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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα βασικά στοιχεία που χαρακτήριζαν την οικονομία της χώρας , πριν τα γεγονότα του 2011 ήταν τα εξής:  
- Συνεχής προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας και άνοιγμα προς τις διεθνείς αγορές. 
- Συμμετοχή της παραγωγής πετρελαίου : 22% στο σχηματισμό του ΑΕΠ, 23% στα κρατικά έσοδα. 
- Πληθώρα νομοθετικών μεταρρυθμίσεων κυρίως σε θέματα εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής. 
- 11ο Πενταετές Αναπτυξιακό Σχέδιο (2011 – 2015) : προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη αγροτικού τομέα, επέκταση 

αρδευτικών έργων, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
- Προσπάθεια ανάδειξης της χώρας ως κόμβου μεταφοράς πετρελαίου μεταξύ αραβικού κόσμου και Ευρώπης.  
-Μακροπρόθεσμα προβλήματα συριακής οικονομίας : φθίνουσα παραγωγή πετρελαίου, ελλείμματα  προϋπολογισμού, 

ανεπάρκεια - ελλειμματική διαχείριση υδάτινων πόρων, πληθυσμιακή αύξηση.  
Μετά τα γεγονότα του 2011 και υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων, η οικονομία της Συρίας συρρικνώνεται δραματικά, 

με ετήσιο ρυθμό 15% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2011-14, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης των πετρελαϊκών εσόδων. 
Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία το 2011 ήταν 4,7 δισ. δολ., έχουν πλέον σχεδόν μηδενισθεί. Πέρα από τις 
εξαγωγές πετρελαίου, εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων και του περιορισμού της παραγωγής και των δυνατοτήτων 
εξαγωγών, έχει πληγεί συνολικά το εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Η κατάρρευση των εξαγωγών και η μείωση των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων έχουν οδηγήσει σε δραματική υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Η ανεργία, η οποία 
ήταν ήδη υψηλή (11% η επίσημη) έχει εκτιναχθεί.  

Το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται με ρυθμό 14% ετησίως,  ενώ τα φορολογικά έσοδα μειώνονται και αυτά 
συνεχώς (Πηγή: World Bank).   

Όταν αποκατασταθεί η ομαλότητα στη Συρία, οι οικονομικές προκλήσεις θα είναι τεράστιες. Θα χρειαστεί να 
υλοποιηθούν μεγάλης έκτασης έργα επιστροφής και στέγασης των εκτοπισθέντων και των προσφύγων, ανασυγκρότησης 
των παραγωγικών δομών, της αγροτικής παραγωγής, των υποδομών και των δικτύων της, αποκατάστασης του συστήματος 
υγείας και εκπαίδευσης,   

   
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η Συρία αποτελούσε παραδοσιακό εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, με προοπτικές και ευκαιρίες εμπορίου και 
επενδύσεων στους τομείς: βιομηχανίας, τηλεπικοινωνιών, κατασκευών, τουρισμού, ενέργειας, μεταφορών, πετρελαίου 
και φυσικού αερίου, γεωργικών μηχανημάτων.  

Πριν το 2011 τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα ήταν: κατασκευές και μέρη κατασκευών, σύρματα-καλώδια-οπτικές 
ίνες, ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα, υγροποιημένο βουτάνιο, ημιεπεξεργασμένα προϊόντα από σίδηρο ή κράμα χάλυβα. Τα 
κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα  ήταν: ορυκτέλαια (42%), φωσφορικό ασβέστιο (32%), πλάκες αργιλίου, οικοδομικές 
πέτρες, απορρίμματα και θραύσματα χαλκού, σάκοι συσκευασίας, πλεκτά κ.ά. 

Τα τελευταία χρόνια και με το καθεστώς των κυρώσεων που έχει επιβληθεί στη Συρία, οι περιορισμένες εξαγωγές μας 
αποτελούνται κυρίως από παρασκευάσματα διατροφής, υπολείμματα από την επεξεργασία φυσικών λιπών και ελαίων, 
πλαστικά, ενώ οι εισαγωγές μας, από καρπούς με κέλυφος, υφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης και φωσφορικό 
ασβέστιο.  

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Συρίας (σε εκ. €) 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ελλ. Εξαγωγές  77,06 157,42 161,26 65,69 42,06 41,87 29,41 61,71 31,00 9,2 7,6 7,6 

Ελλ. Εισαγωγές  17,57 19,6 18,95 25,58 84,17 30,87 41,93 57,44 12,86 9.0  10,5 8,4 

Όγκος Εμπορίου  94,63 272,97 293,79 412,65 479,12 72,74 71,34 119,15 43,86 18,2 18,1 16,0 

Εμπ. Ισοζύγιο  59,49 137,82 142,31 40,11 -42,11 11 -12,52 4,27 18,14 0,2 -2,9 -0.8 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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