  %10.3من الناتج
المحلً اإلجمالً ،وهو دون معدّل االهتالك السنوي الطبٌعً لمخزون رأس المال.
تشهد البالد عجزاً متنامٌا ً فً التجارة ،فصافً الصادرات (أي الصادرات مطروحا ً منها المستوردات) ،سجل رقما ً سالبا ً هو
 144ملٌار لٌرة سورٌة عام  ،2012ورقما ً سالبا ً آخر هو  29ملٌار لٌرة سورٌة ،فً الربع األول من العام ،2013
ورقما ً سالبا ً إضافٌا ً بلغ  17ملٌار لٌرة سورٌة فً الربع الثانً من العام  .2013ومر ّد هذا العجز إلى الهبوط الحاد فً
صادرات النفط والمصانع ،ممّا حرم االقتصاد من مصادر هامّة من العملة الصعبة 9.إن غٌاب القدرة التصدٌرٌة فضالً
عن الطلب الهابل على استٌراد السلع األساسٌة ،مثل الغذاء والدواء ،فرض تح ّدٌا ً خطٌراً بالنسبة لالستدامة االقتصادٌة،
وهو حال ال ٌمكن قلبه رأسا ً على عقب دون تعافً اإلنتاج المحلً.

إجمالً الخسائر االقتصادٌة ٌصل إلى  01200ملٌارات دوالر أمٌركً
تعتبر خسابر الناتج المحلً اإلجمالً مج ّرد جزء من الخسابر االقتصادٌة اإلجمالٌة المقدّرة .وث ّمة مكوّ نان آخران مهمّان
هما الضرر الذي طال مخزون رأس المال ،والزٌادة فً اإلنفاق العسكري من خارج الموازنة .وقدّرت خسابر مخزون
رأس المال من خالل استعمال منهجٌة المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" ،فمن المقدّر أن الخسارة
اإلجمالٌة فً مخزون رأس المال بلغت  88.7ملٌار دوالر أمٌركً حتى الربع الثانً من العام ( 2013باألسعار
الجارٌة) (الشكل  .)4وتتؤلف هذه الخسارة من ثالثة مكوّ نات .أوالً ،التراجع فً صافً االستثمارات ،والذي ٌعادل 16.6
ملٌار دوالر أمٌركً وقد أُخذ بالحسبان أصالً فً تقدٌرات خسابر الناتج المحلً اإلجمالً .أمّا المكوّ ن الثانً فهو مخزون
رأس المال المعطل نتٌجة توقف إسهام رأس المال المادي فً االنتاج ،والخدمات ،وإضافة القٌمة ،وقد سبق وأدرج ضمن
التقدٌرات السابقة لخسابر الناتج المحلً اإلجمالً ،وقدّر بمبلغ  22.5ملٌار دوالر أمٌركً .وهناك المكوّ ن الثالث:
المتضرر جزئٌا ً أو كلٌا ً نتٌجة النزاع المسلّح ،وٌشمل ذلك الممتلكات العامة والخاصة المدمّرة،
مخزون رأس المال
ّ
والمعدّات ،واألبنٌة السكنٌة وغٌر السكنٌة .هذا المكوّ ن لم ٌإخذ بعٌن االعتبار فً التقدٌر السابق لخسابر الناتج المحلً
اإلجمالً ،وبالتالً ٌجب أن ٌُضاف إلى الخسابر االقتصادٌة اإلجمالٌة .ومن المقدّر بؤن قٌمة الخسارة التً ُتعزى إلى
الضرر الذي طال مخزون رأس المال بلغت  49.6ملٌار دوالر أمٌركً.

9

اعرُذ ْزا انرمشٌش إنى ًَٕرض انعارتٍح ( )gravity modelنرمذٌش انصادساخ ٔانًغرٕسداخ حرى ٔ ،3123نكٍ فً انعاو  ،3124اعرُذ إنى يؤشش
غٍش يثاشش ْٕ انصادساخ ٔانًغرٕسداخ عثش انًٕاَئ .عالٔج عهى رنك ،ل ّذس انرمشٌش ًَظ انًٕعًٍح فً انصادساخ ٔانًغرٕسداخ عثش انفصٕل
انًخرهفح تُاء عهى تٍاَاخ انرعاسج انخاسظٍح يٍ يصشف عٕسٌح انًشكضي لثم األصيح.
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الشكل  :2الخسائر المقدّرة بٌن  3101والربع الثانً من العام  3102فً مخزون رأس المال ،بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة
باألسعار الجارٌة

-16556

تراجع فً صافً االستثمارات
معطل
متضرر

-49640

-22499

المصدر :حسابات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على (نصر ،ومحشً 3123ب :تقدٌرات مخزون رأسمال فً سورٌة )3121-2:76

تعتبر الزٌادة غٌر الطبٌعٌة فً النفقات العسكرٌة جانبا ً من الخسارة االقتصادٌة .وهذه الزٌادة فً حصة النفقات العسكرٌة
هً عموما ً ع بارة عن إعادة تخصٌص موارد معٌّنة فً الموازنة كانت ستذهب إلى الخدمات العامّة ،مثل التعلٌم،
والصحة ،والرفاهٌة االجتماعٌة ،لتذهب عوضا ً عن ذلك إلى اإلنفاق العسكري واألمنً .عالوة على ما سبق ،وبما أن
التدفقات الخارجة إلى النفقات العسكرٌة تعامل عموما ً على أنها بنود من خارج الموازنة ،فإنها لم ُتعكس عند احتساب
خسارة الناتج المحلً اإلجمالً .ونظراً لعدم تو ّفر البٌانات الشفافة ،فمن الصعوبة بمكان تقدٌر مدى الزٌادة فً حساب
النفقات العسكرٌة .ولكن باالعتماد على البراهٌن التجرٌبٌة المقارنة من دول أخرىٌُ ،قدّر بؤن النفقات العسكرٌة من خارج
الموازنة فً سورٌة ازدادت سنوٌا ً خالل النزاع بمعدّل وسطً ٌبلغ  %2.2من الناتج المحلً اإلجمالً فً ،2011
و %8.8فً  2012و  %13.2فً النصف األول من العام  102013ولكن النفقات العسكرٌة المموّ لة محلٌا ً للمجموعات
المسلّحة لم تقدّر (المركز السوري لبحوث السٌاسات2013 ،أ).
بالتالً ،وبناء على التحلٌل السابق ،فإن النزاع المسلّح فً سورٌة قاد إلى خسابر اقتصادٌة إجمالٌة مقدّرة بمبلغ 103.1
ملٌار دوالر أمٌركً بحلول الربع الثانً من العام  ،2013وهذا ٌعادل  %174من الناتج المحلً اإلجمالً لعام 2010
باألسعار الثابتة (الجدول  .)3وتبلغ خسارة الناتج المحلً اإلجمالً  %47من الخسارة اإلجمالٌة .وش ّكل مخزون رأس
المال المتضرّر  ،%48فً حٌن ش ّكلت المخصصات المحوّ لة إلى النفقات العسكرٌة المتزاٌدة  %5من الخسارة
االقتصادٌة اإلجمالٌة.
الجدول  :2الخسائر االقتصادٌة اإلجمالٌة بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة (باألسعار الجارٌة)
الربع األول
3103
3100
3102
خسارة الناتج المحلً اإلجمالً
8,173
23,543
6,460
مخزون رأس المال المتضرر

الربع الثانً
3102

اإلجمالً

9,725

47,900

5,144

22,711

14,589

7,196

49,640

951

3,246

602

728

5,526

12,555

49,499

23,363

17,648

103,065

الزٌادة االستثنائٌة فً النفقات العسكرٌة
إجمالً الخسائر االقتصادٌة

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات 3124

10الحسابات أجرٌت باستعمال بٌانات استقٌت من ( .)Collier and Hoeffler, 2002bفً  2012والربع األول من عام  2013تواصلت
المعارك الكثٌفة على جبهات حلب ،ورٌف دمشق ،وإدلب ،ودٌر الزور ،والرقة ،وحمص.
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بناء على ما سبق ،فإن إطالة أمد النزاع المسلح خالل النصف األول من العام  3124أدّت إلى تواصل تبدٌد الثروة الوطنٌة للبالد
بشراسة ،لتذهب االستثمارات المتراكمة سابقا ً وإنجازات الماضً أدراج الرٌاح .وسٌتطلب التعافً االقتصادي مستقبالً موارد هابلة
وتطوٌر مإسسات جدٌدة كفوءة ،إذا ما أرٌد لالقتصاد السوري أن ٌبنى مجدداً بفعالٌة.

عجز مالً ودٌن عام غٌر مسبوقٌن
إن النزاع المسلّح وبحكم طبٌعتهٌ ،فرض على الحكومة تحدٌّات مالٌة متناقضة ،وٌشمل ذلك التصدّي للمصاعب التً
تفرضها العقوبات ،والنضال فً الوقت ذاته الحتواء االحتٌاجات اإلنسانٌة الهابلة الناجمة عن العملٌات العسكرٌة
المتواصلة التً دمّرت البشر والحجر والمساكن والشركات والبنٌة التحتٌة.
الجدول  :2اإلٌرادات ،والنفقات ،وعجز الموازنة ( كنسب مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً) -3101 ،ربع ثانً *3102
المقدّرة

األولٌة
2010

2011

2012

ربع أول
2013

ربع ثانً
2013

23.0

17.5

9.4

7.9

5.4

عائدات النفط

7.1

5.0

2.8

2.0

1.6

اإلٌرادات الضرٌبٌة غٌر النفطٌة

9.5

8.5

4.9

4.9

3.0

اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة غٌر النفطٌة

6.4

4.0

1.7

1.1

0.8

25.2

26.5

29.0

32.0

39.1

16.4

19.6

24.9

27.5

33.9

األجور والرواتب

10.8

13.6

15.8

18.5

17.3

السلع والخدمات

1.3

1.4

1.5

1.7

0.8

مدفوعات الفوائد

0.8

0.9

1.2

1.6

3.2

اإلعانات والتحوٌالت

3.5

3.7

6.3

5.8

12.6

االنفاق التنموي

8.8

6.9

4.1

4.5

5.2

رصٌد الموازنة

2.2-

9.0-

19.6-

24.1-

33.7-

اإلٌرادات

النفقات
االنفاق الجاري

المصدر :المصدر السابق
* الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع األول من العام  3124والربع الثانً من العام  3124معدّالن موسمٌا ً

فً الربع الثانً من العام  ،2013تواصل النمو فً عجز الموازنة ،لٌس ّجل زٌادة بلغت  15ضعفا ً منذ  .2010وباألسعار
الجارٌة ،ازداد إلى  137ملٌار لٌرة سورٌة فً الربع األول من العام  ،2013ومن ثم ارتفع إلى  223ملٌار لٌرة سورٌة
بحلول الربع الثانً من العام  .2013وسٌنمو هذا العجز بحدّة أكبر فً الربع الثالث ج ّراء الزٌادة فً رواتب الموظفٌن
نتٌجة لرفع أجور القطاع العام فً نهاٌة الربع الثانً من العام  .2013وخالل هذه الفترة ،كان العجز ٌكافا %24.1
و %33.7من الناتج المحلً اإلجمالً المعدّل موسمٌا ً باألسعار الجارٌة فً الربعٌن األول والثانً من العام  ،2013على
التوالً .ورغم ارتفاع األسعار الحكومٌة للعدٌد من السلع األساسٌة ،وفرض رسوم إضافٌة وزٌادات انتقابٌة على شكل
ضرابب مباشرة وغٌر مباشرة ،إال أن اإلٌرادات العامة واصلت انكماشها .وقد ش ّكلت اإلٌرادات الحكومٌة مجرّ د %5.4
من الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع الثانً من العام  2013نظراً للتراجع الحاد فً اإلٌرادات المرتبطة بالنفط،
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والضرابب غٌر النفطٌة ،واإلٌرادات من المإسسات المملوكة من الدولة .وازداد االنفاق العام إلى  %39.1من الناتج
المحلً اإلجمالً فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع  %32فً الربع األول من العام  .2013وكنسبة من
الناتج المحلً اإلجمالً ،ازداد الدعم والتحوٌالت الحكومٌة ،والسٌما دعم النفط ،واألغذٌة األساسٌة والكهرباء بمقدار
أربعة أضعاف منذ  2010بٌنما تضاعفت حصّة النفقات الجارٌة مرّتٌن ،ونمت حصة الرواتب العامة بنسبة  .%60وإذا
ما أ ضٌف الدعم من خارج الموازنة ،فمن المتوقع أن ٌزداد العجز فً الربع الثانً من العام  2013إلى  %52من الناتج
المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة.
ٌظل االنفاق العام قوّ ة هامة تقلل من وقع االنهٌار االقتصادي اإلجمالً .لكن ذلك هو مجرّ د أداة استراتٌجٌة ه ّ
شة للغاٌة من
11
غٌر المر ّجح أن تكون طٌّعة بما ٌكفً على المدى المتوسط دون اإلعانات المالٌة الهابلة التً ٌقدّمها حلفاء الحكومة .
إضافة إلى ذلك ،ومنذ بداٌة العام  ،2013قدّمت إٌران إلى سورٌة  3.6ملٌار دوالر أمٌركً لشراء المنتجات النفطٌة،
وملٌار دوالر أخرى لشراء سلع أخرى .وباإلجمال ،فقد ازدادت النسبة المبوٌة للدٌن العام من الناتج اإلجمالً المحلً
ازدٌاداً هابالً منذ  ،2010إذ ارتفع الدٌن من  %23من الناتج المحلً اإلجمالً إلى  %73بحلول الربع الثانً من العام
( .2013الشكل  .)5وفً وقت ٌظل فٌه االقتراض الداخلً هو الجزء الربٌسً من عبء الدٌن ،إال أن حصة الدٌن
الخارجً تس ّجل تنامٌا ً كبٌراً.
مكونٌه الداخلً والخارجً (كنسبة مئوٌة من الناتج المحلً اإلجمالً) - 3101،الربع الثانً من
الشكل  :2إجمالً الدٌن بحسب ّ
العام 3102
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إجمالً الدٌن

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

التدهور الحاد فً سعر الصرف
خالل الربع الثانً من العام  ،3124واصل مصرف سورٌة المركزي جهوده للتخفٌف من أثر األزمة على سعر صرف
اللٌرة السورٌة .ومع ذلك ،فقد شهد هذا الربع تراجعا ً كبٌراً فً قٌمة اللٌرة ،إذ أجبر مصرف سورٌة المركزي على
تخفٌض قٌمة سعر الصرف الرسمً بنسبة  %2986خالل الربع الثانً من العام  3124مقارنة مع  %98:خالل الربع
األول من العام  .3124هذا األمر قاد إلى تراجع إجمالً فً سعر الصرف الرسمً بنسبة  %226بٌن شهري آذار
 3122وحزٌران  .3124وخالل هذه الفترة ،كان هناك زٌادة فً المضاربة مع التفاوت فً سعر الصرف.
من الناحٌة النظرٌةٌ ،جب أن ٌسهم انخفاض قٌمة العملة فً زٌادة تنافسٌة الصادرات ،وتحدٌداً السلع غٌر النفطٌة .غٌر
أن االنخفاض فً قٌمة اللٌرة السورٌة ترافق بسعر صرف حقٌقً راكد نسبٌاً ،والذي ارتفع حتى خالل الربع الثانً لٌإثر
سلبٌا ً على الصادرات غٌر النفطٌة التً كانت قد تدهورت أصالً جرّاء العقوبات واألضرار ذات الصلة بالنزاع (الشكل
 ،7أ).

11

عالوة على ذلكٌ ،توقع المحللون أن تقود حالة عدم الٌقٌن التً تحٌط باألزمة إلى إدارة أسوأ للموازنة العامة ،إذ أن تدهور الشفافٌة ،والكفاءة،
والنزاهة ،تفضً إلى التقلٌل من التقٌٌم والمساءلة ،واإلدارة المالٌة مما ٌُفسح المجال لعملٌة اتخاذ قرارات تقوم على أساس كل حالة بمفردها.
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وفً حٌن كان ٌنتظر أن تإدّي عملٌة تخفٌض قٌمة سعر الصرف التً ٌنظمها مصرف سورٌة المركزي إلى الحد من
المضاربة ،إال أن السوق الموازٌة اتسعت ،ووصل سعر الصرف المتداول فً السوق السوداء إلى معدّل وسطً بلغ 293
لٌرة سورٌة لكل دوالر أمٌركً فً حزٌران  3124مقارنة مع معدّل وسطً بلغ  218لٌرات سورٌة فً شهر آذار.
(الشكل  ،7ب) .هذه الفجوة اآلخذة باالتساع بٌن السعر الرسمً والسعر فً السوق الموازٌة تسهم فً زٌادة تداول
العمالت فً السوق السوداء .وٌُسمح لشركات الصرافة المر ّخص لها فً سورٌة أن تتعامل بالقطع األجنبً باألسعار
القرٌبة من سعر السوق السوداء ،فعلى سبٌل المثال ،بلغ سعر الصرف الرسمً للٌرة السورٌة مقابل الدوالر األمٌركً
خالل الربع الثانً من العام  3124ما ٌُعادل وسطٌا ً  %78من سعر السوق السوداء ،فً حٌن أن المعدل الوسطً لسعر
الشركات المرخصة خالل الفترة ذاتها بلغ  %91تقرٌبا ً .وهذه الفجوات تزٌد من المضاربة واإلتجار غٌر المشروع
بالعملة.
الشكل ِ( :2أ) سعر الصرف االسمً والحقٌقً من آذار  3100حتى حزٌران ( 3102لٌرة مقابل كل واحد دوالر أمٌركً)( ،ب)
سعر الصرف الرسمً وغٌر الرسمً من كانون الثانً حتى حزٌران ( 3102لٌرة مقابل كل واحد دوالر أمٌركً)
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المصدر :مصرف سورٌة المركزي وحسابات المإلفٌن

بناء على تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات ،من المتوقع أن ٌزداد مؤشر أسعار المستهلك بمقدار ثالثة أضعاف
ظه ُر التقدٌرات أن تقدٌرات مإشر
بحلول نهاٌة الربع الثانً من العام  3124مقارنة مع بداٌة النزاع فً آذار  .3122و ُت ِ
أسعار المستهلك تقول بزٌادته بنسبة  %5689خالل الربع الثانً من العام  ،3124مقارنة مع الربع األول من العام
 .3124وهناك عوامل عدٌدة تدفع تكلفة األسعار بالنسبة للمستهلكٌن إلى االرتفاع ،لكنها جمٌعا ً وإلى حد كبٌر هً من
محصالت النزاع المسلح .فالندرة وانعدام األمن هما المحدّدان الربٌسٌان لألسعار المتنامٌة التً تؤثرت بانهٌار االنتاج
المحلً الناجم عن هروب رإوس األموال ،وإغالق األعمال ،وفقدان الوظابف ،والنهب ،والتخرٌب .كما أن ندرة السلع
األساسٌة فً بعض المناطق جرّاء انكماش التجارة المحلٌة بسبب انعدام األمن ،وخطف مركبات الشحن وتدمٌرها،
أسهمت أٌضا ً فً المشكلة ،تماماً مثلما كان إسهام فقدان المواد الخام ،والمعدات ،واألصول االستراتٌجٌة نتٌجة للعقوبات.
وفً الربع الثانً من العام  ،3124زاد انخفاض قٌمة اللٌرة السورٌة من أسعار معظم السلع ،إذ ازدادت أسعار الوقود
بنسبة  ،%81وغاز الطهً بنسبة  %261خالل هذا الربع .كما ارتفعت األسعار أٌضا ً نتٌجة ارتفاع الرسوم والضرابب
المباشرة وغٌر المباشرة التً فرضتها الحكومة فً محاولة منها لسد العجز فً الموازنة.
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الشكل  :2ال ّ
تضخم حسب الفئات الرئٌسٌة (آذار  3100حتى آذار )3102
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المصدر :مصرف سورٌة المركزي وحسابات المإلفٌن
* استعمل مإشر أسعار المستهلك الرسمً حتى آذار  ،3124أمّا بالنسبة للفترة الواقعة بٌن نٌسان وحزٌران  3124فإن هذا المإشر ٌستند إلى
تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات

تشٌر تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات إلى تصاعد كبٌر فً األسعار فً الربع الثانً من العام  ،3124بما
ٌتجاوز االرتفاع خالل الفترة الواقعة بٌن الربع األول من العام  3122والربع األول من العام  ،3124عندما ارتفعت
أسعار الكهرباء والغاز بنسبة ( %324الشكل  .)7وخالل هذه الفترة ،تضاعفت تقرٌبا ً أسعار الغذاء والمالبس واألحذٌة
والمطاعم والفنادق .كما ازدادت تكلفة الخدمات الحٌوٌة ،إذ ارتفعت تكالٌف التعلٌم والصحة بنسبة  %7:و %56على
التوالً .وفً حٌن أن جمٌع المستهلكٌن ٌتؤثرون بهذه االتجاهات ،إال أن معظم المع ّرضٌن للخطر هم األسر الفقٌرة
والهشة التً تكرّس نفقاتها بصورة ربٌسٌة للغذاء والسلع األساسٌة.

تالشً فرص العمل
أدّى النزاع المسلّح إلى حصول خلل كبٌر فً سوق العمل الذي بلغ حجم المتعطلٌن فٌه النصف تقرٌباً .وفً العدٌد من
األقالٌم والمناطق فً أنحاء البالد ،حصل إغالق جزبً وواسع النطاق للنشاطات االقتصادٌة ،األمر الذي نجم عنه فقدان
عدد هابل من الوظابف ،إذ تالشت  3844ملٌون فرصة عمل .ومع تناقص أعداد فرص العمل المتاحة ،حصل نمو هابل
فً النشاط االقتصادي غٌر المنظم وفً أعداد صغار روّ اد األعمال العاملٌن فً الشوارع التً باتت تشكل سوقا ً لهم ،مع
سعً الناس إلى تؤمٌن قوت ٌومهم وقوت عابالتهم بالسبل المتاحة .وفً بعض المناطق الحدودٌة ومناطق النزاعٌ ،عٌش
الناس اآلن حٌاة محفوفة بالخطر والتقلقل وسط انهٌار فً سٌادة القانون ،وغٌاب للقانون والنظام .وضمن هذه الفوضى،
نمت اقتصادٌات العنف بشكل قوي بما فً ذلك ظهور األنشطة الجرمٌة وغٌر المشروعة فً التهرٌب ،واالبتزاز،
والخطف ،واالتجار بالبشر ،والسرقة ،والنهب .وغالبا ً ما تقترن هذه النشاطات بالعصابات الجنابٌة ،وشبكات العابالت
الممتدة المحلٌة ،والمجموعات القبلٌة ،والمٌلٌشٌات المسلحة .ورغم أن هذه المجموعات بعٌدة عن الهٌمنة االقتصادٌة ،إال
أنها تش ّكل قوة تهدٌد عظٌمة ضمن المجتمعات التً تعٌش وتعمل فٌها.
وثمّة قوى أخرى تشوّ ه سوق العمل ّ
تتمثل فً هجرة العمالة الماهرة ،وهروب رإوس األموال ،وأزمة النظام التعلٌمً م ّما
ٌإدّي إلى تدهور رأس المال البشري .عالوة على ذلك ،ومع توسّع األزمة ،فإن النشاط المتبقً فً القطاع الخاص ٌ ّتجه
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نحو النشاطات التً تتطلّب عدداً كبٌراً من العمال الذٌن ال ٌمتلكون مهارات ،وٌتقاضون تعوٌضات أقل ،وهذه النشاطات
ال تسهم فً تطوٌر تراكم رأس المال البشري والمادي ،إال هامشٌا ً.
الجدول  :5أثر األزمة على سوق العمل (باآلالف)
السٌنارٌو االستمراري

العالقة بقوة العمل

سٌنارٌو األزمة

ربع أول
2013

ربع ثانً
2013

2011

مشتغل

5,227

5,390

5,365

5,483

4,949

3,432

متعطل

588

634

712

648

865

2,587

3,060

خارج قوة العمل

7,594

7,857

7,926

7,996

7,594

7,862

7,926

7,996

إجمالً السكان
النشطٌن اقتصادٌا ً

13,409

13,881

14,003

14,127

13,409

13,881

14,003

14,127

معدّل البطالة

%10.1

%10.5

%11.7

%10.6

%14.9

%43.0

%50.3

%48.6

2011

2012

2012

ربع أول
2013

ربع ثانً
2013

3,018

3,148
2,983

المصدر :تقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات بناء على مسوح سوق العمل ( ،)3122 – 3117المكتب المركزي لإلحصاء.

ٌظهر المسح الذي أجراه المكتب المركزي لإلحصاء لقوة العمل فً  2011أن معدّل التشغٌل قد انخفض من  %39فً
 2010إلى  %36.1فً  ،2011بٌنما كان معدّل البطالة قد ارتفع من  %8.6فً  2010إلى  %14.9فً .2011
وإذا ما استندنا إلى هذه األرقام كؤساس للمقارنة ،من أجل تقٌٌم أثر األزمة على سوق العمل خالل العام  ،2012والربعٌن
األول والثانً من العام  ، 2013قامت هذه الدراسة بتطوٌر تحلٌل مشابه لذاك التحلٌل المطبّق لتقدٌر النمو/التراجع
االقتصادي .فمن خالل المقارنة بٌن السٌنارٌو "االستمراري" وسٌنارٌو "األزمة" ،تبٌّن النتابج أن قوة العمل فً سورٌة
خسرت ما ٌُقارب  1.96ملٌون فرصة عمل فً  ،2012بٌنما ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من  2.35ملٌون فرصة عمل
بحلول الربع األول من العام  ،2013وعاد لٌنخفض إلى  2.33ملٌون فً الربع الثانً من العام  2013كنتٌجة للتوظٌف
فً األعمال الزراعٌة الموسمٌة ذات التعوٌضات المنخفضة .ولكن خالل هذه الفترة استمر فقدان الوظابف فً القطاعات
غٌر الزراعٌة ،وٌنعكس هذا التو ّجه فً معدّالت البطالة التً ارتفعت من  %43.0فً  2012إلى  %50.3فً الربع
األول من العام  ،2013بٌنما عادة وتراجعت إلى  %48.6فً الربع الثانً من العام ( 2013الجدول  .)5ولكن إعادة
بناء االقتصاد السوري وإعادة هإالء الناس إلى العمل فً نهاٌة األزمة سٌتطلب استثماراً ربٌسٌا ً ٌفوق  100ملٌار دوالر
أمٌركً لتغطٌة الخسابر االقتصادٌة المترتبة فقط طوال فترة النزاع المسلّح حتى اآلن .غٌر أن بمقدور المنظمات الدولٌة
أن تفعل المزٌد عبر مساعداتها وتدخالتها اإلنسانٌة لدعم الحالة المعٌشة للمجتمعات المحلٌة واكتفابها الذاتً من خالل
نشاطات األشغال العامة ،وإٌجاد الوظابف ،وتقدٌم التموٌل الصغٌر ،وإصالح وصٌانة األضرار فً البنٌة التحتٌة
للمجتمعات المحلٌةٌ .مكن لمعظم ذلك أن ٌجري باستعمال طرق تشاركٌة لضمان رفاهٌة الناس وبقابهم ضمن المجتمعات
المحلٌة التً ٌعٌشون فٌها .وال تحتاج هذه التدخالت إلى انتظار حلول ما بعد األزمة ،إذ ٌمكن البدء بها من اآلن ،ألن ذلك
ّ
وٌعزز هذا
ال ٌإ ّمن معٌشة الناس فحسب ،وإنما ٌساعد فً إٌجاد شعور بالتضامن االجتماعً والمجتمعً واالنتماء،
الشعور ،والسٌما أنه قد تقوّ ض جرّاء النزاع .عالوة على ما سبقٌ ،مكن للتدخالت المبكرة المناسبة أن ترسً حجر
األساس لبناء مإسسات خاضعة للمساءلة ،وكفوءة ،تبنً السالم العادل و ُتعتبر ضرورٌة جداً فً حقبة ما بعد األزمة.
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ثانٌاً :األثر االجتماعً لألزمة
أظهر التقرٌر الربعً األول (المركز السوري لبحوث السٌاسات 2013 ،ب) األثر المهول لألزمة من خالل تقٌٌم
المإشرات االجتماعٌة المرتبطة بالتعلٌم ،والص ّحة ،ومإشر التنمٌة البشرٌة ،والفقر ،والتغٌّر الس ّكانً ،والتماسك
االجتماعً .وٌعمل هذا التقرٌر أٌضا ً على تحلٌل أثر األزمة على هذه المإشرات مسلّطا ً الضوء على التدهور الدراماتٌكً
خالل الربع الثانً من العام  .2013ورغم أن الوضع االنسانً كان قد وصل أصالً إلى مستوٌات كارثٌة ،إال أن تواصل
األزمة سٌإ ّدي إلى استمرار هذا الوضع الكارثً منذراً باحتمال حصول انهٌار وشٌك للنظامٌن التعلٌمً والصحً ،ونمو
هابل فً أعداد الفقراء ،فضالً عن التفكك واالستقطاب االجتماعٌٌن المزمنٌن ضمن المجتمعات المحلٌة وفً المجتمع
عموماً .وحتى ٌتم ّكن السورٌون من إٌجاد اآللٌات المطلوبة إلقامة عملٌة سالم تتمتع بالمصداقٌة ،بالتعاون مع الجهات
اإلقلٌمٌة والدولٌة من أجل وضع حد للعملٌات العدابٌة ،فإن هذه الكارثة ستواصل تطوّ رها بطرق مإذٌة لمصلحة جمٌع
شعوب المنطقة ورفاهٌتها .فالفقدان الكبٌر للسٌادة القابم أصالً ،والذي ٌترافق بالتفكك االجتماعً ،واالقتصادي ،والس ّكانً
ضمن سورٌة هو مإشر على فشل كبٌر للدولة.

ّ
التوزع القسرٌة للسكان
إعادة
قاد النزاع المسلّح المتواصل إلى إحداث تغٌٌرات هامّة فً المإشرات الس ّكانٌة (الدٌموغرافٌة) .إذ ٌُقدر أن معدّل النمو
الس ّكانً قد تراجع بنسبة  %5.5فً الربع األول من العام  ،2013مقارنة مع عدد الس ّكان فً نهاٌة  ،2012مع تسجٌل
حركة نزوح ضخمة لالجبٌن خالل هذه الفترة .وقد حصل انخفاض إضافً بنسبة  %0.7فً الربع الثانً من العام
 2013مقارنة مع الربع األول من العام  .2013وبالتالً ،ومنذ بداٌة األزمة ،تراجع عدد س ّكان سورٌة اإلجمالً بنسبة
 %8.4تقرٌبا ً مقارنة مع العام  ،2010وبنسبة  %13.8مقارنة مع العدد المقدر للس ّكان فً الربع الثانً من العام
 2013بحسب "السٌنارٌو االستمراري" أي لو لم ٌكن النزاع قد اندلع.
وبحلول نهاٌة حزٌران  ،2013وصل العدد اإلجمالً لالجبٌن السورٌٌن فً البلدان المجاورة إلى  1.74ملٌون نسمة.
وقد ازداد العدد اإلجمالً لالجبٌن السورٌٌن بنسبة  %34مقارنة مع الربع األول من العام  ،2013مع استضافة لبنان
للعدد األكبر منهم ،والذي ازداد من  %31.5من إجمالً الالجبٌن فً الربع األول من العام  2013إلى  %33.8فً
الربع الثانً من العام  .2013وفً حٌن ح ّل األردن ثانٌا ً بعد لبنان من حٌث استضافة الالجبٌن السورٌٌن ،إال أن حصته
من إجمالً عدد الالجبٌن تراجعت من  %31.5فً الربع األول من العام  ،2013إلى  %28.8فً الربع الثانً من
العام  .2013وبحلول الربع الثانً من العام  ،2013استضافت تركٌا  %23.1من الالجبٌن السورٌٌن ،فً حٌن
استضاف العراق  ،%9.2مع بقاء النسبة فً كال البلدٌن دون تغٌٌر ٌُذكر رغم تزاٌد أعداد الالجبٌن( ،المفوضٌة السامٌة
لألمم المتحدة لشإون الالجبٌن .)2013 ،وتشٌر الخصابص االجتماعٌة العامة لالجبٌن السورٌٌن إلى أن ما ٌُقارب
 %75منهم هم من النساء واألطفال ،ونصفهم تقرٌبا ً هم دون سن الثامنة عشرة.
بلغ عدد المهاجرٌن طوعا ً ،بحسب التقدٌرات 1.37 ،ملٌون شخص فً الربع الثانً من العام  ،2013لكن وتٌرة ذلك
تتباطؤ اآلن ،إذ أنه لم ٌنمو إال بمقدار  %3عن الربع األول من العام  .122013وٌرتبط التباطإ بتراجع أعداد الناس الذٌن
ٌمتلكون الموارد المالٌة المطلوبة للهجرة ،إضافة إلى تزاٌد صعوبة إٌجاد فرصة عمل فً الدول األخرى.
غٌر أن أكثر التغٌّرات السكانٌة درامٌة تمثل فً النمو السرٌع فً أعداد النازحٌن داخلٌاً ،الذٌن ش ّكلوا  %22.43من
الس ّكان فً الربع الثانً فً العام  .2013وقد أُجبر هإالء الناس على الخروج من مناطقهم ،من مكان إلى آخر ،بحثا ً عن
األمان والمالذ اآلمن الذي ٌقٌهم شر النزاع المسلّح .فانتقلت أسر شتى لمّرات عدٌدة هربا ً من الخطر وبحثا ً عن مؤوى.
ووفقا ً لوزارة اإلدارة المحلٌة ،فإن  4.8ملٌون نسمة كانوا نازحٌن بحلول الربع الثانً من العام  ،2013بٌنما ازداد
عددهم بنسبة  %22.4فً الربع األول من العام  .2012حوالً  %3.5من النازحٌن ٌقٌمون فً  867ملجؤ حكومٌا ً
(وزارة اإلدارة المحلٌة .)2013 ،أهم تجمّعٌن للنازحٌن كانا فً حلب ( )%26ورٌف دمشق ( ،)%15.9لكن النازحٌن
12
ل ّذس انًؤنفٌٕ انٓعشج اعرُادا إنى االفرشاضاخ انرانٍح :أٔالٍْ ،كهٍح انٕظائف انًفمٕدج فً ٔ ،3123ٔ ،3122انُصف األٔل يٍ انعاو ،3124
يشاتٓح نٍٓكهٍح حانح انرشغٍم فً 3121؛ شاٍَا ،يٍ ْاظش ْى انعششٌح ( )decileاألعهى يٍ حٍس اَفاق انع ًّال انزٌٍ فمذٔا ٔظائفٓى ()%248:9؛
ٔشانصا ،افرشضُا أٌ يعذل اإلعانح ْٕ  5أشخاص نكم نهًشرغم.
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موجودون فً كل األماكن التً كان القتال فٌها كثٌفاً ،أو التً شهدت تدمٌراً كبٌراً لمساكن الناس ومإسساتهم ،ومن ضمن
ذلك دٌر الزور ،وإدلب ،وحمص ،وحماة ،ودرعا.
بحلول الربع الثانً من العام  ،2013قدّر أنه من بٌن  525.000الجا فلسطٌنً ٌعٌشون فً سورٌة 400.000 ،نسمة
كانوا بحاجة إلى مساعدة إنسانٌة .وأكثر من  235.000الجا فلسطٌنً كانوا نازحٌن داخلٌا ً ضمن سورٌة ،وأكثر من
 200.000كانوا من النازحٌن ضمن دمشق ،فً حٌن نزح آخرون فً حلب ،والالذقٌة ،وحمص ،وحماة ،ودرعا .غٌر
أن كثٌرٌن منهم الزالوا ٌعٌشون فً مجتمعاتهم األصلٌة الواقعة فً قلب النزاع ،حٌث ٌواجهون مصاعب متزاٌدة .إضافة
إلى ذلك ،طلب زهاء  63.000الجا فلسطٌنً من سورٌة مساعدة إنسانٌة فً لبنان ،حٌث تو ّفر وكالة األونروا خدمات
إلى  45.000شخص ،فً حٌث ٌتلقى  8.000آخرون المساعدة فً األردن( .وكالة األونروا ،تموز .)2013

التعلٌم :األزمة الصامتة
قاد تواصل النزاع المتمثل فً تزاٌد العنف ،والعملٌات العسكرٌة ،وحاالت الحصار وانعدام األمن ،إضافة إلى عملٌات
النزوح الضخمة وانتقال الس ّكان إلى خارج البالد ،إلى تؤثٌرات كارثٌة على العملٌة التربوٌة والنظام التعلٌمً .وقد نجم
عن النزاع تدمٌر واسع النطاق للمنشآت والبنى التحتٌة التعلٌمٌة ،فً حٌن أن تعلٌم األطفال فً بٌبة ٌستشري فٌها العنف
وانعدام األمن ،لن ٌفضً على األرجح إلى المخرجات التربوٌة المثالٌة .ففً تموز  ،2013أعلنت وزارة التربٌة أن
زهاء  2.994مدرسة كانت قد تعرّضت إلى تدمٌر كلً أو جزبً ،بٌنما كانت  794مدرسة مستعملة إلٌواء النازحٌن
داخلٌاً .وتقع غالبٌة المدارس فً مناطق النزاع فً حلب ،وإدلب ،ودرعا ،ورٌف دمشق .وفضالً عن المدارس ،تعرّ ضت
األصول التعلٌمٌة األخرى لألضرار أو التدمٌر ،ومن ضمن ذلك المخازن والحافالت المدرسٌة .إضافة إلى ذلك ،قادت
العملٌات العسكرٌة المتزاٌدة والعنف المستشري كالفطر فً الربع الثانً من العام  3124إلى توقف تام فً الدوام
المدرسً المنتظم فً بعض مناطق الرقة ،وحلب ،ودٌر الزور ،وحمص ،ورٌف دمشق.
التسرب المدرسً المتصاعد على المستوى الوطنً ،والذي
أحد المإشرات الربٌسٌة على تنامً األزمة التعلٌمٌة هو معدّل
ّ
ارتفع فً العام الدراسً  3123 /3122من رقم مقدّر عند  %42.8إلى  %5783فً الربع األول من العام ،3124
ولٌصل إلى  %5:فً الربع الثانً من العام  .133124وبالتالً ،وبحلول نهاٌة العام الدراسً  ،3124 /3123من
المتوقع بحسب التقدٌرات بؤن ٌكون أكثر من نصف األطفال الذٌن فً سن المدرسة خارج الصفوف الدراسٌة .ونظراً
للطبٌعة اإلقلٌمٌة للنزاع ،فإن معدّل التسرّب المدرسً ٌتفاوت تفاوتا ً كبٌراً بٌن المحافظات .فقد س ّجلت أعلى معدّالت
التسرّب المدرسً فً حلب والرقة ،حٌث ٌُقدّر أن  %:5من األطفال ال ٌداومون فً المدارس ،فً حٌن أن أقل المعدّالت
سجّلت فً السوٌداء والالذقٌة ،حٌث ٌُقدّر معدّل التسرّب المدرسً بـ  %2و %21على التوالً .وإذا ما تواصل هذا
التو ّجه ،فإن الشرخ التربوي سٌقود إلى فجوات تربوٌة هامة ،وإلى ضعف فً التنمٌة بٌن مختلف مناطق البالد ،األمر
الذي من شؤنه أن ٌُفاقم حاالت التفاوت ،والالمساواة ،والظلم الحالٌة فً المستقبل.
وحتى فً المناطق اآلمنة نسبٌاً ،فإن جودة التعلٌم تتع ّرض إلى ضغوطات جرّ اء اكتظاظ الصفوف الدراسٌة التً تشهد
تنامٌا ً فً أعداد الطالب الالجبٌن الملتحقٌن بها .وفً بعض مناطق رٌف دمشق ،تعمل المدارس بوتٌرة تفوق قدرتها
االستٌعابٌة الطبٌعٌة بمقد ار ٌزٌد عن الضعف .هذا الضغط قاد إلى إدخال نظام الدوام المدرسً النصفً (أي الدوام لمدة
نصف ٌوم فقط) فً  4.19:مدرسة ،األمر الذي سٌستمر حتى نهاٌة العام الدراسً الحالً .كما أن جودة التعلٌم تتؤثر
أٌضا ً بعدم انتظام دوام المعلمٌن ،وضغوط التدرٌس فً بٌبة صادمة مزقتها الحرب .عالوة على ذلك ،هناك مناخ من
الخوف ٌسود بٌن صفوف المعلمٌن الذٌن ٌتع ّرضون غالبا ً للتهدٌدات وٌش ّكلون أهدافا ً سهلة للمعارضة والقوّ ات الحكومٌة،
على حد سواء .ووفقا ً لوزارة التربٌة ،لقً  333مدرسا ً حتفهم ،فً حٌن تع ّرض عدد متزاٌد إلى األذى ،أو الخطف ،أو
اال عتقال .وتواجه المدرّسات اإلناث مخاطر محددة فً المدارس من العنف والهجوم فً حٌن أن األهل ٌقومون على
األرجح باإلبقاء على بناتهن الطالبات بعٌداً عن المدرسة للسبب ذاته .ومن ناحٌة أخرىٌ ،ش ّكل المعلمون جزءاً من قوافل
الالجبٌن الهاربٌن.

13ذغرُذ ْزِ انرمذٌشاخ إنى أسلاو ٔصاسج انرشتٍح إضافح إنى حغاتاخ انًشكض انغٕسي نثحٕز انغٍاعاخ.
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كانت مرافق التعلٌم العالً وبنٌته التحتٌة أقل تؤثراً من المدارس ،إذ أن الجامعات ومعاهد التعلٌم العالً واقعة فً مراكز
المدن الربٌسٌة .بٌد أن معدّل التحاق الطالب ودوامهم منخفضان إذ ٌشهد الدوام حالة من التقلب بحسب الوضع األمنً.
وقد قام العدٌد من طالب الدراسات العلٌا بتؤجٌل دراستهم ،فً حٌن ٌتع ّرض الكادر العامل فً حقل التعلٌم العالً ،ومن
ضمنهم أساتذة الجامعات ،إلى الضغوط ذاتها التً تإثر على النظام المدرسً ،حٌث نجد معدّل دوام منخفض ،وتهدٌدات
بالعنف ،وخطف ،واعتقال ،ونزوح ،وهروب .كل ذلك ٌقلل من قدرة نظام التعلٌم العالً ومخرجاته ،وٌعٌق عملٌاته،
وٌخ ّفض أعداد الطالب المتخرّجٌن أو المداومٌن فً مإسسات التعلٌم العالً خالل هذه الفترة.
تعتمد القدرة االقتصادٌة المستقبلٌة لسورٌة ،حالها حال جمٌع االقتصادٌات النامٌة األخرى ،اعتماداً كبٌراً على نوعٌة
رأسمالها البشري وأصولها التعلٌمٌة .وٌسهم فقدان األمن ،والوضع االقتصادي الهش ،وتراجع أعداد الوظابف ،ونزوح
السكان ،وبصورة متنامٌة ،فً تخفٌض قٌمة هذه الموارد الثمٌنة .وقد قام المركز السوري لبحوث السٌاسات بقٌاس رأس
المال البشري المفقود كعامل مرتبط بسنوات التمدرس المفقودة .وبناء على احتساب قٌمة كل عام من التمدرس كعامل من
الناتج المحلً اإلجمالً ،فإن قٌمة كل عام من التمدرس تبلغ  791دوالراً أمٌركٌا ً للطالب الواحد  .14وباالستناد إلى معدّل
تسرّب مدرسً بلغ  %5:فً الربع الثانً من العام  ،3124فقد تبٌّن أن تكلفة فقدان رأس المال البشري بلغت 1.53
ملٌار دوالر أمٌركً خالل هذا الفصل ،األمر الذي زاد من الخسابر اإلجمالٌة المجمّعة فً رأس المال البشري منذ بداٌة
األزمة إلى  3.4ملٌار دوالر أمٌركً .15عالوة على ذلك ،وبناء على المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو
األزمة" فإن التقرٌر ٌقدّر حصول انخفاض بنسبة  %4.7فً المتوسط الحسابً "لسنوات التمدرس" منذ  ،3122وهذا أمر
سٌكون له تؤثٌر هام على جودة رأس المال البشري ،وبالتالً ،على مستقبل النمو االقتصادي ،والتوظٌف ،واإلنتاجٌة.

الصحً
تدمٌر النظام
ّ
تسبّب النزاع المسلّح بؤذى كبٌر للنظام الص ّحً نتٌجة األضرار التً تعرّضت لها المنشآت الطبٌة ،وتخرٌب البنٌة التحتٌة
للرعاٌة الصحٌة ،وهجرة المختصٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة ،ووفاة العاملٌن فً الحقل الطبً وتؤذٌهم ،وانهٌار
الصناعة الدوابٌة المحلٌة .كما أنه أثر على األوضاع الصحٌة الوطنٌة جرّاء الزٌادة الهابلة فً أعداد الوفٌات ،والجرحى،
واإلعاقات التً تحتاج إلى عالج ،وكلّها ش ّكلت تحدٌّا ً لقدرة النظام على التكٌّف معها .ونتٌجة لذلك ،فإن النظام الصحًّ
العام فً مناطق عدٌدة فً سورٌة ٌواجه حالة من االنهٌار ،ممّا ٌلقً بؤعباء هابلة على كاهل المنشآت التً الزالت عاملة،
فً الوقت الذي تعانً فٌه المنشآت الصحٌة التابعة للقطاع الخاصّ والمجتمع المدنً من قٌود خطٌرة تعٌق قدرتها على
العمل .وبنهاٌة الربع الثانً من العام  ،3124أظهرت بٌانات وزارة الصحّة أن  68من أصل  :2مستشفى عام فً أنحاء
البالد تضرّرت ،بٌنما خرج  42منها ( )%52من الخدمة .وتفاوت أثر النزاع فً مختلف المناطق الجغرافٌة ،فعلى سبٌل
المثال ،بحلول الربع الثانً من العام  ،3124فقدت محافظة الرقة جمٌع مرافقها الصحٌة الربٌسٌة العامة (وزارة الصحة
 .)3124وعالوة على ذلكٌ ،قدّر الممارسون فً مجال الصحة أن  %81من المستشفٌات الخاصة والعامة فً محافظة
حلب خارج الخدمة .وإضافة إلى ما سبق ،عانت منظومة االسعاف السرٌع من معوّ قات شدٌدة ،وهً غٌر قادرة حالٌا ً
على تقدٌم خدمات منقذة للحٌاة فً مناطق عدٌدة.
كما تؤثرت البنٌة التحتٌة لمراكز خدمات الرعاٌة الصحٌة األولٌة تؤثراً خطٌراً ج ّراء النزاع .فبنهاٌة الربع الثانً من العام
 ،3124كان  6:4مركزاً للرعاٌة الصحٌة األولٌة فً جمٌع أنحاء البالد قد تؤثر ،بٌنما خرج  %72منها (أو 46:
مركزاً) من الخدمة ،أي ضعف العدد المسجّ ل فً الربع األول من هذا العام ،واعتبرت  %45غٌرها (أو  314مراكز)
غٌر آمنة ،وتعرّضت  %6منها (أو  42مركزاً) إلى األضرار .العدد األكبر من المراكز المتؤثرة كان واقعا ً فً محافظتً
حلب ودٌر الزور ،واللتٌن بلغ عدد المراكز المتؤثرة فٌهما  273و :1مركزاً على التوالً .وٌإثر غٌاب مرافق مراكز
الرعاٌة الصحٌة األولٌة على صحة أكثر الفبات هشاشة :إذ سُجِّ ل انخفاض مقلق فً تغطٌة اللقاحات لألطفال؛ وتناقص
14

حذدخ يُٓعٍح انًشكض انغٕسي نثحٕز انغٍاعاخ لًٍح كم عاو يذسعًٔ ،انرً احرغثد كًع ّذل ٔعطً تٍٍ انعايٍٍ  ،3121ٔ 3117يٍ خالل
ذمغٍى انُاذط انًحهً اإلظًانً تاألععاس انعاسٌح عهى انعذد اإلظًانً نغُٕاخ انرًذسطٔ .لذ تهغد لًٍح انشلى انُاذط  791دٔالسا أيٍشكٍا نكم عاو يٍ
انرًذسطٔ ،يٍ شى طثك انشلى عهى يع ّذل انرغشّب انًذسعً.
15طثّك انرمشٌش انشتعً انغاتك يع ّذل انًُٕ انغُٕي انًم ّذس نهطانة /عُح عهى انشتع األٔل يٍ انعاو  .3124أ ّيا ْزا انرمشٌش ،فئَّ ٌغرعًم يع ّذل انًُٕ
انًم ّذس نهطانة /عُح عهى انشتعٍٍ األٔل ٔانصاًَ يٍ انعاو .3124
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قدرة النساء ع لى الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابٌة ،وانخفاض أعداد الوالدات التً تتم على ٌد شخص مختص،
فانعدام األمن ٌحول دون إمكانٌة حصول العدٌد م ّمن لدٌهم أمراض مزمنة على الرعاٌة الطبٌة واألدوٌة التً تقدّمها
مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة ،بٌنما لم تعد مراكز عدٌدة قادرة على الحصول على األدوٌة للمرضى الخارجٌٌن الذٌن
لدٌهم أمراض مزمنة .إضافة إلى ذلك ٌرخً تزاٌد الفقر وتدهور ظروف المعٌشة بثقلهما على صحة الناس ،وتحدٌداً
صحة األطفال .فقد حدّد كل من "نظام رصد اإلنذار المبكر واالستجابة له" التابع لمنظمة الصحة العالمٌة ،ووزارة الصحة
تزاٌد حصول حاالت اإلسهال الحاد لدى األطفال دون الخامسة من العمر فً الربع الثانً من العام  ،3124فً حٌن ُسجِّ ل
تزاٌد فً حاالت الحصبة ،مع محاولة منظمة الصحة العالمٌة ووزارة الصحة استكمال حملة للتلقٌح ضد الحصبة.
(نظام رصد اإلنذار المبكر واالستجابة له التابع لمنظمة الصحة العالمٌة ،النشرة األسبوعٌة) .ورغم أن أمراضا ً
كاإلنفلونزا واإلسهال الحاد هً األمراض الربٌسٌة المُبلَغ عنها ،إال أنه ُس ِّجل تنام فً عدد حاالت الحمّى المالطٌة،
واالسهال الحاد ،والتهاب السحاٌا ،واللشمانٌا (التً ُتعرف باسم حبّة حلب).
وقد تفاقمت الندرة فً األدوٌة ج ّراء انهٌار الصناعة الدوابٌة المحلٌة فً كل من حلب وحمص .إذ ٌقدّر أن زهاء %:1
من هذه الصناعة قد توقف ،ولم ٌعد قادراً على إٌصال اإلمدادات إلى األسواق .وٌترافق هذا الوضع مع مصاعب فً النقل
والتخزٌن ،وكذلك العقوبات الدولٌة .وٌعانً العدٌد من مرافق الرعاٌة الصحٌة المساعدة ،سواء العامة أو الخاصة ،من
انعدام قدرتها على المحافظة على امداد مستقر من مواد التخدٌر ،واألمصال (السٌرومات) ،ومواد اختبارات الدم .وإضافة
إلى ذلك ،أصبح العدٌد من هذه المرافق أهدافا ً للعملٌات العسكرٌة ،والعنف ضد الموظفٌن ،ونهب المعدات واإلمدادات.
كما تؤثرت الموارد البشرٌة العاملة فً النظام الصحًّ تؤثراً مباشراً ج ّراء النزاع ،إذ أفادت وزارة الصحّة أنه بنهاٌة الربع
الثانً من العام  ،3124بلغ المعدّل الوسطً المقدّر لنسبة األطباء إلى الس ّكان بحدود طبٌب واحد لكل  58152شخصاً،
مقارنة مع طبٌب واحد لكل  772شخصا ً عام  .3121وأشارت الوزارة إلى وجود زٌادة مضطردة فً االعتداءات ضد
الكادر الطبً ،حٌث أن  78شخصا ً لقوا حتفهم ،بٌنما جرح  214آخرون ،وخطف  32شخصا ً (وزارة الصحة.)3124 ،
وتقل هذه األرقام المقدّرة عن الواقع بكثٌر ألنها ال تؤخذ بعٌن االعتبار كادر الرعاٌة الطبٌة العامل فً مناطق النزاع ،أو
من اعتقل منهم .وٌعتبر التغٌر فً نسبة األطباء إلى المواطنٌن مإشراً إلى أن العدٌد من األطباء وغٌرهم من
المتخصصٌن فً الرعاٌة الصحٌة قد غادروا البالد .وال ٌمكن لفقدان رأس المال البشري القٌّم هذا إال أن ٌترك تبعات
خطٌرة فً المحافظة على جودة الرعاٌة الصحٌة.
تظل أرقام الوفٌات المرٌعة واحداً من أكثر الجوانب مؤساوٌة للنزاع المسلّح ،وهو أمر تتقاسم مسإولٌته جمٌع أطراف هذا
النزاع .كما أن هشاشة النظام الص ّحً وانعدام القدرة على الوصول إلى الرعاٌة والخدمات الطبٌة المنقذة للحٌاة فاقما هذه
المحصّلة ،بما أن العدٌد من حاالت الوفاة والكثٌر من المعاناة كان ٌمكن الحٌلولة دون حصولها لو تو ّفرت الرعاٌة
المناسبة وإمكانٌة الوصول إلى المرافق الصحٌة .وقد شهد النصف األول من هذا العام تصاعداً فً حدّة النزاع وزٌادة
كبٌرة فً أعداد القتلى .فوفقا ً لألمم المتحدة ،ارتفع عدد حاالت الوفاة بمعدّل  %78بٌن نهاٌة  3123والربع الثانً من
العام  ،3124إذ ارتفع العدد من  71.111بحلول نهاٌة  ،3123إلى  91.111فً نهاٌة الربع األول من العام ،3124
وإلى  211.111بحلول الربع الثانً من العام  .3124بٌد أن تعداد الموتى هذا لٌس كافٌا ً ووافٌا ً لرسم صورة عن الحجم
الحقٌقً للمؤساة ،بما أن عدداً أكبر من األفراد والعابالت قد تع ّرضوا للصدمة ج ّراء األذٌات التً لحقت بهم نتٌجة للنزاع،
الذي خلّف  511.111جرٌح ،أو مشوّ ه ،أو معوق .16وبالتالً ،وبحلول الربع الثانً من العام  ،2013كان أكثر من %2
من الشعب السوري قد قتل ،أو أصٌب ،أو جرح ،أو شوّ ه ج ّراء النزاع .وبٌن صفوف المشوّ هٌن والجرحى ،هناك عدد
متزاٌد من األشخاص الذٌن أصبحت لدٌهم إعاقات مدى الحٌاة غٌّرت مجرى حٌاتهم إلى األبد ،فضالً عن الحاالت
المزمنة التً تفاقمت جرّاء عدم إمكانٌة الوصول إلى الرعاٌة الصحٌة والجراحٌة المناسبة ،والنقص فً الكادر الطبً،
واألدوٌة المنقذة للحٌاة .وسٌظل أثر هذه اإلصابات ٌرخً بثقله على حٌاة هإالء األفراد وعابالتهم طٌلة ما تبقى من
حٌاتهم ،وٌعوق فرص حٌاتهم المستقبلٌة تعوٌقا ً هابالً.
عالوة على ما سبق ،فإن الصدمة النفسٌة المرتبطة بالعٌش فً حال دابم من الخوف والعنف أثرت على مالٌٌن السورٌٌن،
إذ أن مجتمعات بر ّمتها باتت تعٌش ضمن ظروف من الصدمات المتواصلة والدابمة ،فً حٌن تواجه النساء مخاطر
العنف واالنتهاكات.
16تُاء عهى االفرشاض تأٌ َغثح انٕفٍاخ إنى انعشحى ذُمذس تشلى يحافع ٌثهغ  2إنى 5
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أكثر من نصف الشعب السوري ٌسقط فً دائرة الفقر
خالل الربع الثانً من العام  ،2013تواصل اتساع رقعة الفقر المادي فً أنحاء البالد نتٌجة لتنامً أسعار السلع
والخدمات ،وفقدان الوظابف وتزاٌد البطالة ،وتزاٌد أعداد النازحٌن داخلٌا ً الذٌن فقدوا ممتلكاتهم وأصولهم ،وضعف
النشاط االقتصادي .وقد أشار التقرٌر الربعً األول إلى الزٌادة الملحوظة فً النسبة المبوٌة للشعب السوري الذي ٌعٌش
تحت خط الفقر األعلى من الثلث قبل األزمة إلى حوالً النصف فً نهاٌة شهر آذار من العام 8172013
لجؤت هذه الدراسة إلى منهجٌة المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" وتقنٌة المحاكاة الجزبٌة
ووضعت عدداً من االفتراضات بغٌة تقدٌر معدّل الفقر .وبافتراض عدم حصول تغٌّر فً تو ّزع النفقات وبناء على
االنخفاض المقدّر فً اإلنفاق الحقٌقً لألسر حتى نهاٌة الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع المستوى الذي كان
سابداً قبل األزمةٌُ ،قدّر بؤن هناك  7.9ملٌون شخص إضافً قد انضمّوا إلى قابمة الفقراء حتى نهاٌة الربع الثانً من
العام  ،2013منهم زهاء  4.4ملٌون نسمة أصبحوا فً حال من الفقر المدقع وغٌر قادرٌن على تلبٌة احتٌاجاتهم
األساسٌة .وخالل هذه الفترة ،ازداد المستوى اإلجمالً للفقر بنسبة  %171مقارنة مع مستوى الفقر فً  .2010وبٌن
الربعٌن األول والثانً من العام  ،2013ازداد الفقر بنسبة  .%3.9وبالتالً ،بحلول الربع الثانً من العام  ،2013أكثر
من نصف س ّكان سورٌة كانوا قد دخلوا إلى دابرة الفقر .وبالرغم من حصول زٌادة إجمالٌة كبٌرة فً الفقر فً كل منطقة
فً أنحاء البالد ،إال أن هذه الزٌادة كانت أكثر وضوحا ً فً المناطق الجنوبٌة ،والوسطى ،ومن ضمن ذلك المراكز
السكانٌة الربٌسٌة لدمشق ،وحمص ،وحماة .كما أن معدّل نمو الفقر بارز أٌضا ً فً المنطقة الشمالٌة فً حلب وإدلب ،فً
حٌن أن أدنى معدالت نمو الفقر سُجِّ لت فً المناطق الشرقٌة والساحلٌة (الشكل .)7
الشكل  :7النسبة المئوٌة للزٌادة فً إجمالً الفقر فً الربع الثانً من العام  3102مقارنة مع  3101بحسب المنطقة
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ترافق الفقر المادي بزٌادة حادّة فً الفقر المتعدّد األبعاد ،والذي ٌشمل مستوٌات معٌشة الناس ،وحصولهم على التعلٌم،
والص ّحة ،إذ ٌشهد هذا النوع من الفقر تنامٌا ً بسبب تزاٌد العنف ،والنهب ،والعملٌات العسكرٌة التً أتت على الممتلكات
الخاصة والبنٌة التحتٌة العامة .وبالتالً ،فإن ظروف المعٌشة أصبحت أسوأ بالنسبة للغالبٌة العظمى من الشعب السوري،
الذي ٌواجه تحدٌّات متنامٌة فً الحصول على الخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة ،والعٌش ضمن ظروف البقة .عالوة على
ذلك ،فإن األعداد المتزاٌدة للنازحٌن والالجبٌن ستفاقم حالة الفقر ،مع معاناة غالبٌتهم من الحرمان من الصحة والتعلٌم
المناسبٌن ،بٌنما ٌرزح عدٌدون تحت ظروف معٌشة غٌر البقة.

ٌ17عكس خط الفقر المادي األعلى النفقات االستهالكٌة الفعلٌة للفقراء والتً لبّت مستوى معقول من االحتٌاجات األساسٌة ،فً حٌن أن خط الفقر
األدنى ٌحسب المتطلبات األساسٌة الغذابٌة وغٌر الغذابٌة للفقراء.
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تنمٌة بشرٌة عكسٌة
بهدف تقٌٌم أثر األزمة على الوضع التنموي حتى نهاٌة الربع الثانً من العام ٌ ،2013طبّق التقرٌر التحلٌل ذاته القابم
على المقارنة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو األزمة" الذي طبّقه فً التقرٌر الربعً األول لتحلٌل مؤشر التنمٌة
البشرٌة .وٌعدّل هذا التقرٌر السجل السابق الخاص بمإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة حتى  2011بناء على آخر التحدٌثات
التً قام بها صندوق األمم المتحدة اإلنمابً (صندوق األمم المتحدة اإلنمابً .)2013 ،كما أنه ٌطبّق األثر المجمّع لمعدّل
التسرّب المدرسً على عدد سنوات التمدرس المتوقعة ،باالستناد إلى  2010كسنة مرجعٌة .وكما هو الحال فً التقرٌر
الربعً األول ،فإن نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً كان قُ ِّد َر فً حالتً "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو
األزمة" ،واحتسب العمر المتوقع عند الوالدة كمإشر غٌر مباشر على الص ّحة بناء على ما ٌمكن اكتسابه من عمر متوقع
عند الوالدة من خالل تخفٌضه فً حاالت وفٌات العنف (فٌرغسون وآخرون  )2010مستخدمٌن منطقة شرق البحر
األبٌض المتوسط كمرجع بالنسبة لسورٌة .وقد أظهرت النتابج أن تقدٌرات العمر المتوقع عند الوالدة فً سورٌة تراجعت
بواقع  9.9سنوات فً الربع الثانً من العام  ،2013مقارنة مع العام  ،2010وبسنتٌن اثنتٌن مقارنة مع الربع األول من
العام .2013
الشكل  :2مؤشر التنمٌة البشرٌة فً سورٌة 3102 – 3115
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المصدر :تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام  3122وتقدٌرات المركز السوري لبحوث السٌاسات (مإشر التنمٌة البشرٌة بٌن  3123و)3125

قاد األثر المتواصل لألزمة على المكوّ نات الثالثة لمإشر التنمٌة البشرٌة إلى تقهقر فً سجل سورٌة على مإشر التنمٌة
البشرٌة ،إذ تبٌّن النتابج أنه فً حالة "السٌنارٌو االستمراري" ،كان مإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة سٌرتفع من 0.646
فً  2011إلى  0.667بحلول الربع الثانً من العام  ،2014لٌضعها ضمن مجموعة الدول ذات "التنمٌة البشرٌة
المتوسطة"( 18الشكل  .)8غٌر أن "سٌنارٌو األزمة" أشار إلى انخفاض فً مإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة من 0.646
فً  2011إلى  0.526فً الربع األول من العام  ،2014وإلى  0.513فً الربع الثانً من العام  2014لٌضعها ضمن
مجموعة الدول ذات "التنمٌة البشرٌة المنخفضة" .وبالتالًٌُ ،قدّر بؤن مإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة قد خسر  %20.6من
قٌمته مقارنة مع العام  ،2011و %23.1من القٌمة التً كان ٌُحتمل أن ٌس ّجلها حتى منتصف .2014
ٌشٌر هذا التراجع المقدّر فً مإشر التنمٌة البشرٌة إلى أن سورٌة قد خسرت عقوداً من اإلنجازات فً مجال التنمٌة
البشرٌة منذ بداٌة األزمة .ما ٌُقارب  %51من الفرق فً مإشر التنمٌة البشرٌة بٌن "السٌنارٌو االستمراري" و"سٌنارٌو
األزمة" فً الربع الثانً من العام ٌ ،2013عزى إلى التدهور فً التعلٌم ،والسٌما الزٌادة السرٌعة فً معدّل التسرّب
المد رسً .وعلٌه ،فإن إعادة بناء المدارس ،وإعادة تؤهٌلها ،وافتتاحها ،سٌكون لها أثر إٌجابً ملحوظ على مإشر التنمٌة
البشرٌة .ولكن كلما طالت فترة التسرّب المدرسً للطفل ،أصبحت عودته إلى المدرسة أصعب .وأسهم تراجع الدخل بما
ٌعادل  %22من الخسابر اإلجمالٌة فً مإشر التنمٌة البشرٌة ،فً حٌن أسهمت التبعات الصحٌة بنسبة .%27
ٌ18مٍظ يؤشش انرًٍُح انثششٌح نعاو  3125يؤششاخ انرًٍُح اإلَغاٍَح فً .3124
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خالصة موجزة
ٌعتبر النزاع المسلّح فً سورٌة حربا ً على التنمٌة أٌضاً .فتواصل هذا النزاع ٌكتسح رأس المال المادي ،والمالً،
والبشري ،واالجتماعً ،وٌتسبّب بخراب وتدمٌر اقتصادٌٌن ال ٌختلفان فً تؤثٌرهما على البلد عن تؤثٌر الحرب .وقد نجم
عن ذلك إعادة هٌكلة لالقتصاد باتجاه االتكال على الزراعة ،المع ّرضة إلى تقلّبات سنوٌة وموسمٌة هابلة وإلى تدن فً
اإلنتاجٌة .وما ٌعزز هذا المسار المشوّ ه تفكك القطاع الصناعً ،وتنامً االقتصاد غٌر المنظم ،وتهالك البنٌة التحتٌة
والخدمات ،وتنامً ضعف رأس المال البشري ،وضعف نظام االستٌراد -التصدٌر ،وبٌبة العمل التً ت ّتسم بانعدام األمن.
وعالوة على ذلك ،فإن تصاعد اقتصاد العنف والنهب ٌزٌدان من الهشاشة االقتصادٌة لسورٌة.
ٌظهر التقرٌر أن الخسابر االقتصادٌة اإلجمالٌة وصلت إلى  103.1ملٌارات دوالر حتى نهاٌة الربع الثانً من العام
 ،2013وهذا ٌعادل  %174من الناتج المحلً اإلجمالً لعام  2010باألسعار الثابتة .وتبلغ قٌمة الخسارة فً الناتج
المحلً اإلجمالً  47.9ملٌار دوالر أمٌركً خالل هذه الفترة ،ممّا ٌش ّكل  %47من الخسارة االقتصادٌة اإلجمالٌة .وفً
الربع الثانً من العام  ،2013انكمش الناتج المحلً اإلجمالً بنسبة  %39.6مقارنة مع الربع المقابل فً العام .2012
وتقدّر الخسارة فً مخزون رأس المال ،نتٌجة لألضرار والتخرٌب بمبلغ  49.6ملٌار دوالر أمٌركً ،أي ما ٌُعادل نسبة
 %48من الخسابر االقتصادٌة اإلجمالٌة ،فً حٌن أن النفقات العسكرٌة اإلضافٌة البالغة  5ملٌارات دوالر أمٌركً تمثل
 %5من هذه الخسابر.
ٌقف الدٌن العام حالٌا ً عند مستوى  %73من الناتج المحلً اإلجمالً ،فً حٌن أن التقدٌرات تتوقع حصول زٌادة فً
مإشر أسعار المستهلك بنسبة إضافٌة تبلغ  %45.8فً الربع الثانً من العام  2013مقارنة مع الربع األول من العام
 .2013وقد تراجعت الخسارة اإلجمالٌة فً فرص العمل تراجعا ً طفٌفا ً خالل الربع نتٌجة للتوظٌف قصٌر األجل أثناء
موسم الحصاد ،رغم أن  2.33ملٌون نسمة كانوا عاطلٌن عن العمل بحلول الربع الثانً من العام  .2013هذا االرتفاع
الموسمً فً الوظابف الزراعٌة خ ّفض معدل البطالة من  %50.3فً الربع األول من العام  2013إلى  %48.6خالل
الربع الثانً من العام  ،2013رغم أن كل االحتماالت تشٌر إلى أن هذا المعدّل سٌرتفع مجدداً فً الربع الثالث.
ٌقدّر أن مإشر التنمٌة البشرٌة لسورٌة ،والذي ٌُعتبر مقٌاسا ً عاما ً للرفاهٌة االجتماعٌة ،قد خسر  %20.6من قٌمته
مقارنة مع العام  ،2011و %23.1من القٌمة التً كان ٌُحتمل أن ٌسجّ لها فً الربع الثانً من العام  .2013وفً الوقت
الحاضر ،أكثر من نصف السورٌٌن فقراء ،بٌنما تراجع عدد س ّكان سورٌة بنسبة تفوق  %8بحلول الربع الثانً من العام
 2013جرّاء هروب  1.74ملٌون الجا ،ومغادرة  1.37ملٌون شخص آخرٌن بصفة مهاجرٌن "طوعٌٌن" .وإضافة
إلى ما سبق ،حصل اضطراب فً النمط السكانً والمجتمعات المستقرة نتٌجة لنزوح  4.8ملٌون شخص عن بٌوتهم
ومناطقهم جرّاء العنف ،والتش ّرد ،والخوف ،والترهٌب .أمّا النظام التعلٌمً فهو فً حالة أزمة عمٌقة نتٌجة لألضرار
والتخرٌب الذي تعرّضت له  2.994مدرسة وغٌرها من البنٌة التحتٌة التعلٌمٌة ،فً حٌن أن معدّل التسرّب المدرسً
الوطنً وصل إلى  .% 49وعالوة على ما سبق ،فإن نصف األطفال الواقعٌن فً عمر المدرسة خارج صفوفهم
الدراسٌة ،بٌنما تؤثرت نوعٌة التعلٌم تؤثراً سلبٌا ً بسبب غٌاب المعلّمٌن وعدم انتظامهم فً الدوام ،وج ّراء الصعوبات
المترافقة مع التعلٌم ضمن ظروف نفسٌة صادمة.
فً القطاع الص ّحً ،كان عدد المستشفٌات المتضررة بحلول الربع الثانً من العام  2013زهاء  57مستشفى ،خرج 37
منها من الخدمة ،بٌنما فقدت الرقة جمٌع منشآتها الصحٌة العامة الربٌسٌة .وخالل هذه األزمة ،انخفض معدّل األطباء إلى
المواطنٌن من طبٌب لكل  661مواطنا ً فً  2010إلى طبٌب لكل  4.041مواطنا ً بحلول الربع الثانً من العام .2013
وفً نهاٌة هذه الفترة ،كان هناك أكثر من  100.000حالة وفاة مرتبطة بالنزاع ،بٌنما قدّر أن أكثر من 400.000
شخص آخرٌن كانوا قد جرحوا أثناء النزاع ،والعدٌد منهم أصبحت لدٌهم إعاقات مدى الحٌاة وغٌّرت مجرى حٌاتهم إلى
األبد ،فضالً عن الحاالت المزمنة التً سترخً بثقلها على قدراتهم المستقبلٌة ،وتش ّكل عببا ً على نظم الرعاٌة الصحٌة.
وتشهد األمراض تصاعداً ،والسٌما بٌن صفوف الفبات الهشة التً تشمل النساء ،واألطفال ،والنازحٌن داخلٌاً ،والالجبٌن.
لقد ولّد هذا النزاع المسلّح كارثة إنسانٌة ذات أبعاد مذهلة .فالسورٌون الذٌن ٌهربون من النزاع الٌوم ٌش ّكلون أسرع
مجموعة من الالجبٌن نمواً فً أنحاء العالم .وإذا قُ ِّد َر للجهات المحلٌة ،واإلقلٌمٌة ،والدولٌة أن تتخذ إجراءات تصبّ فً
مصلحة الشعب السوري ،فإنه ٌتعٌّن علٌها استغالل كامل رصٌدها السٌاسً والدبلوماسً لوضع حد لألعمال العدابٌة،
وإٌجاد عملٌة تفاوضٌة ذات مصداقٌة بوسعها إٌقاف تحلل البالد وتقدٌم بارقة أمل إلى جمٌع أبناء الشعب.
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الملحق
المنهجٌة
تؤخذ سلسلة التقارٌر الربعٌة بعٌن االعتبار عامل الموسمٌة بغٌة تقدٌر الناتج المحلً اإلجمالً الربعً فً سورٌة ،وتحدٌداً
بالنسبة للقطاع الزراعً الذي ٌتقلّب من موسم إلى آخر .وقد استعملت موسمٌة اإلنتاج الزراعً فً العام  3122كمقٌاس
معٌاري لتحدٌد معدالت النمو فً القطاع خالل الربعٌن األول والثانً من العام  .3124وٌعتمد تقدٌر النمو /االنكماش
الحقٌقً فً الناتج المحلً اإلجمالً خالل  3123و 3124على مقاربة لإلنتاجٌة بغٌة تقدٌر دٌنامٌكٌة العرض والطلب فً
مختلف القطاعات االقتصادٌة .وتواجه هذه المقاربة ثالثة تحدٌات ربٌسٌة فً سورٌة :أوالًُ ،تصد ُر الحسابات القومٌة عادة
الناتج السنوي لمختلف النشاطات االقتصادٌة لسنة محددة فً النصف الثانً من العام التالً؛ ثانٌاً ،لم ٌسبق لإلحصابٌات
الرسمٌة أن نشرت أبداً ناتجا ً محلٌا ً إجمالٌا ً ربعٌا ً؛ وثالثاً ،هناك غٌاب فً المسوح والبٌانات الثانوٌة نتٌجة صعوبة إجراء
هذا النوع من العمل فً خضم الظروف السابدة.
زادت دٌنامٌكٌات األزمة من حاجة مختلف الجهات المعنٌة إلى تحدٌث تقدٌراتها الخاصة بالوضع االقتصادي .وبغٌة
التغلّب على التحدٌّات السابقة ،استعمل التقرٌر كمٌات االنتاج فً السلع والخدمات األساسٌة كمإشرات غٌر مباشرة على
النمو/االنكماش فً الناتج المحلً اإلجمالً بحسب القطاع .فعلى سبٌل المثال ،استعملت التغٌرات فً انتاج المحاصٌل
الربٌسٌة كمإشر غٌر مباشر لتقدٌر نمو القطاع الزراعً ،بٌنما استعملت التغٌّرات فً االنتاج الٌومً من الغاز والنفط
لتقدٌر النمو /االنكماش فً قطاع الصناعة االستخراجٌة .وفً حاالت عدٌدة ،طبقت نماذج اقتصادٌة قٌاسٌة لتقدٌر الناتج
المحلً اإلجمالً .وقد تشاور الفرٌق مع مجموعة خبراء فً كل قطاع بغٌة تشخٌص التحدٌّات الربٌسٌة التً ٌواجهها هذا
القطاع ،و التدقٌق فً موثوقٌة تقدٌرات الناتج المحلً اإلجمالً .وتقارن معدالت النمو السنوي فً إجمالً الناتج المحلً
فً الربعٌن األول والثانً من  3124مع الناتج المحلً اإلجمالً فً الربعٌن المقابلٌن من العام  ،3123خالفا ً للتقرٌر
السابق والذي احتسبت فٌه معدّالت النمو السنوي للربع األول مقارنة مع الناتج المحلً اإلجمالً للعام  3123برمّته.
البرمجة المالٌة المستخدمة فً التقارٌر هً نظام متكامل من الحسابات االقتصادٌة الكلٌة التً تشمل الحسابات القومٌة،
ومٌزان المدفوعات ،والحسابات المالٌة والنقدٌة ،والتً تقدّم المعلومات المطلوبة لتقٌٌم أثر األزمة على االقتصاد السوري
والخٌارات المتاحة لتعدٌل السٌاسات .كما أن هذه األداة تو ّفر أٌضا ً إطاراً لتحلٌل السٌاسات وتتضمّن عدداً من االختبارات
الربٌسٌة ،وقد جمع المركز السوري لبحوث السٌاسات ما بٌن حسابات مخزون رأس المال ،والفقر المادي على مستوى
األسرة ،وأداء سوق العمل ،من جهة والبرمجة المالٌة القٌاسٌة من جهة أخرى .وقد اختٌرت أداة البرمجة المالٌة على
حساب نماذج السالسل الزمنٌة االقتصادٌة الكلٌة ونموذج التوازن العام ،بما أن هذه النماذج ال تؤخذ بعٌن االعتبار
التحوّ الت الدراماتٌكٌة فً المتغ ٌّرات االقتصادٌة بطرٌقة كفوءة .كما أن نموذج البرمجة المالٌة ٌعكس بكفاءة أكبر الوضع
الحالً لالقتصاد السوري فً وقت تعصف به تغٌّرات دراماتٌكٌة.
بالنسبة لمكوّ نات الناتج المحلً اإلجمالً من جانب الطلب ،فإن عناصر االستهالك واالستثمار الحكومٌٌن تستند إلى
تقدٌرات لمكوّ نات الموازنة العامة ،أمّا االستثمار الخاص فٌقدر بواسطة التغٌّرات فً االنتاج الخاص فً القطاعات
الحقٌقٌة ،أمّا الصادرات والمستوردات فقدرت باستعمال نموذج الجاذبٌة لسورٌة والذي ٌُدق ُق مقارنة مع كمٌات
المستوردات والصادرات عبر الموانا( .محشً وآخرون.)3124 ،
ٌ ستند تقدٌر مخزون رأس المال ومعدالت االهتالك إلى تقرٌر المركز السوري لبحوث السٌاسات لعام ( 3124المركز
السوري لبحوث السٌاسات 3124 ،أ) ،هذا وتحتسب الخسارة اإلجمالٌة فً مخزون رأس المال استناداً إلى خسابر األبنٌة
السكنٌة (باستعمال تقدٌرات محدّثة) ،والخسارة فً األبنٌة غٌر السكنٌة ،فً حٌن قدرت المعدات واألدوات باستعمال نسبة
رأس المال إلى الناتج .وتتؤلف هذه الخسارة من ثالثة مكوّ نات ربٌسٌة أال وهً :االنخفاض فً صافً االستثمارات نتٌجة
لألزمة؛ ورأس المال المعطل الذي ٌعكس التوقف فً عملٌة االنتاج؛ واألضرار الجزبٌة واإلجمالٌة التً لحقت بمخزون
رأس المال .المكوّ ن األخٌر غٌر متضمّن فً خسارة الناتج المحلً اإلجمالً ،وبالتالً فقد أضٌف إلى الخسارة االقتصادٌة
اإلجمالٌة.
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احتسبُ الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة باستعمال تقدٌرات ُمخ ّفض الناتج المحلً اإلجمالً والتً تعتمد بصورة
ربٌسٌة على مإشر أسعار المستهلك .وحتى آذار  ،3124فإن مإشر أسعار المستهلك صادر عن المكتب المركزي
لإلحصاء ،أمّا حتى حزٌران فقد كان عبارة عن تقدٌر قام به فرٌق المكتب السوري لبحوث السٌاسات باستعمال مرونة
مإشر أسعار المستهلك بالنسبة إلى أسعار الصرف خالل الربع األول من العام  .3124وضمن إطار نموذج البرمجة
المالٌة الذي ٌربط بٌن القطاع الحقٌقً ،والموازنة العامة والقطاع الخارجً ،والقطاع النقدي ،والتوظٌف والفقر ،فإن
التقرٌر ٌقدّر عدد الوظابف المفقودة ،ومعدّالت البطالة حتى الربع الثانً من العام  ،3124باستعمال مرونة التشغٌل
بالنسبة إلى الناتج المحلً اإلجمالً.
قدر التقرٌر بنود الموازنة العامة باالعتماد على القرارات الحكومٌة المرتبطة باإلنفاق العام من حٌث األجور ،والدعم،
واالستثمارات العامة ،فً حٌن أن تقدٌرات اإلٌرادات اعتمدت على انتاج النفط ،والتحصٌل الضرٌبً ،وأداء المإسسات
المملوكة من الدولة .وبناء علٌه ،فقد احتسب التقرٌر العجز المالً الذي عكس زٌادة فً الدٌن العام.
بالنسبة للفقر ،وباستعمال خطً الفقر الوطنٌٌن األعلى واألدنى (استناداً إلى أبحاث الفقر من مسوح دخل ونفقات األسرة
فً  ،)311:وباستعمال مرونة معدالت الفقر بالنسبة إلى نصٌب الفرد الحقٌقً من اإلنفاق ،استطاع التقرٌر تقدٌر معدالت
الفقر فً سورٌة حتى حزٌران .3124
ٌجدر بالذكر أن تقدٌر الخسابر فً الناتج المحلً اإلجمالً ،ومخزون رأس المال ،والتشغٌل ،ومإشرات الفقر هً الفرق
بٌن "سٌنارٌو األزمة" (المإشرات الحقٌقٌة) و"السٌنارٌو االستمراري" الذي ٌشمل المإشرات كما لو أن األزمة لم
تحصل .وهذا ٌساعد فً تقدٌر الخسابر المباشرة والفرص المفقودة نتٌجة النزاع.
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