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3. Gospodarka. 
 
3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 

Syria jest krajem rozwijającym się z gospodarką opartą w głównej mierze na sektorze 
przemysłowo - naftowym i rolniczym. W 2007 r. realny wzrost PKB wyniósł 6,3% i był 
wyŜszy w stosunku do poprzedniego okresu (5,2%)1. Za jego wzrostem stał m.in. rosnący 
eksport i większy niŜ w poprzednich latach napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
Od wielu lat sektory górniczo – przemysłowy i rolniczy mają największy udział w PKB, 
stanowiąc ok. 50% jego wartości. Sektor górniczy oparty jest głównie na wydobyciu ropy 
naftowej i gazu ziemnego, natomiast w sektorze przemysłowym najbardziej rozwinięte są 
takie gałęzie jak: przemysł petrochemiczny, tekstylno – odzieŜowy, cementowy i spoŜywczy. 

Udział sektora w PKB2 
Sektor 2005 2006 2007
Górnictwo i przemysł 28% 32% 32%
Rolnictwo 20% 20% 20%
Handel detaliczny i hurtowy 20% 17% 17%
Transport i komunikacja 11% 11% 10%
Sektor bankowo - ubezpieczeniowy 5% 5% 6%
Pozostałe 16% 15% 15%
Razem 100% 100% 100%  

3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych 3 

 

Wyszczególnienie 2006 20074 
PKB wartość globalna (mld USD) 32,7 40,4 
PKB na 1 mieszkańca (w USD)5 1 724  2 107 
Tempo wzrostu PKB (w %) 5,2 6,3 
Relacja deficytu finansów publicznych do PKB (w %) 3,5 3,1 
Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (w %) 34,76 31,4 
Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI w %)  10,0  3,9  
Stopa bezrobocia (%) 8,3 8,4 
Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD) 19,6 24,0 
Wartość eksportu (w mld USD) 10,2 11,7 
Wartość importu (w mld USD) 9,4  12,3 
Relacja deficytu/nadwyŜki na rachunku obrotów 
bieŜących bilansu płatniczego do PKB (w %) 

 
2,7 

 
1,0 

Wartość rocznego napływu inwestycji zagranicznych 
bezpośrednich (w mln USD)7 

 
600  

 
885 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mln USD) 

 
55 

 
55 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w Syrii w mln USD (inward) 

 
9 039 

 
9 684 

                                                 
1 Za Economist Inteligence Unit (raport za mc luty 2009 r.). 
2 Centralne Biuro Statystyczne (dane za 2007 r. mają charakter szacunkowy). 
3 Większość danych za Economist Intelligence Unit (raport za luty 2009 r.), który  prezentuje je w oparciu  o 

informacje z IMF i Central Bank of Syria (CBS). 
4 Dane za 2007 r. nie są ostateczne. 
5 Wg CBS (raport na 30.11.2008 r.). 
6 Wskaźnik nie jest ostateczny 
7  UNCTAD „World Investment Report” (dane nt. rocznych i skumulowanych BIZ). 
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Skumulowana wartość syryjskich zagranicznych 
inwestycji za granicą w mln USD (outward) 

 
455 

 
510 

 
3.3. Główne sektory gospodarki. 

• Górnictwo i przemysł. 
Sektor energetyczny 

Sektor naftowy 
Sektor naftowy odgrywa kluczową rolę w gospodarce syryjskiej. W 2008 r. wydobycie ropy 
naftowej wyniosło 379 tys. b/d (w 2007 r. 385 b/d), co jest znacznie poniŜej poziomów 
wydobywczych w poprzednich latach (610 tys. b/d w szczytowym okresie - w poł. lat 90-
tych). Sektor jest pod kontrolą państwa, które zarządza nim za pośrednictwem powołanej to 
tego celu spółki Syrian Petroleum Company (SPC). Spółka ta wydobywa ropę naftową 
samodzielnie lub z udziałem partnerów zagranicznych, z którymi utworzyła spółki joint – 
venture. Największą jest Al Furat Petroleum Co. (AFPC), załoŜona wspólnie z firmą Shell 
(poziom wydobycia wynosił ok. 40% całości pozyskiwanej ropy naftowej). Innymi 
znaczącymi partnerami SPC są China National Petroleum Corporation, indyjska firma Oil and 
Natural Gas Corporation, francuski Total i chorwacka INA.  

Sektor gazowy. 
Kontrolowany przez państwo sektor gazowy, podobnie, jak w przypadku sektora naftowego, 
wydobywa gaz ziemny samodzielnie (powołana została w tym celu spółka Syrian Gas 
Company) lub kontroluje je w zaleŜnych spółkach joint venture. Odkrycia nowych złóŜ gazu 
ziemnego (największe w okolicach Palmiry) oraz budowa infrastruktury stwarza Syrii 
moŜliwości wzrostu produkcji gazu ziemnego z poziomu 22 mln m³/d do 35 mln m³/d w 2012 
r. Ewentualne niedobory gazu ziemnego Syria moŜe uzupełniać gazem pochodzącym z 
importu z Egiptu (podpisała w tym celu stosowną umowę). W 2008 r.  została oddana do 
uŜytku część gazociągu Arab Gas Pipeline, biegnącego z Egiptu do miejscowości Rayan pod 
Homs (docelowo do Turcji), którego przepustowość ocenia się na poziomie 6,6 mld m³ gazu 
rocznie.      

Sektor przemysłowy. 
Rząd, realizując plan dywersyfikacji rozwoju gospodarczego, przykłada duŜą wagę do 
rozwoju tego sektora. SłuŜyć temu mają wprowadzone zwolnienia podatkowe, liberalizacja i 
uproszczenie przepisów, stwarzanie zachęcających warunków dla inwestycji zagranicznych. 
Do najwaŜniejszych gałęzi sektora przemysłowego naleŜy zaliczyć: 

Przemysł petrochemiczny 
Przemysł petrochemiczny, który oparty jest na dwóch rafineriach naftowych, ulokowanych w 
miastach Banias i Homs, przetwarzających łącznie ok. 239 tys. b/d (ok. 132 tys. w Banias i 
ok. 107 tys. w Homsie). Od kilku lat nie są one w stanie zaspokajać rosnącego 
zapotrzebowania na produkty naftowe (ok. 380 tys. b/d), co zmusza rząd do importu 
znaczącej ilości produktów naftowych (głównie oleju napędowego). Władze, zdając sobie 
sprawę, Ŝe modernizacja obydwu rafinerii nie zaspokoi szybko rosnącego popytu 
rynku,zawarły w 2007 r. umowy na budowę kolejnych rafinerii. Firma Noor Financial 
Inwestment Co. (NFI) ma wybudować zakład w Deir ez Zor o mocy produkcyjnej do 140 tys. 
b/d (planowane otwarcie na 2012 r.), przystosowany głównie do produkcji oleju napędowego. 
Lokalizacja przy granicy z Irakiem wskazuje, Ŝe do przetwarzania będzie wykorzystywana 
równieŜ ropa naftowa pochodząca z tego kraju. Drugą rafinerię, o mocy przerobowej 140 tys. 
b/d, władze zamierzają wybudować we współpracy z firmą Malaysian Petrofield oraz 
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inwestorami prywatnymi: lokalnymi, z Iranu i Wenezueli8. W analizowanym okresie rząd 
podpisał umowę z chińską firmą CNPC na budowę trzeciej rafinerii o mocy produkcyjnej 100 
tys. b/d. Uruchomienie trzech nowych rafinerii pozwoli zwiększyć Syrii zdolność przerobową 
ropy do ponad 600 tys. b/d. 

Przemysł tekstylno – odzieŜowy. 
Przemysł tekstylno - odzieŜowy zlokalizowany głównie w Aleppo i Damaszku. Znajduje w 
nim zatrudnienie ok. 10% siły roboczej, z czego 95% w sektorze prywatnym. Udział 
artykułów tekstylnych i odzieŜowych systematycznie rośnie w eksporcie syryjskim (z 10% r. 
do 19% w ciągu ostatnich trzech lat). Bawełna i przędza są głównymi produktami 
eksportowymi tej gałęzi gospodarki (80% w 2006 r, pozostałe 20% przypada na artykuły 
tekstylne). Produkcja i handel bawełną są kontrolowane przez państwową spółkę Cotton 
Ginning and Marketing Organisation. Zakłady odzieŜowe z kolei są małymi lub średnimi 
podmiotami pozostającymi w rękach prywatnych, eksportującymi swoje wyroby pod znanymi 
markami firm zachodnich (głównie włoskich i francuskich). W rękach prywatnych znajduje 
się równieŜ import i produkcja przędzy syntetycznej.  
     Syria posiada ogromne moŜliwości rozwoju przemysłu tekstylno – odzieŜowego, 
zarówno ze względu na swoje połoŜenie (w bliskim sąsiedztwie UE będącej największym 
rynkiem zbytu dla artykułów tekstylnych oraz wewnątrz świata arabskiego, z którym tworzy 
strefę GAFTA) i dostęp do taniej, własnej bawełny. Przemysł ten wymaga jednak powaŜnych 
nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla jego rozwoju oraz sprostania silnej konkurencji, 
zarówno na rynku krajowym, jak teŜ rynkach zagranicznych, ze strony wyrobów tekstylnych 
pochodzenia azjatyckiego (głównie chińskich). 

Przemysł cementowy. 
Przemysł cementowy, który w 2006 r. został otwarty na prywatne inwestycje. Szacuje się, Ŝe 
w 2007 r. zapotrzebowanie rynku na cement wyniosło 8 mln ton, z czego 2 mln zostało 
pokryte importem (uczestniczy w nim równieŜ sektor prywatny. W 2008 r. oddano do uŜytku 
pierwszy prywatny zakład cementowy o zdolności produkcyjnej 2 mln ton. Wybudowała go 
w okolicach Raqqa turecka firma Guris Construction and Engineering Co. W trakcie realizacji 
jest druga prywatna inwestycja9 spółki joint-venture utworzonej przez lokalną firmę MAS 
Economic Group i egipską Orascom Construction Industries (OCI). Prognozuje się, Ŝe popyt 
na cement będzie rósł w najbliŜszych 5 latach w tempie 8-10 %. 

Przemysł spoŜywczy. 
Przemysł spoŜywczy rozwijający się bardzo szybko od czasu otwarcia go na kapitał prywatny 
(w 1991 r.). Obecnie funkcjonuje ok. 40 zakładów przetwórczych, które mają szeroką bazę 
surowcową, zapewnioną przez dobrze rozwinięte rolnictwo (szeroki asortyment owoców i 
warzyw do przetwórstwa, zarówno powszechnie spotykanych w świecie - pomidory, jabłka, 
czereśnie, ziemniaki buraki cukrowe, jak teŜ charakterystycznych tylko dla ciepłych krajów: 
oliwki i owoce cytrusowe). Dalszy rozwój przemysłu uzaleŜniony jest od wzrostu nakładów 
inwestycyjnych na nowe technologie i urządzenia.  

• Sektor rolniczy. 
Jest to drugi co do wielkości sektor gospodarki, w którym zatrudnienie znajduje ok. 30% siły 
roboczej. Obszar uprawianych ziem wynosi ok. 5,5 mln hektarów (ok. 1/3 obszaru kraju).  
Rząd, traktując go jako strategiczny, wspiera go subsydiami (dopłaty do paliwa, skup 
wybranych artykułów rolnych po specjalnych cenach np. buraki cukrowe, pszenica, owies, 
bawełna). 

                                                 
8 Iran i Wenezuela zobowiązały się dostarczać do przerobu 70 tys. b/d ropy naftowej. 
9 Ma zostać oddana do uŜytku w 2009 r. 
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W ostatnich trzech latach wzrost produkcji rolniczej hamowała susza, która 
spowodowała znaczący spadek produkcji zbóŜ. W przypadku pszenicy, wyniósł on 50% (z 4 
mln do 2 mln ton10). Jej zbiory nie pozwoliły zaspokoić nawet potrzeb rynku krajowego11 (ok. 
4,9 mln ton12), zmuszając rząd do importu znaczących ilości (w ostatnim kwartale 2008 r. 
ogłosił on kilka przetargów na jej import o łącznej ilości 1 mln ton). Ucierpiała równieŜ 
uprawa bawełny, przynosząca Syrii duŜe wpływy dewizowe z tytułu eksportu (drugie co do 
wielkości po ropie naftowej). Jej produkcja obniŜyła się o 5,5% w 2007 r. (do 650 tys. z 686 
tys. ton w 2006 r.). Sukcesywny spadek produkcji rolnej spowodowany warunkami 
atmosferycznymi pokazał jak niezbędny jest wzrost nakładów finansowych na rozbudowę 
systemów irygacyjnych. Władze zdają sobie sprawę z rosnącego problemu. Od 2000 r. 
realizują program unowocześniania stosowanych rozwiązań irygacyjnych, w ramach którego 
państwo pokrywa rolnikom część wydatków (do 30%) poniesionych na modernizację i 
rozbudowę systemów nawadniania. 

• Handel. 
Handel detaliczny w Syrii jest bardzo rozdrobniony. Końcowi odbiorcy towarów zaopatrują 
się w niewielkich (rodzinnych) sklepikach lub na bazarach (soukach). W całym kraju istnieje 
ponad 35 tys. sklepików oferujących artykuły rolno – spoŜywcze i przemysłowe. W 4-
milionowym Damaszku znajdują się tylko 3 centra handlowe zbliŜone do europejskich. 

• Transport i komunikacja. 
Ministerstwo Transportu zarządza sektorem transportowym za pomocą specjalnie 
powołanych agencji: ds. transportu morskiego (General Authority for Maritime Transport), 
ds. utrzymania i budowy dróg (Public Establishment for Road Communications), ds. 
transportu kolejowego (General Establishment for Syrian Railways) i  lotniczego (Syrian 
Arab Airlines).  

Rozwój sektora transportowego jest kluczowym warunkiem korzystania w pełni przez 
Syrię z przynaleŜności do GAFTA i strefy wolnego handlu z Turcją. Jest równieŜ waŜnym  
elementem przyciągającym inwestorów zagranicznych do tworzonych specjalnych stref 
ekonomicznych. W planie 5-letnim (2006-2010) rząd alokował 1,5 mld USD na poprawę 
infrastruktury transportowej. ZałoŜył w nim równieŜ otwarcie tego sektora na kapitał 
prywatny, który w połowie ma sfinansować planowane na ten okres inwestycje. W 2007 r. 
rząd podpisał dwa znaczące kontrakty: z filipińską firmą Container Terminal Services na 
modernizację portu w Tartus oraz firmą malezyjską Muhibbah Engineering na modernizację 
portu lotniczego w Damaszku. Transport drogowy korzysta z dobrze rozwiniętej sieci dróg, 
której długość na koniec 2006 r. oszacowano na 51 tys. km, z czego ¾ posiada asfaltową 
nawierzchnię (długość autostrad wynosi ponad 1000 km). W planie 5-letnim załoŜono 
budowę dodatkowych 2014 km, z czego 1848 km mają stanowić autostrady.  

Koleje syryjskie (ok. 2 500 km) są wykorzystywane głównie do transportu towarów 
(przewaŜnie surowców do tutejszych portów morskich tj. ropę naftową i fosforyty). W okresie 
2002-2006 znacząco wzrósł równieŜ transport pasaŜerski (z 1,4 do 2,1 mln osób). 

• Sektor bankowo – ubezpieczeniowy. 

Sektor bankowy 
Syryjski sektor bankowy został znacjonalizowany na początku lat 60-tych. Ponownie  zaczął 
rozwijać się wraz z wejściem w Ŝycie ustawy umoŜliwiającej tworzenie banków 
komercyjnych z udziałem inwestorów prywatnych, w tym zagranicznych (w 2004 r.). W ten 
sposób rozpoczął się nowy etap rozwoju tego sektora, który obecnie przebiega dwutorowo. Z 

                                                 
10 Wg danych “Syria Report” 
11 Syria była w przeszłości znaczącym eksporterem pszenicy (w 2006 r. wyniósł on 1,5 mln ton). 
12 Wg danych ‘Syria Report” 
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jednej strony mamy do czynienia z szybko rozwijającym się sektorem prywatnym, z drugiej 
zaś państwowym, próbującym utrzymać swój udział w rynku. Według danych Banku 
Centralnego, w okresie 2004-2006, aktywa sektora prywatnego odnotowały dwucyfrowy 
wzrost, przy jednoczesnej stagnacji sektora państwowego. Utrudnieniem dla jego dalszego 
rozwoju stanowi wysoki poziom przepływów finansowych, które pozostają poza jego 
systemem. Według raportu Arabskiego Funduszu Monetarnego, w 2005 r. depozyty w 
bankach syryjskich stanowiły tylko 56% PKB (220% w Libanie, 123% w Jordanii). Podobnie 
wyglądała sytuacja z kredytami, których udzielona wartość podmiotom gospodarczym 
wyniosła tylko 36% PKB (154% w Libanie, 106% w Jordanii). 

W skład państwowego sektora bankowego wchodzi sześć banków. Główną rolę 
odgrywa Commercial Bank of Syria (CBS), będący największym bankiem w Syrii i jednym z 
z większych w świecie arabskim. Aktywa banku szacowane są na 6,9 mld USD (2006 r.), co 
stanowi ponad połowę aktywów sektora bankowego. Przez wiele lat CBS prowadził prawie 
wszystkie operacje finansowe przedsiębiorstw państwowych. Utrzymuje on nadal dominującą 
pozycję w zakresie przyznawania im kredytów (wg danych na koniec 2006 r. do sektora 
państwowego trafiło 93,3% wszystkich udzielonych kredytów). 

Banki prywatne (obecnie ponad 10 na rynku) oferujące tradycyjne usługi bankowe 
powstawały głównie w oparciu o kapitał z krajów sąsiednich (libański i jordański), natomiast 
islamskie o kapitał z krajów Zatoki (saudyjski, kuwejcki i katarski). Prywatny sektor 
bankowy, pomimo odnotowania duŜego wzrostu w ostatnich trzech latach, stoi nadal w 
obliczu wielu ograniczeń. Spośród nich na pierwszy plan wysuwają się niewielkie moŜliwości 
udzielania poŜyczek i finansowania inwestycji, brak wykształconego personelu średniego 
szczebla, utrudniony dostęp do informacji nt. kredytobiorców (brak danych nt. korzystania 
przez nich z kredytów w przeszłości), silne przywiązanie społeczeństwa do rozliczania 
transakcji gotówką. 

Analitycy prognozują, Ŝe banki prywatne skupią się w okresie krótkoterminowym 
głównie na dostarczaniu firmom poŜyczek dla finansowania obrotu towarowego. Sprzyjają 
temu zmiany przepisów regulujące obrót dewizowy, które zachęcają syryjskich 
przedsiębiorców do finansowania importu w bankach prywatnych, a nie jak dotychczas w 
bankach poza Syrią (głównie w libańskich).  

Sektor ubezpieczeniowy 
Sektor ubezpieczeniowy, podobnie jak bankowy, został znacjonalizowany na początku lat 60-
tych ubiegłego wieku. W efekcie, usługi ubezpieczeniowe oferowane dotychczas przez  wiele 
firm zagranicznych (głównie brytyjskie i francuskie), zostały przejęte przez jedną państwową 
firmę, Syrian Insurance Company (SIC), która zmonopolizowała rynek na kolejne 45 lat. 
Syryjski sektor ubezpieczeniowy jest słabo rozwinięty w porównaniu z innymi krajami 
arabskimi. Środki finansowe przeznaczane na cele ubezpieczeniowe są bardzo niskie i 
wynoszą średnio 7 USD na głowę (średnio 30 USD w świecie arabskim, 150 USD w 
Libanie). Oczekuje się, Ŝe w wyniku liberalizacji przepisów i dopuszczenia inwestorów 
prywatnych do sektora, Syria powinna osiągnąć średni poziom KA w ciągu 5 lat, a potencjał 
rynku powinien wynosić ok. 500 mln USD. 

Reformy gospodarcze, przeprowadzane w ostatnich latach, objęły równieŜ sektor 
ubezpieczeniowy. W 2004 r. prezydent B. Asad podpisał dekret, na mocy którego została 
powołana Syryjska Nadzorcza Komisja Ubezpieczeniowa (Syria Insurance Supervisory 
Commision - SISC), mająca za zadanie przygotowanie przepisów, procedur i wymogów dla 
prywatnych firm ubezpieczeniowych zainteresowanych wejściem na rynek syryjski. W roku 
następnym prezydent Asad podpisał dekret o otwarciu rynku syryjskiego dla inwestorów 
prywatnych KA (wciąŜ obowiązuje zakaz dla inwestorów spoza KA).  

Prywatne firmy ubezpieczeniowe rozpoczęły świadczenie usług ubezpieczeniowych w 
II połowie 2006 r. Podobnie jak w sektorze bankowym, największą aktywność wykazuje 
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kapitał libański oraz z krajów Zatoki. Firmy z krajów Zatoki oferują głównie tzw. 
ubezpieczenia „takaful”, opierające się na zawartej w Koranie zasadzie wzajemnej pomocy. 
Prywatyzacja sektora ubezpieczeniowego była waŜnym krokiem w procesie 
przeprowadzanych reform gospodarczych. Minister finansów, M. Al Hussein szacuje, Ŝe 
inwestycje prywatne w tym sektorze mogą wynieść ok. 200 mln USD i przynieść 3 tys. 
nowych miejsce pracy. Dalsze reformy sektora tj. reforma systemu emerytalnego i rynku 
papierów wartościowych stworzy ubezpieczycielom nowe moŜliwości inwestowania 
posiadanego kapitału w celu jego efektywniejszego wykorzystania. 

Inflacja. 
Inflacja wzrosła w 2008 r. z 3,9 do 15,4%13. Jej wzrost był wynikiem znaczących podwyŜek 
cen paliw i artykułów Ŝywnościowych. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. 
   Bezpośrednie inwestycje zagraniczne znacząco wzrosły w 2007 r. (z 600 mln do 880 mln 

USD). Firmy z krajów Zatoki inwestują głównie w infrastrukturę turystyczną i sektor 
bankowo – ubezpieczeniowy, z Iranu natomiast w przemysł samochodowy i 
elektroenergetyczny. Z kolei firmy azjatyckie (głównie hinduskie i chińskie) wybierają 
przewaŜnie sektor energetyczny.  

Handel zagraniczny. 
W 2007 r14. ropa naftowa i produkty ropopochodne nadal decydowały o wielkości 

syryjskiego eksportu (38,3%). Drugą grupę stanowiły zwierzęta Ŝywe i artykuły Ŝywnościowe 
(19,5%), których eksport wrósł znacząco w 2007 r. (o 28,9%). Na podobnym poziomie 
kształtował się eksport towarów tekstylnych (18,9%), który równieŜ zwiększył się w 
porównaniu z 2006 r. (o 16,4%). W imporcie towarów dominowały artykuły ropopochodne, 
stanowiąc 34,9% jego wartości (ich wartość znacząco wzrosła w porównaniu z poprzednim 
okresem - o 53,2%). Na kolejnych miejscach znalazły się artykuły metalowe (9,8%), maszyny 
i urządzenia (9,8%), artykuły Ŝywnościowe (8%) i środki transportu (7,4%).   

W 2007 r. nie nastąpiły większe zmiany wśród najwaŜniejszych partnerów 
handlowych Syrii. W eksporcie, głównymi partnerami pozostały Włochy (21%), Francja 
(10,6%), Arabia Saudyjska (9,8%), Irak (5,3%) i Turcja (4,8%). W imporcie dominowały 
towary pochodzące z Rosji (9,7%), Chin (7,9%), Włoch (6,7%), Ukrainy (5,8%) i Arabii 
Saudyjskiej (5,5%). Podobnie jak w poprzednich okresach, Syria importowała głównie tanie 
towary o obniŜonej jakości, co teŜ przełoŜyło się na znaczący udział w imporcie towarów 
pochodzących z Chin (towary masowego uŜytku), Rosji i Ukrainy (stal i wyroby stalowe, 
drewno, artykuły Ŝywnościowe).  

Unia Europejska utrzymała pozycję głównego partnera handlowego Syrii. Była dla 
syryjskich towarów największym rynkiem zbytu (jej udział w imporcie wyniósł 39,9%), 
wśród których dominowała ropa naftowa (największymi odbiorcami są Włochy, Francja i 
Niemcy), bawełna i artykuły tekstylne. Towary z EU stanowiły teŜ największy udział w 
syryjskim imporcie (29,2%), wśród których przewaŜały wyroby przemysłowe. Syria ma 
uprzywilejowany dostęp do rynku UE (na podstawie umowy o współpracy z 1977 r.). 
Korzysta ona teŜ z redukcji ceł i podniesionych limitów ilościowych na wybrane towary w 
ramach unijnego programu tj. Generalego Systemu Preferencji Celnych UE (EU General 
System of Preference). 

 3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 

• Arabska Strefa Wolnego Handlu (GAFTA) 

                                                 
13 prognoza EIU, która jest zbieŜna z MFW. 
14 Dane dotyczące analizy handlu zagranicznego pochodzą z Syryjskiego Biura Statystycznego. 
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• Arabski Fundusz Monetarny 
• Islamski Bank Rozwoju 
• Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
• Rada Arabskiej Jedności Gospodarczej (Council of Arab Economic Unity); 
 
Pod koniec 2006 r. Syria złoŜyła kolejny formalny wniosek o przyjęcie do WTO (o 
członkostwo ubiegała się bezskutecznie w 2001 r.).  


