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القطاع الخاص يعلن عن مبادرة لتنفيذ اإلصالحات املالية واإلدارية 
طمأنت اليمنيني بقرب انفراج األزمة بدون عنف

الثورة االقتصادي /أحمد الطيار
أعلنت قيادة االتحاد العام للغرف التجارية 
الصناعية عن قيادتها ملسار تصالحي إلنهاء 
تنفيذ  عىل  تقوم  اليمن  يف  الحالية  األزمة 
اإلصالحات املالية واإلدارية لخدمة املصلحة 
الرخاء والطمأنينة  للوطن وتحقيق  العليا 
للمواطن اليمني من خالل الحكم الرشيد يف 

دولة املواطنة املتساوية.
وأكدت القيادة يف مؤتمر صحفي عقد أمس 
بأمانة  الصناعية  التجارية  الغرفة  بمقر 
العاصمة أن جهودها التي بدأت منذ اليومني 
املاضيني تلقى تجاوبا من جميع األطراف وأنها 
عىل يقني أن لغة العقل تسود الجميع ، مطمأنة 
باتت  الحرب  نذر  أن  اليمني  الشعب  كافة 
مستبعدة وأن جميع األطراف تؤكد التزامها 
أمن  وتضع  للعنف  االنجرار  وعدم  بالسلم 
اليمن ومصلحة اليمنيني فوق كل االعتبارات 

مشرية لقرب االنفراج حالل األيام القادمة .
للغرف  العام  االتحاد  رئيس  نائب  وعزى 

التجارية الصناعية عبد الرحمن ثابت قيام 
االتحاد العام بهذه الخطوة إىل استشعارهم 
للظرف العصيب الذي يمر به اليمن وملا يمكن 
أن تؤول إليه األمور إذا استمرت يف التصعيد، 
العام  االتحاد  قيادة  عىل  حتم  الذي  األمر 
للغرف التجارية الصناعية القيام بواجبهم 
كمواطنني قبل أن يكونوا رجال أعمال يمنيني 
تشهده  مما  املتفرج  موقف  الوقوف  عدم 

العاصمة صنعاء من أحداث.
وقال :سعينا خالل الفرتة  املاضية بالتواصل 
لتسوية  السيايس  العمل  أطراف  كافة  مع 
املتباينة  النظر  وجهات  وتقريب  األوضاع 
بشأن الحلول واملخرجات التي تجنب بالدنا 
مخاطر االنجراف إىل مربع العنف حيث ملسوا 
من الجميع حرصا واضحا عىل الحفاظ عىل 
الواعي  والتفهم  السلم واألمن االجتماعي 
للمطالب املرشوعة واملحقة التي يقر املجتمع 

بأهمية األخذ بها وتطبيقها.
وأعرب االتحاد العام يف بيان تاله جمال املرتب 
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية 

الخاص  القطاع  قلق  عن  العاصمة  بأمانة 
واهتمامهم  وأفراده  ورشكاته  رشائحه  بكل 
بالتطورات املتسارعة التي تشهدها الساحة 
اليمنية التي تنعكس عىل الوضع االقتصادي 
عافيته  الوطن  استعادة  محاوالت  وتحبط 

وعودة األعمال إىل مرحلة النمو واإلنتاج.
عىل  االتحاد  قيادة  من  حرصا  مضيفا: 
املشاركة مع كافة رشائح املجتمع يف ترسيخ 
االستقرار السيايس واالقتصادي قام فريق 
بالتواصل  الخاص  القطاع  قيادات  من 
القيادة السياسية واألحزاب  والتشاور مع 
والتنظيمات السياسية املختلفة لالستماع 
إىل وجهات النظر املختلفة بهدف االطالع 
عىل مسببات األزمة القائمة حاليا بحيادية 
حلول  إىل  الوصول  أمل  عىل  وموضوعية 
تخدم  للجميع  مرضية  سلمية  حضارية 

املصلحة العليا للوطن  .
وناشد كافة األطراف ضبط النفس والتعامل 
مع قضايا الوطن بعقالنية وتغليب لغة العقل 

واملنطق عىل لغة القوة وفرض األمر الواقع.
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استرياد 76.7 % من احتياجات اليمن من الديزل
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تشكل الواردات من املشتقات النفطية 
للدولة  العامة  املوازنة  عىل  كبرياً  عبئاً 
نتيجة ارتفاع تكاليف الدعم الحكومي يف 
ظل محدودية الطاقة التكريرية للصايف 
املحلية وهو ما انعكس سلباً عىل حجم 
الواردات من املشتقات النفطية والتي 
تجاوزت 76.7% من حجم االحتياجات 
للسوق املحلية من مادة الديزل خالل 

العام 2013م.
وطبقاً للدراسة الصادرة عن املرصد 
ومنظمة  للدراسات  االقتصادي 
فريدرش األملانية واملوسومة بعنوان 
النفطية  املشتقات  عن  الدعم  رفع 
للخبري  واملعالجات)  (الخيارات 
االقتصادي عبداملجيد البطيل، فإنه 
االستهالك  احتياجات  تغطية  يتم 
الخارج  من  الواردات  عرب  املحيل 
الواردات  تغطية  نسبة  بلغت  حيث 
يف   %64 حوايل  املحيل  لالستهالك 
املتوسط خالل الفرتة 2005ـ 2013م 
حوايل  املتوسط  يف  اليمن  وتستورد 
64.3% لتغطية احتياجات االستهالك 
املحيل من الديزل من الخارج خالل 
يكلف  الذي  األمر  الفرتة،  نفس 

من  كبرية  مبالغ  الوطني  االقتصاد 
النقد األجنبي.

واردات  فاتورة  قيمة  أن  إىل  وأشارت 
املشتقات ارتفعت من حوايل 260مليون 
دوالر عام 2001إىل ذروتها بحوايل 3 

مليارات دوالر عام 2008، ثم انخفضت 
نسبياً عام 2009 متأثرة بانخفاض 
األسعار العاملية للنفط ومن ثم أسعار 
املشتقات بسبب األزمة املالية العاملية. 
كما تشري البيانات إىل ارتفاع واردات 

املشتقات مجدداً إىل حوايل 2.8 مليار 
دوالر يف السنوات التالية بسبب ارتفاع 

أسعارها الدولية.
الحكومة  أن  البطيل  الخبري  ويؤكد 
أصبحت يف السنوات األخرية تستخدم 

معظم حصتها من عائدات صادرات 
النفط الخام يف تغطية فاتورة واردات 
املشتقات النفطية من الخارج، فعىل 
صادرات  قيمة  بلغت  املثال،  سبيل 
الحكومة من النفط الخام 3.94 مليار 

دوالر عام 2012م يف حني بلغت قيمة 
املشتقات  من  عدن  مصايف  واردات 
النفطية2.84مليار دوالر وهذا يعني 
أن الفارق بني قيمة صادرات اليمن من 
النفط الخام والواردات من املشتقات 
النفطية بلغت 1.1مليار دوالر فقط ال 

غري خالل نفس العام.
وبحسب البطيل فإن استمر الوضع 
السابق عىل ما هو عليه من تراجع 
وكذلك  الخام  النفط  إنتاج  كميات 
حصة الحكومة منه من جهة وتزايد 
املشتقات  من  املحيل  االستهالك 
النفطية ومن ثم الواردات من الخارج 
من جهة أخرى، فسيرتتب عىل ذلك 
النقد  من  الدولة  حصيلة  استنفاد 
قوية  ضغوطاً  يشكل  بما  األجنبي 
عىل كٍل من االحتياطيات الخارجية 
من النقد األجنبي ومن ثم سعر رصف 
الرشائية.  وقوتها  الوطنية  العملة 
وبعد ذلك سيتم اللجوء الستخدام 
النقد  من  النفطية  غري  التدفقات 
األجنبي السترياد املشتقات النفطية 
وسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية. 
وهذا الوضع يستحث الخطى نحو 
بناء مصاٍف جديدة وتوسيع الطاقة 

التكريرية للمصايف الحالية.
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اليمن  يف  االقتصادية  األزمة  وتزداد 
تفاقما مع ارتفاع حدة االعتداءات عىل 
موارد البلد املتعددة ، واهمها االعتداءات 
املتواصلة عىل انابيب النفط والغاز وتأثري 
ذلك عىل تدني االيرادات وزيادة عجز 

املوازنة العامة للدولة.
عن  حديث  اقتصادي  تقرير  ويكشف 
بالغة  اقتصادية  وصعوبات  تحديات 
تواجهها اليمن واهمها االرتفاع الحاد يف 

العجز املايل وضعف بيئة االعمال.
ارفع مؤسسة  اليمن  بحسب  وانفقت  
مالية دولية " ثلث العائدات عىل دعم 
الوقود والغذاء عام 2013م ، ويف العام 
ذاته تجاوزت األجور والرواتب 60 % من 

إجمايل اإلنفاق الحكومي باليمن.
ويدفع العجز املتنامي يف املالية العامة 
إىل السحب من االحتياطي األجنبي مع 
تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل 
كبري وتعرضها باستمرار لالعتداءات وتأزم 

األوضاع السياسية واالزمات الراهنة . 
أنابيب  خط  تعرض   استمرار  أن  كما 
النفط يف اليمن ألعمال التخريب، يؤثر 
عىل صادرات النفط ويؤدي إىل تراجع 
الخامس  للشهر  األجنبي  االحتياطي 
عىل التوايل إىل 4.6 مليار دوالر يف مايو 
2014م (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات 

تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 
االحتياطي  يضع  الذي  االمر   ، 2012م 
تأزم  بسبب  بالنفاذ  مهددا  النقدي 
االوضاع والتحديات االقتصادية الراهنة. 
وتشري تقديرات البنك الدويل إىل أن اليمن 
ستسحب ما ال يقل عن ثلث احتياطياتها 
األجنبية عام 2015م اذا استمرت االوضاع 

الحالية .
ويرى خرباء أن  االضطرابات السياسية 
واألمنية  اثرت سلباً وبشكل كبري يف النمو 
القطاعية  ومدخالته  الكيل  االقتصاد 
عىل  تداعياتها  عن  فضًال  املختلفة، 
الجوانب االجتماعية وتفاقم مشكالت 
 ،50% معدالته  تجاوزت  التي  الفقر 
والبطالة التي وصلت إىل ما بني 35-40%، 
طالت  الذي  التغذية  وسوء  والحرمان 
تقريباً نصف السكان ، والبعض اآلخر 
وصل إىل حوايل %36 من سكان اليمن 
، وهذه األرقام تنذر بخطورتها يف حالة 
استمرار تدهورها عىل املجتمع وتفاقم 

أزماته املختلفة.
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الرشق  بمنطقة  بلدان  سبعة  يواجه 
األوسط وشمال أفريقيا من بينها اليمن 
البنك  عن  صادر  تقرير  الحدث  وفقا 
الفصيل  االقتصادي  املوجز  الدويل 
الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق 
االقتصادية" نمو متقلب مازال أقل بكثري 

من إمكانياته، و حيز محدود يف املالية 
العامة نتيجة تنامي عجز املوازنة وارتفاع 
الدين العام وتراجع االحتياطي األجنبي 
املتاحة  املدخرات  تقلص  إىل  أدى  ما 
لالستثمار العام والخاص، باالضافة اىل 
ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن 

دفع النمو وخلق فرص عمل. 
ولهذا العامل األخري أهمية كبرية بسبب 
األعداد الضخمة من املواطنني، ال سيما 
الشباب األكرث تعليماً، الذين يعانون من 
البطالة ويدفعون للعمل يف القطاع غري 

الرسمي. 

ويرى البنك ان تنامي العجز املايل زاد من 
عملية االقرتاض  ، االمر الذي  أدى إىل 

تفاقم االختالالت يف االقتصاد الكيل. 
وترجع مشكلة العجز الضخم يف املوازنة 
إىل ما قبل احداث العام 2011 والتي كان 
ورصيد  التضخم  عىل  سلبي  تأثري  لها 

الحساب الجاري والنمو  االقتصادي. 
الزيادة الحادة يف عجز املوازنة  وتعود 
بعد عام 2011  طبقا لتقرير البنك الدويل 
استجابًة  الحكومي  اإلنفاق  زيادة  إىل 
والسياسية،  االجتماعية  للضغوط 
وأجور  والغذاء  الوقود  دعم  وبخاصة 

القطاع العام. 
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يقول البنك الدويل : ال يمكن االستمرار 
الحكومي  اإلنفاق  من  النمط  بهذا 
املتزايد، ال سيما وأن العائدات الحكومية 
تراوح مستوياتها ، وال تتسم العائدات 
الحكومية بالتنوع حيث تعتمد البلدان 
للتصدير، ما  السبعة عىل منتج واحد 
بشدة  معرضاً  عائداتها  مصدر  يجعل 

لصدمات األسعار الخارجية. 
ويف ما يخص اإلنفاق، فإن الدعم العام 
للوقود يمثل جزءاً ضخماً من اإلنفاق 
الحكومي،  وباإلضافة إىل كونه عبئاً عىل 
املالية العامة، يستفيد األثرياء من الدعم 

أكرث من الفقراء. 
ويمثل هذا الدعم أكرث من 10 يف املائة من 
إجمايل الناتج املحيل وما ال يقل عن 20 يف 
املائة من إجمايل اإلنفاق يف أغلبية البلدان 

السبعة املذكورة يف التقرير.
القطاع  فان  الدويل  البنك  وبحسب 
الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف 
البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول 
عىل االئتمان. ويتسم القطاع العام، بما 
فيه الرشكات اململوكة للدولة، بالضخامة 
مع عدم قدرة القطاع الخاص عىل النمو.

ذ ا ل ت أقل ا) تق

خالل  صعبة  اقتصادية  تحديات  من  اليمن  تعاني 
الجوانب  في  حادة  واضطرابات  وأزمات  الراهنة  الفترة 
على  بظاللها  تلقي  واالقتصادية  واألمنية  السياسية 
معدالت  وتفاقم  للمواطنين  المتدنية  المعيشية  الحياة 
الفقر والبطالة وتهديد السلم االجتماعي وايقاف عجلة 

التنمية.


