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بدأت حكومة الجمهورية اليمنية منذ نهاية شهر مارس ١٩٩٥
تنفيذ برنامج للتصحيح االقتصادى باالتفاق مع كٍل من صندوق 
بدأت  رئيسيتين:  مرحلتين  على  وذلك  الدوليين،  والبنك  النقد 
األولى فى مارس ١٩٩٥ وامتدت حتى أكتوبر ٢٠٠٠.. وفى 
فى  االقتصادى  اإلصالح  خطوات  تواصلت  الثانية  المرحلة 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  الثانية  الخمسية  الخطة  إطار 
-٢٠٠٣) الفقر  من  التخفيف  وإستراتجية   ،(٢٠٠١-٢٠٠٥)

.(٢٠٠٥
اليمنية  الحكومة  دفعت  التى  والعوامل  األسباب  أهم  وتتمثل 
بصورة   ١٩٩٥ عام  فى  االقتصادى  اإلصالح  برنامج  لتنفيذ 

إجمالية إلى ما يلي: 
١. األزمة االقتصادية واالجتماعية الحادة التى شهدتها اليمن 

خالل الفترة ١٩٩٠-١٩٩٤. 
وبالتالى  الخارجية  ديونها  خدمة  اليمنية عن  الدولة  ٢. عجز 
تصاعد أزمة مديونيتها الخارجية، األمر الذى أدى فى النهاية 
القروض  مانحى  أمام  االئتمانية  لجدارتها  اليمن  افتقاد  إلى 

والمساعدات األجنبية.
برنامج  فى  والمتمثلة  الوطنية  اإلصالح  محاوالت  فشل   .٣
البناء الوطنى ومؤتمر المائدة المستديرة للدول المانحة لليمن 

فى صيف عام ١٩٩٢.
الميسرة بسبب  المساعدات والقروض  الكبير فى  التراجع   .٤
تشكل مصدًرا  كانت  والتى  االشتراكية  الشرقية  الكتلة  انهيار 
هاًما للمساعدات والمنح والقروض الميسرة لكل من شطرى 
اليمن خالل عقدى السبعينيات والثمانينات من القرن الماضى. 
وكذلك اندالع أزمة الخليج الثانية فى ١٩٩٠، وما نتج عنها 
من آثار سلبية عديدة على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
فى اليمن، منها عودة ما يزيد عن ثمانمائة ألف مغترب وعامل 
يمنى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى، وانقطاع 

المساعدات والمنح والقروض الميسرة من دول مجلس التعاون 
ومن الدول الغربية، رًدا على مواقف اليمن  من هذه األزمة 

وخاصة من التواجد األجنبى فى المنطقة.
٥.  تنامى ظاهرة العولمة االقتصادية والمالية والسياسية.

وفى ظل هذا الوضع الحرج بدأت الحكومة اليمنية التفاوض 
مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين حول مكونات برنامج 
اإلصالح االقتصادى والمالى وإجراءات تنفيذها، على اعتبار 
مديونيتها  معالجة  على  عملية  بصورة  قادرة  غير  كانت  أنها 
الديون مع  متأخرات مدفوعات خدمة هذه  الخارجية وتسوية 
إلى  التوصل  وبعد  باريس  نادى  إطار  فى  إال  الدائنة  الدول 
اتفاق مسبق مع هاتين المؤسستين على تنفيذ برنامج للتصحيح 
كان  االئتمانية. وهذا  استعادة  جدارتها  وبالتالى  االقتصادى، 
يستلزم تحقق أمرين متالزمين يتمثالن فى: ضرورة توصل 
الحكومة اليمنية إلى اتفاق عام مع جميع الدائنين، تتم فى إطاره 
اإلطار  هذا  يشكل  وبحيث  الديون جماعًيا،  هذه  إعادة جدولة 
وكل  اليمنية  الحكومة  بين  الثنائية  المفاوضات  لبدء  األساس 
دولة دائنة على حدة. وهذا ما حدث فعًال، إذ توصلت الحكومة 
اليمنية، وبتعاون الصندوق والبنك الدوليين، إلى إطار عام لحل 
مشكلة الديون الرسمية وفًقا لشروط نابولى.. ولكى يتحقق ذلك 
كان البد وأن يسبقه اتفاق مسبق بين الحكومة اليمنية وصندوق 
النقد والبنك الدوليين، تقبل الحكومة اليمنية بموجبه تنفيذ برنامج 
تصحيح اقتصادى متوسط األجل، ُيطلق عليه "برنامج التثبيت 
االقتصادى والتكيف الهيكلي". فضًال عن ذلك، فإنه رغم أن 
الخيار  هو  يكن  لم  الدوليتين  المؤسستين  هاتين  إلى  اللجوء 
بأنه  تعتقد  كانت  أنها  إال  اليمنية  الحكومة  أمام  المتاح  الوحيد 
للعولمة  المتصاعد  التنامى  فى ظل  واألفضل  األسهل  الخيار 
إصالحات  لبرامج  العالم  دول  معظم  وانتهاج  االقتصادية، 

وتصحيح اقتصادى وعلى نطاق واسع.

اإلصالح االقتصادى فى اليمن:

الخيار األسهل .. الصندوق والبنك الدوليين
خبير اقتصادى وأستاذ االقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء بقلم: د. طـه الفسيل -
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أهداف عامة 
إيقاف  العاجل لبرنامج اإلصالح االقتصادى فى  تمثل الهدف 
تدهور مؤشرات االقتصاد الكلى واستعادة التوازن االقتصادى. 
العامة األساسية  المتوسط يمكن تحديد األهداف  المدى  وعلى 
والتى يسعى برنامج التصحيح االقتصادى إلى تحقيقها إجماًال 
فى هدفين رئيسيين لهذا البرنامج يشكالن الغاية النهائية، بحيث 
أهداف  مجرد  بأنها  األخرى  والسياسات  األهداف  إلى  ينظر 

وسيطة أو مرحلية لتحقيقها، وهما:
وظيفة  تغيير  خالل   من  الوطنى  االقتصاد  هيكلة  إعادة   .١
الدولة ودورها فى إدارة االقتصاد الوطنى مقابل توسيع نطاق 
فى  أكبر  بدور  للمساهمة   الخاص  للقطاع  االقتصادى  الدور 
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك من خالل التركيز 
على قيامها بتهيئة الظروف المناسبة للقطاع الخاص ليكون هو 
قيادة  والمتولى  الوطنى  االقتصادى  للنشاط  الرئيسى  المحرك 

عملية التنمية.
اإلقليمى  االقتصاد  فى  لالندماج  اليمنى  االقتصاد  تهيئة   .٢
واالقتصاد الدولى وفق آليات السوق من خالل تحرير التجارة 
والتنظيمية،  اإلدارية  والقيود  العوائق  كافة  من  الخارجية 

واإلعداد النضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
الفترة ١٩٩٦ – ٢٠٠٠

إصدار  مع  فعلًيا  والمالى  االقتصادى  اإلصالح  برنامج  بدأ 
القرارات  من  لجملة   ١٩٩٥ مارس  فى  اليمنية  الحكومة 
اإلصالح  برنامج  تنفيذ  تم  وقد  والنقدية،  المالية  واإلجراءات 
األولى  المرحلة  فى  المتعاقبة  الحكومات  قبل  من  االقتصادى 
على  األولى  الفترة  ركزت  رئيسيتين:  زمنيتين  فترتين  خالل 
مارس  من  الفترة  خالل  وذلك  االقتصادى،  التثبيت  جوانب 
١٩٩٥م وحتى يونيو ١٩٩٧.  واهتمت الفترة الثانية بجوانب 
اإلصالحات الهيكلية وذلك خالل الفترة من يوليو ١٩٩٧ حتى 
أكتوبر ٢٠٠٠، حيث تركزت اهتماماتها فى تعميق االستقرار 
االقتصادى الذى تحقق خالل الفترة األولى، ومعالجة ما تبقى 
واالنطالق  ناحية،  من  التشوهات  كافة  وإزالة  اختالالت  من 
الثانية (٢٠٠١-٢٠٠٥) إلى  من ناحية أخرى خالل المرحلة 
لكافة  الهيكلة  إعادة  تتضمن  وأعمق  اشمل  هيكلية  إصالحات 
وإعداد  عملها،  وآليات  تشريعاتها  وتعديل  االقتصاد  قطاعات 
إستراتيجية شاملة لتحديث الخدمة المدنية، وتحرير االقتصاد 

بخلق بيئة تنافسية تعمل وفًقا آللية السوق.
التثبيت االقتصادي

مارس  فى  األولى  بدأت  فى خطوتين،  المرحلة  هذه  تنفيذ  تم 
١٩٩٥ وانتهت فى شهر ديسمبر من السنة نفسها، لتبدأ الخطوة 
 .١٩٩٧ يونيو  حتى  وتمتد   ١٩٩٦ يناير  فى  مباشرة  الثانية 
ففى نهاية شهر مارس ١٩٩٥ أعلنت الحكومة مجموعة من 
منها  الغرض  كان  والنقدية  المالية  والقرارات  اإلجراءات 
جدية  تأكيد  نفسه  الوقت  وفى  والنقدى،  المالى  التدهور  وقف 
اليمن ورغبتـها فـى تنفـيذ برنامج تصحيح اقتصادى متوسط 
األجل. ولذلك فإنه وبعد اتخاذ الحكومة اليمنية العديد من هذه 
النقد  صندوق  مع  رسمى  اتفاق  إلى  التوصل  تم  اإلجراءات 
والبنك الدوليين لتنفيذ برنامج تثبيت اقتصادى وتكيف هيكلى، 
االستعداد  تسهيل  برنامج  إطار  فى  الصندوق  بموارد  مدعوٍم 
تبعه   ،  "(Stand-by Arrangement (SBA"االئتمانى
اتفاق مع البنك الدولى فى إطار برنامج اإلنعاش االقتصادى 

.(ERC)
ونفذت الحكومة اليمنية خالل هذه الفترة مجموعة واسعة مــن 
اإلجـراءات والقرارات التى تتـناول جوانـب السياســات المالية 
والنقدية والقطاع الخارجى، باإلضافة إلى إجراء تصحيحات 
يتمثل  رئيسيين:  هدفين  تحقيق  بغرض  وذلك  أولية،  هيكلية 
السيطرة  أوالهما فى تحقيق االستقرار االقتصادى من خالل 
عجز  مستويات  وارتفاع  المرتفعة،  التضخم  معدالت  على 
وبالتالى  المدفوعات،  ميزان  وعجز  للدولة،  العامة  الموازنة 
خلق التوازن بين الطلب الكلى والعرض الكلى. ويتمثل الثانى 
فتحقيق  االقتصادى،  النمو  لحفز  المناسبة  الظروف  تهيئة  فى 
االستقرار االقتصادى سوف يهيئ الظروف المناسبة لحفز النمو 
االقتصادى، وكذلك البدء بإجراء إصالحات هيكلية فى كافـة 

الجوانـب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتشريعية.  
تعزيز التثبيت .. والبدء باإلصالحات

شكلت هذه الفترة الخطوة الثانية نحو تعزيز االستقرار االقتصادى 
حيث  والتشريعية،  واإلدارية  التنظيمية  باإلصالحات  والبدء 
المانحة،  الجهات  مع  اتفاق  إلى  اليمنية  الحكومة  توصلت 
عملية  لمواصلة  الدوليين  والبنك  النقد  صندوق  مقدمتها  وفى 
يقدمها  التى  والمساندة  الدعم  إطار  فى  االقتصادى  التصحيح 
مجتمع المانحين وبرامجهم التمويلية فى هذا الجانب. وفى هذا 
النقد  اتفاق مع صندوق  إلى  اليمنية  اإلطار توصلت الحكومة 
والبنك الدوليين لمواصلة عملية التصحيح االقتصادى فى إطار 
برنامجى الصندوق، تسهيل التمويل الموسع EFF))، وتسهيل 
إلى  تحول  والذى   ،((ESAFالمعزز الهيكلى  التكيف  تمويل 

القطاع الخاص لم يقم بالدور المرجو منه فى تحقيق التنمية رغم اإلصالحات 
التى استهدفت تعزيز دورة فى النشاط االقتصادى..
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وتعزيز  الفقر  من  التخفيف  بتسهيل  يعرف  ما 
قرض  إطار  فى  وكذلك   ،(PRGF)النمو
الدولى،  للبنك   (FSAC) المالى  اإلصالح 
أكتوبر  وحتى  يوليو١٩٩٧  من  للفترة  وذلك 
لهذه  الرئيسية  األهداف  تمثلت  وقد   .٢٠٠٠

المرحلة في:
التى  والقرارات  اإلجراءات  تنفيذ  مواصلة   -
فى  االقتصادى  االستقرار  استمرارية  تحقق 
نطاق  وتوسيع  الكلى،  االقتصاد  جوانب  كافة 
وكيًفا،  كًما  الهيكلية  التصحيحات  إجراءات 
النمو  تسريع  فى  تساعد  مناسبة  بيئة  لتوفير 

االقتصادى.
المحلى  للناتج  االقتصادى  النمو  معدل  رفع   -
مستوى  إلى  النفطى  غير  للقطاع  اإلجمالى 
أن  على  سنوًيا.  المتوسط  فى  األقل  على   ٪٦
على  أساسية  بدرجة  المعدل  هذا  تحقيق  يعتمد 
أداء القطاع الخاص فى كافة األنشطة اإلنتاجية 
القاعدة  سيمثل  والذى  المختلفة،  والخدميـة 
غير  الصادرات  وتوسيع  لزيادة  األساسية 

النفطية. 
الكلية  االستثمارات  نسبة  مستوى  رفع   -
واالدخار القومى إلى الناتج المحلى اإلجمالى، 
والنقدية  المالية  السياسات  إجراءات  من خالل 
والقطاع الخارجى من ناحية، وتحرير االقتصاد 
اليمنى، وتعزيز دور القطاع الخاص ونيل ثقته، 

وتعزيز الوساطة المالية من ناحية أخرى.
- تعزيز وتقوية هيكل الموازنة العامة والحفاظ 
عند  نقدى)  أساس  (على  العجز  مستوى  على 
فى  اإلجمالى  المحلى  الناتج  إلى   ٪٢ مستوى 
اتخاذها  خالل  من  وذلك  سنوًيا،  المتوسط 
الضريبية  اإليرادات  لزيادة  الكفيلة  اإلجراءات 
النفقات  وتخفيض  المباشرة،  وغير  المباشرة 
الدعم  برفع  المتعلقـة  تلك  وبالذات  العامة، 
أسعار  وزيادة  والدقيق،  القمح  مادتى  عن 
التحويالت  وخفض  العامة،  والخدمات  السلع 
االجتماعية، على أن يتم تمويل عجز الموازنة 
من مصادر تمويل خارجية، إلى جانب تعزيز 

هيكل الموازنة العامة بإجراء تصحيحات هيكلية 
واسعة. 

تحقيق  فى  المصرفى  الجهاز  دور  تعزيز   -
التضخم  معدل  وتخفيض  النقدى،  االستقرار 
عام  فى  األكثر  على   ٪٧٫٥ إلى  األساسى 
١٩٩٧، ثم خفضه إلى مستوى ٥٪ فى المتوسط 

سنوًيا بعد ذلك.
لألفراد  المعيشة  مستويات  ورفع  تحسين   -
الصحية  الخدمات  مستوى  تحسين  خالل  من 
من  الفرد  نصيب  مستوى  ورفع  والتعليمية، 
الدخل القومى، وتعزيز المؤشرات االجتماعية، 
ودعم ترتيبات شبكة األمان االجتماعى، وأتباع 
زيادات  بحدوث  تسمح  استراتيجية  الحكومة 

معتدلة فى االستهالك الحقيقى الخاص.
ميزان  فى  الجارى  الحساب  عجز  احتواء   -
فى  دوالر  مليون   ١٢٥ مبلغ  إلى  المدفوعات 
المتوسط سنوًيا وبنسبة ٢٪ فى المتوسط سنوًيا 
نسبة  تكون  وأن  اإلجمالى،  المحلى  الناتج  من 
خدمة الديون الخارجية إلى متحصالت الحساب 
الجارى حوالى ٧٪ (بافتراض تخفيض الدين)، 
وفى الوقت نفسه الحفاظ على حجم احتياطيات 
يغطى ٤٫٥ شهور  مستوى  عند  األجنبى  النقد 

من الواردات . 
عن  الخارجية  اليمن  مديونية  عبء  تخفيف   -
طريق اإلعفاء و/أو إعادة جدولتها، والتى بلغت 
فى عام ١٩٩٦ حوالى ٩٫١ مليار دوالر، تشكل 
اإلجمالى.  المحلى  الناتج  نسبته ١٦٢٪ من  ما 
وقد شكلت المديونية المستحقة لروسيا االتحادية 
وصلت  بحيث  الديون،  هذه  من  األكبر  الجزء 
وبنسبة  دوالر،  مليار   ٥٫٨ إلى  المديونية  هذه 
من  الخارجية.  اليمن  ديون  إجمالى  من   ٪٦٤
ناحية أخرى شكلت متأخرات مدفوعات أقساط 
هذه الديون ما نسبته ٥٥٪ من إجمالى مديونية 
اليمن الخارجية، وبمبلغ ٥٫١ مليار دوالر، كما 
بلغت متأخـرات مدفوعات الفوائد حوالى ١٫٣

مليار دوالر.
النتائج

 حتى عام ٢٠٠٠ جاءت النتائج االيجابية لعملية اإلصالح على حساب النفقات 
االجتماعية، والنفقات االستثمارية، وكانت له آثار سلبية اجتماعًيا..

:١٩٩٥-٢٠٠٠

ارتـفع 
متوسط 
معدل نمو 

الناتج المحلى 
اإلجمالى 

الحقيقى إلى 
نحو ٥٫٥٪.. 
وزاد نصيب 

الفرد من 
الناتج المحلى 

اإلجمالى 
فوصل إلى ٢٪ 

فى المتوسط 
سنوًيا
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االقتصادى   اإلصالح  برنامج  من  األولى  المرحلة  حققت 
من  العديد   ١٩٩٤-  ١٩٩١ بالفترة  مقارنة    ١٩٩٥-٢٠٠٠
النتائج االيجابية يتمثل أبرزها ـ حسب البنك المركزى اليمنى، 

التقرير السنوى ٢٠٠٥ ـ فيما يلى:
١. ارتـفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى 
فى  أسهم  الذى  األمر  البرنامج،  فترة  خالل   ٪٥٫٥ نحو  إلى 
اإلجمالى  المحلى  الناتج  من  الفرد  نصيب  فى  حقيقية  زيادة 
تصل إلى ٢٪ فى المتوسط سنوًيا أخًذا فى االعتبار معدل نمو 

السكان والبالغ ٣٫٥٪.
٧١٫٣.  انخفاض معدل التضخم السنوى من حوالى ٧١٫٣.  انخفاض معدل التضخم السنوى من حوالى ٧١٫٣٪ فى عام  ٢
١٩٩٤ إلى ١٠٫١٪ فى المتوسط سنوًيا خالل الفترة ١٩٩٨
المستهدفة إال  المعدالت  أقل من  – ٢٠٠٠، وهى وإن كانت 
الفترة  التضخم خالل  معدالت  بتزايد  مقارنة  أفضل  تعد  أنها 

السابقة.
حوالى  من  للدولة  العامة  الميزانية  انخفاض حجم عجز    .٣
عام  فى  مليار   ٢٦٫٦ حوالى  إلى   ١٩٩٤ عام  مليار   ٤٥٫٦
١٩٩٥، وحوالى نصف مليار ريال فقط فى عام ١٩٩٦، وذلك 
قبل أن يرتفـع هذا العجـز على التوالى إلى ٧٫٩ مليار و٥٧
مليار ريال فى العامين التاليين ١٩٩٧ و١٩٩٨، نتيجة الهبوط 
هذا  نسبة  انخفضت  وبالتالى  العالمية،  النفط  ألسعار  الشديد 
اإلجمالى من ١٥٫٧٪ عام ١٩٩٤ المحلى  الناتج  إلى  العجز 
الفترة ١٩٩٥- المتـوسط سنوًيا خالل  إلى حوالى ٣٫٤٪ فى 
بالكامل من مصادر حقيقية  العجز  تمويل  تم  ١٩٩٨، وحيث 

تتمثل فى أذون الخزانة عام.
١٩٩٩ عامى  خالل  العالمية  النفط  أسعار  تحسن  أدى  وقد 
حوالى  بلغ  العامة  الميزانية  فى  فائًضا  تحقيق  إلى  و٢٠٠٠ 
١٧٫٩ مليار ريال عام ١٩٩٩ ارتفع فى العام التالى إلى حوالى 
المحلى  الناتج  من   ٪  ٦٫٦ يعادل  وبما  ريال،  مليار   ٩٧٫٥
بين  القوى  االرتباط  إلى  بكل وضوح  ذلك  ويشير  اإلجمالى، 
الموازنة العامة واإليرادات النفطية وحساسيتها لتقلبات أسعار 

النفط .
الفتـرة  العامـة ٣٢٪ خالل هذه  النفقات  بلغ متوسط نمو    .٤
هذا  يرتفع  النفطية،  غير  لإليرادات  فقط   ٪١٤٫٨ بـ  مقارنة 

المتوسط إلى ٤٤٪ لإليرادات العامة بصورة إجمالية.
٥. انخفاض مديونية اليمن الخارجية من ١١٫١ مليار دوالر 

بما يساوى ١٧٠٫١٪ من الناتج المحلى اإلجمالى عام ١٩٩٥
المحلى  الناتج  من   ٪٢٥٠ يساوى  بما  دوالر  مليار   ١٠٫٥)
مليار  إلى حوالى (٥٫٠)   ،( الرسمية  للبيانات  وفًقا  اإلجمالى 
دوالر وبما يعادل ٥٨٪ من الناتج المحلى اإلجمالى فى عام 
٢٠٠٠. وقد تزامن ذلك بالتالى، مع انخفاض أعباء الدين العام 
من  والخدمات  السلع  من  الصادرات  إجمالى  إلى  الخارجى 

٤١٫٩٪ عام ١٩٩٥ إلى ٨٫٣٪ عام ٢٠٠٠.
٦. ارتفاع سعر صرف الريال اليمنى مقابل الدوالر من حوالى 
إلى   ١٩٩٤ عام  خالل  كمتوسط  الواحد  للدوالر  رياًال   ٨١
١٦٥٫٢ رياًال للدوالر الواحد فى عام ٢٠٠٠، وبنسبة زيادة 
بالنسبة  إلى ٦٣٫٤٪  النسبة  مقدارها ١٠٣٫٧٪. تنخفض هذه 
لسوق الصرف الموازية وبمتوسط انخفاض سنوى يصل إلى 

حوالى ١٠٫٦٪.
٧. تحول موقف الميزان التجارى من فائض بلغ ٣٠٢ مليون 
الفترة  التزايد خالل  فى  استمر  إلى عجز  دوالر عام ١٩٩٤ 
١٩٩٥-١٩٩٨ بحيث بلغ عام ١٩٩٨ نحو٧٥٨ مليون دوالر، 
وبنسبة حوالى ١٤٪ من الناتج المحلى اإلجمالى. وخالل عامى 
١٩٩٩ و٢٠٠٠ حقق الميزان التجارى فائًضا فى حسابه بلغ 
٣٥٨ مليون دوالر و١٣١٣ مليون دوالر على التوالى نتيجة 
ارتفاع األسعار العالمية للنفط بعد االنخفاض الذى شهدته خالل 

عامى ١٩٩٧ و١٩٩٨. 
٨. ارتفاع السحب من القروض الخارجية، األمر الذى ساهم 
فى انخفاض العجز الكلى لميزان المدفوعات بصورة مستمرة 
١٩٩٩ عام  فى  فائًضا  ليحقق  الفترة ١٩٩٥–١٩٩٨،  خالل 
قبل أن يرتفع العجز مرة أخرى بصورة كبيرة فى العام التالى 

(٢٠٠٠) بمقدار ١٣٨٩ مليون دوالر.
٩. ارتفاع صافى األصول الخارجية للجهاز المصرفى اليمنى 
من حوالى ٣٢٠ مليون دوالر عام ١٩٩٥ إلى ٣٠١٣ مليون 
دوالر عام ٢٠٠٠، وبمعدل نمو ٥٦٫٦٪ فى المتوسط سنوًيا. 
وقد توفرت لليمن خالل المرحلة األولى من برنامج اإلصالح 
المالئمة  والظروف  العوامل  من  العديد  والمالى  االقتصادى 
التى ساهمت بصورة أو بأخرى فى تحقيق  العديد من النتائج 
ما  العوامل  هذه  أبرز  من  األولى،  المرحلة  خالل  االيجابية 

يلي: 
١. طبيعة اإلجراءات والتدابير التى اتخذت خالل هذه المرحلة 

وظائفها  بعض  عن  وتخليها  االقتصادى،  اإلصالح  لبرنامج  الدولة  تبنى 
وحدة  انتشار  مدى  على  التأثير  فى  واضحة  بصمات  له  كانت  االجتماعية 

الفقر، وعلى توسيع الهوة بين المناطق الريفية والحضرية..  
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:٢٠٠١-٢٠٠٥

    نمو 
الناتج المحلى 

اإلجمالى 
الحقيقى بمعدل 
متوسط ٤٫١٪، 
مقارنة بالمعدل 

المستهدف 
 ..٪٥٫٦

وزاد نصيب 
الفرد من 

الناتج المحلى 
اإلجمالى 

الحقيقى بـ 
١٫١٪ فقط 

كمتوسط 
سنوى، مقابل 

المتوسط 
المستهدف 

 ..٪٢٫٣

والتى تتسم بسهولة تطبيقها باعتبارها قرارات 
النتائج  معظم  فإن  المثال  سبيل  فعلى  إدارية. 
العامة  الموازنة  فى  تحققـت  التى  االيجابية 
كانت نتيجة لرفع أسعار السلع والخدمات التى 
أسعار  تخفيض  عن  فضًال  الدولة،  تدعمها 
الصرف الرسمية بعد توحيدها فى سعر صرف 
التعديالت  جانب  إلى  واحد،  رئيسى  رسمى 
المباشرة  الضرائب  قوانين  على  الجوهرية 

وغير المباشرة. 
لبرنامج  الخارجية  المالية  المساندة    .٢
المانحة  والجهات  الدول  قبل  من  اإلصالحات 
التى  والقروض  المساعدات  فى  والمتمثل 
حصـلت عليها الحكومــة اليمنية خالل المرحلة 

األولى.
اإلجراءات،  لهذه  والشعبى  السياسى  الدعم   .٣
حيث تولت القيادة السياسية بنفسها إدارة ملف 
تنفيذه  ومتابعة  والمالى  االقتصادى  اإلصالح 

خطوة بخطوة.
جاءت  االيجابية  النتائج  هذه  فإن  المقابل،  فى 
والنفقات  االجتماعية  النفقات  حساب  على 
اجتماعًيا.  سلبية  آثار  له  وكانت  االستثمارية، 
برنامج  حققه  الذى  النجاح  من  الرغم  فعلى 
لم  أنه  إال  االقتصادى،  والتصحيح  اإلصالح 
مؤشرات  فى  المستمر  التدهور  وقف  يستطع 
الفقر واتساع نطاقه بحيث تزايد عدد السكان غير 
القادرين على تلبية احتياجات الغذاء فضًال عن 
االحتياجات األساسية األخرى وفًقا لنتائج مسح 
الوطنى  والمسح   ١٩٩٨ لعام  األسرة  ميزانية 
لظاهرة الفقر لعام ١٩٩٩. كما أن انتهاج الدولة 
والتكيف  االقتصادى  اإلصالح  برنامج  وتبنيها 
بعض  عن  بموجبه  تخلت  والذى  الهيكلى، 
ودوًرا  أوسع  مجاًال  لتتيح  االجتماعية  وظائفها 
أكبر للقطاع الخاص كانت له بصمات واضحة 
فى التأثير على مدى انتشار وحدة الفقر وعلى 
والحضرية  الريفية  المناطق  بين  الهوة  توسيع 
ودورها  االجتماعى  اآلمان  شبكة  أهمية  رغم 
على  تنطوى  أنها  إال  الفقر  من  التخفيف  فى 
إمكانيات فعلية متواضعة لمكافحة الفقر ولتقديم 
بصورة  أهدافها  تحقق  اجتماعى  آمان  شبكة 
فاعلة، وأن هذه الشبكة كانت وما زالت تواجه 

صعوبات ومعوقات تحول دون اكتمال وتكامل 
دورها وتقلل من فاعليتها فى التخفيف من الفقر 

والوصول إلى الفقراء.
الفترة ٢٠٠١ - ٢٠٠٥

قامت الحكومة اليمنية بتضمين إجراءات وتدابير 
اإلصالحات االقتصادية خالل هذه المرحلة فى 
الثانية (٢٠٠١-٢٠٠٥)  الخمسيه  الخطة  إطار 
من  كل  مع  رسمى  اتفاق  فى  الدخول  وبدون 
البرامج  إطار  فى  الدوليين  والبنك  الصندوق 
التزام  تعزز  وقد  يقدمانها.  التى  والتسهيالت 
اإلصالحات  تنفيذ  بمواصلة  اليمنية  الحكومة 
عند إعداد وإقرار إستراتيجية التخفيف من الفقر 
مجلسى  عليها  وافق  والتى   (٢٠٠٣-٢٠٠٥)
المؤسستين خالل عام ٢٠٠٣. وركزت  إدارة 
الخمسية  للخطة  العامة  والسياسات  األهداف 
على  الفقر  من  التخفيف  وإستراتيجية  الثانية 
االقتصادى  االستقرار  وتعزيز  دعم  مواصلة 
البيئة  يهيئ  وبما  الهيكلية  اإلصالحات  وتنفيذ 
فى  وبالذات  االقتصادى،  النمو  لحفز  المناسبة 
الواعدة، وزيادة  اإلنتاجية والخدمية  القطاعات 
األنشطة  فى  الخاص  القطاع  ومساهمة  كفاءة 
العمل  وكذلك  المختلفة.  والخدمية  االقتصادية 
وتنويع  للدولة  المالى  الوضع  تحسين  على 

الهيكل االقتصادى، وزيادة مقدرته التنافسية.
األهداف

اإلصالحات  وسياسات  أهداف  أبرز  تمثلت 
المرحلة  خالل  والنقدية  والمالية  االقتصادية 

الثانية فيما يلي:
من  الوطنى..  االقتصاد  أداء  تحسين   .١
للناتج المحلى  خالل تحقيق متوسط معدل نمو 
اإلجمالى (٥٫٦٪)، على أن يصل بالنسبة للناتج 
المحلى اإلجمالى غير النفطى إلى ٨٪. وبالتالى 
المحلى  الناتج  من  الفرد  متوسط نصيب  زيادة 
تحسين  بغرض   ٪٢٫٣ إلى  الحقيقى  اإلجمالى 
قوة  نمو  معدل  بلوغ  وكذا  المعيشة،  مستوى 
لينخفض  المتوسط سنوًيا،  بـ ٣٫٩٪ فى  العمل 
معدل البطالة من ١٢٪ عام ٢٠٠٠ إلى ٩٫٥٪ 
عام ٢٠٠٥. باإلضافة إلى ذلك، سعت الخطة 
الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر 
االقتصاد  ومسار  هيكل  فى  تغيير  إحداث  إلى 
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الوطنى من خالل توجيه الموارد واالستخدامات (اإلنفاق على 
الثابت  المال  رأس  تكوين  لصالح  اإلجمالي)  المحلى  الناتج 

(االستثمار).
٢. فى مجال السياسة المالية.. توقعت الخطة الخمسية الثانية 
يعادل  عجز  إلى  ليتحول  تدريجًيا،  الموازنة  فائض  تراجع 
كذلك،   .٢٠٠٥ عام  فى  اإلجمالى  المحلى  الناتج  من   ٪٢٫٤
هدفت إستراتيجية التخفيف من الفقر ٢٠٠٣-٢٠٠٥ السيطرة 
على العجز الكلى خالل سنواتها الثالث وبما يعادل ٣٪ و٤٪ 
و٣٫٧٪ من الناتج المحلى اإلجمالى على التوالى. وقد اعتمدت 
غير  اإليرادات  زيادة  على  واإلستراتيجية  الخطة  توقعات 
النفطية من خالل تبنى جملة إجراءات وتدابير تساهم فى تنميتها 
وتحسين التحصيل. واستناًدا لذلك تمثلت أهم أهداف وسياسات 

وإجراءات السياسة المالية إجماًال فى الهدفين التاليين:
- استخدام الموازنة العامة فى ظل سياسات تكاملية وشاملة، 
وفى إطار نظام اقتصادى ينظم ويحكم عملية توزيع الموارد 
االستقرار  من  معقولة  بدرجة  وتتصف  والمالية  االقتصادية 
االقتصادى من ناحية ويحدد أهداًفا اقتصادية متوسطة وبعيدة 

المدى من ناحية أخرى.
- االستمرار فى تطبيق سياسة االنضباط المالى الحالية والتى 
الحدود اآلمنة،  الموازنة أن يتجاوز  السماح لعجز  تعنى عدم 
وذلك من خالل إتباع العديد من  السياسات واإلجراءات فى 

جانبى اإليرادات العامة والنفقات العامة.
لزيادة  وإجراءات  سياسات  واإلستراتيجية  الخطة  تضمنت   -
العامة  النفقات  من  األساسية  االجتماعية  الخدمات  نصيب 
العامة  االستثمارات  زيادة  وكذلك  والصحة،  التعليم  وخاصة 
فى البنية التحتية للمناطق الريفية التى تحتضن أغلب السكان 
والعدد األكبر من الفقراء. كما استهدف اإلنفاق العام القطاعات 

المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان.
 كما تضمنت الخطة واإلستراتيجية إجراءات عديدة بهدف 
من  العام  وإطارها  للدولة  العامة  الموازنة  هيكل  تطوير 
للدولة،  العامة  بالموازنة  الوظيفى  التبويب  تطبيق  بينها، 
وذلك بأعداد الموازنة على أساس التبويب الوظيفى لإلنفاق 
فى  والمتمثلة  المالية،  القوانين  منظومة  وتطوير  العام، 
المناقصات والمزايدات الحكومية،  المالى، قانون  القانون 
وكذا  الموحد،   والمحاسبى  المالى  النظام  دليل  وإعداد 

المالية ومكاتبها والوحدات  بوزارة  الخاصة  والهياكل  اللوائح 
المحاسبية. 

كذلك  واإلستراتيجية  الخطة  ما سبق، تضمنت  إلى  باإلضافة 
العالقة  ذات  اإلصالحات  وإجراءات  سياسات  من  العديد 
بالسياسة النقدية، واإلصالح اإلدارى وتحديث الخدمة المدنية، 
والمحاسبة  للرقابة  المركزى  الجهاز  أداء  تعزيز  جانب  إلى 

ورفع مستوى كفاءته.
٣. وتمثلت األهداف العامة للقطاعين النقدى المالى.. بصورة 
أساسية فى رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفى وتأمين االستقرار 
االقتصادى الكلى فى جانبه النقدى واالستمرار فى تحرير سعر 
الصرف، إلى جانب تحرير سعر الفائدة واستخدامها كوسائل 
للموارد، وتنمية احتياطيات  التوازن والتوزيع األمثل  لتحقيق 
سوق  إنشاء  فى  والشروع  إدارتها  وتحسين  األجنبى  النقد 
لتتحول  الخزانة  أذون  إصدار  آلية  وتطوير  المالية  األوراق 
إلى سندات الدين العام ليتم تداولها فى سوق األوراق المالية 

وتطوير السوق الثانوية للسندات فيما بين البنوك.
- التوسع تدريجًيا فى السياسة النقدية واالئتمان فى ضوء إزالة 
معوقات االستثمار وتحسين أداء الجهاز المصرفى بحيث ينمو 
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بلغ متوسط 
نمو المشتغلين 
حوالى ٢٫٨٪ 
فى المتوسط 

سنوًيا 
(المستهدف 

٣٫٩٪)، أدى 
إلى ارتفاع 

معدل البطالة 
من ١٢٪ 

إلى ١٦٫٨٪ 
(المستهدف 

.(٪٩٫٥

العرض النقدى بمتوسط سنوى ١٠٫١٪ خالل 
االستقرار  تأمين  على  والعمل  الخطة،  فترة 
ال  بحيث  النقدى،  جانبه  فى  الكلى  االقتصادى 
يتجاوز معدل التضخم السنوى لنفقات المعيشة 
من  كل  تحرير  فى  االستمرار  وكذلك   ،٪٦
الفائدة  سعر الصرف، إلى جانب تحرير سعر 
واستخدامها كوسائل لتحقيق التوازن والتوزيع 
احتياطيات  تنمية  جانب  إلى  للموارد،  األمثل 

النقد األجنبى وتحسين إدارتها.
آلية  وتطوير  المالية  األوراق  سوق  إنشاء   -
إصدار أذون الخزانة لتتحول إلى سندات الدين 
المالية  األوراق  سوق  فى  تداولها  ليتم  العام 
بين  فيما  للسندات  الثانوية  السوق  وتطوير 

البنوك.
وصناديق  تمويلية  مؤسسات  إنشاء  تشجيع   -
متخصصة للتنمية القطاعية وللصادرات وتنفيذ 
برامج ائتمانية وتمويلية خاصة لمنح القروض 
والفقراء  والمرأة  المنتجة  لألسر  الميسرة 
ولألنشطة الريفية والصناعات والحرف اليدوية 

والتقليدية والمشروعات الصغيرة وغيرها.
- استكمال تنفيذ برنامج إصالح القطاع المالى 
وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة بنوك القطاع 

العام والمختلط. 
النتائج

االقتصادية  التنمية  خطة  لبيانات  استناًدا 
الصادرة  المالية  والبيانات  الثالثة  واالجتماعية 
الواردة فى كتاب  المالية والبيانات  عن وزارة 
نتائج  أبرز  إجمال  يمكن  السنوى،  اإلحصاء 
المرحلة الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادى 

(٢٠٠١-٢٠٠٥) فيما يلي:
١. نمو الناتج المحلى اإلجمالى الحقيقى بمعدل 
متوسط ٤٫١٪ خالل هذه الفترة مقارنة بالمعدل 
الناتج  نمو  متوسط  وبلغ   ،(٪٥٫٦) المستهدف 
المحلى اإلجمالى غير النفطى ٥٫٣٪، وبما يقل 
عن المستهدف (٨٪). وبالتالى زاد نصيب الفرد 
بـ ١٫١٪  الحقيقى  اإلجمالى  المحلى  الناتج  من 
مقابل  الفترة  هذه  خالل  سنوى  كمتوسط  فقط 
مستوى  لتحسين  استهدافه  تم   ٪٢٫٣ متوسط 
المعيشة.  وفى جانب  خلق فرص عمل جديدة، 
بلغ متوسط نمو المشتغلين حوالى ٢٫٨٪ خالل 

العمل  قوة  نمو  معدل  عن  يقل  والذى  الفترة، 
المستهدف بـ ٣٫٩٪ فى المتوسط سنوًيا، األمر 
البطالة من ١٢٪  ارتفاع معدل  إلى  أدى  الذى 
عام ٢٠٠٥ فى   ٪١٦٫٨ إلى  عام ٢٠٠٠  فى 

مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ ٩٫٥٪.
االستثمار  مناخ  فى  نسبى  تحسن  تحقيق   .٢
حيث سجل االستثمار العام معدالت نمو عالية 
بلغت فى المتوسط ٢٥٪، بينما نمت استثمارات 
بمتوسط  واألجنبى  المحلى  الخاص  القطاع 
١١٫٥٪ فى السنة خالل الفترة، وهو يقل كثيًرا 
ذلك  من  وبالرغم   .(٪٢٣٫٥) المستهدف  عن 
فإن البيئة االستثمارية الزالت ضعيفة فى جذب 
االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية ، كما 
لم يقم القطاع الخاص حتى اآلن بالدور المرجو 
التى  اإلصالحات  رغم  التنمية  تحقيق  فى  منه 

استهدفت تعزيز دورة فى النشاط االقتصادى.
٣. تحقيق تحسن محدود فى تخفيض نسبة الفقر 
حيث تشير تقديرات مؤشرات الفقر إلى تراجع 
إلى   ٢٠٠٠ عام  فى   ٪٣٩٫٤ من  العام  الفقر 
٣٥٫٥٪ فى عام ٢٠٠٥، وبمعدل تراجع ٩٫٩٪ 
خالل هذه الفترة، مع تفاوت نسب التراجع بين 
نسبة  انخفضت  حين  ففى  والريف،  الحضر 
الفقر العام فى الحضر من ٢٥٫٣٪ إلى ١٨٫٧٪ 
بينما تراجعت فى الريف بنسبة أقل من ٤٣٫٦٪ 
المستوى  تحسن  فإن  وبالتالى   ،٪٤٠٫٦ إلى 
المعيشى ألشد الناس فقًرا فى الريف كانت أقل 

من الحضر. 
فقد انخفضت نسبة الفقر العام بشكل واضح فى 

الحضر من ٢٥٫٣٪ إلى ١٨٫٧٪ خالل هذه 
الفترة، بينما تراجعت فى الريف بنسبة أقل من 
 .٪٦٫٩ تراجع  وبمعدل   ٪٤٠٫٦ إلى   ٪٤٣٫٦
من  الفقر  فجوة  انخفضت  أخرى  ناحية  ومن 
األمر   ،٪٩٫٦ وبمعدل   ٪١١٫٣ إلى   ٪١٢٫٥
الذى يشير إلى أن الفئات التى كانت بعيدة عن 
خط الفقر، أضحت تقترب تدريجًيا منه بسبب 
لديهم واستقرار مستوى  اإلنفاق  تزايد مستوى 
 ٪٩٫١ بمعدل  الفقر  حدة  تقلصت  كما  الدخل. 
خالل هذه الفترة، مع تفاوت النسب بين الحضر 
 ٪٣٣٫٣ بمعدل  انخفضت  حين  ففى  والريف، 
فى الحضر، تراجعت فى الريف بمعدل ٦٫٣٪ 
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سجل 
االستثمار العام 

معدالت نمو 
عالية بلغت 

فى المتوسط 
 ..٪٢٥

بينما نمت 
استثمارات 

القطاع الخاص 
المحلى 

واألجنبى 
بمتوسط 
 ٪١١٫٥

فى السنة 
(المستهدف 

(٪٢٣٫٥

المعيشى  المستوى  تحسن  أن  يعنى  مما  فقط، 
من  أقل  كانت  الريف  فى  فقًرا  الناس  ألشد 

الحضر. 
وقد أدى تزايد النفقات العامة بمعدل نمو سنوى 
العامة  لإليرادات   ٪١٤ مقابل   ٪١٨٫٩ بلغ 
الموازنة  فائض  تحول  إلى  الفترة  هذه  خالل 
العامة إلى الناتج المحلى اإلجمالى البالغ ٦٫١٪ 
و٢٠٠١  ٢٠٠٠ عامى  التوالى  على  و٢٫٨٪ 
إلى   ٢٠٠٢ عام   ٪٠٫٥ من  ارتفع  عجز  إلى 
بعد  لينخفض  التالى  العام  فى   ٪٥٫٢ حوالى 
ذلك إلى ٢٫٢٪ و١٫٨٪ على التوالى فى عامى 

٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
سنوى  بمتوسط  العامة  اإليرادات  زادت   .٤
١٤٫٠٪ والذى يتجاوز النمو المستهدف البالغ 
نسبة  رفع  فى  ساهم  الذى  األمر   ،(٪٦٫٧)
من   ٪٣٣٫٣ المتوسط  فى  العامة  اإليرادات 
ويرجع  الفترة.  خالل  اإلجمالى  المحلى  الناتج 
نمو اإليرادات العامة بصورة أساسية إلى زيادة 
المصدر  النفط  وبالذات  النفطية،  اإليرادات 
الذى تزايد بمتوسط ١٦٫١٪ للفترة نفسها. فى 
من  النفطية  غير  اإليرادات  تتمكن  لم  المقابل 
بلوغ معدالت النمو المستهدفة، إذ بلغ المتوسط 
المباشرة  الضريبية  اإليرادات  لنمو  السنوى 
١٧٫٢٪ وهى أقل من المستهدف (٢٠٪). وفى 
حين  حققت اإليرادات الضريبية غير المباشرة 
نمًوا متوسًطا بلغ ١٢٫١٪ فان اإليرادات الجارية 
 ٪٢٫٤ بلغ  متواضًعا  نمًوا  حققت  األخرى 
مقارنة بـ (١٧٪) و(١٨٪) تم استهدافهما. ونتج 
عن هذا النمو أن حافظت اإليرادات الضريبية 
فى  اإلجمالى  المحلى  الناتج  من  نسبتها  على 
حدود ٧٫١٪، إال أن هذه النسبة كانت تقل عن 

المستهدف البالغ (٩٫٩٪). 
غير  العامة  لإليرادات  المتواضع  النمو  ويعود 
المالية،  اإلصالحات  تنفيذ  تأخر  إلى  النفطية 
تأجيل  وكذلك  والمؤسسية،  الهيكلية  وخاصة 
تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ 
صدوره فى عام ٢٠٠١، وقد نفذت  الحكومة 
يوليو  فى  التصحيحية  اإلجراءات   من  حزمة 
الموازنة.  اختالالت  تصحيح  بهدف   ٢٠٠٥
الدعم جزئًيا  وقد شملت هذه اإلجراءات، رفع 

التعريفة  هيكل  تعديل  النفطية،  المشتقات  عن 
الضريبة  قانون  تنفيذ  وتخفيضها،  الجمركية 
المرحلة  تنفيذ  المبيعات،  على  المعدل  العامة 

األولى من إستراتيجية األجور والمرتبات.
٥. حققت الخطة واإلستراتيجية المستهدف فى 
مجال النفقات العامة، إذ أن متوسط نمو النفقات 
-٢٠٠٠ الفترة  خالل   ٪١٧٫٧ بلغ  الجارية 
 ،(٪١١٫٥) المستهدف  يفوق  والذى   ٢٠٠٥
وتراجعت أهميتها النسبية من ٧٦٫١٪ فى عام 
٢٠٠٠ إلى ٧٢٫٢٪ فى عام ٢٠٠٥ من إجمالى 
النفقات العامة. كما نما متوسط النفقات العامة 

بحوالى ١٨٫٩٪ مقابل (١٢٫١٪) استهداف. 
االستثمارية  النفقات  نمو  متوسط  بلغ  كما 
متجاوًزا  الفترة،  هذه  والرأسمالية ٢٣٪ خالل 
زادت  وبالتالى   ،(٪١٨) المستهدف  المعدل 
العامة من  النفقات  إجمالى  النسبية فى  أهميتها 
١٨٫٤٪ فى عام ٢٠٠٠ إلى ٢١٫٧٪ فى عام 
٢٠٠٥ ومن ٥٫٨٪ من الناتج المحلى اإلجمالى 
إلى ٨٫٤٪. وقد حقق اإلنفاق االجتماعى نمًوا 
خالل الفترة بلغ فى المتوسط ١٧٫٦٪ فى قطاع 
التعليم و٩٫٣٪ فى  الصحة ١٤٫٨٪ فى قطاع 
الحماية االجتماعية. وقد بلغ االعتماد اإلضافى 
لعام ٢٠٠٥ حوالى ٥٤٪ من الموازنة، شكلت 
يزيد  ما  النفطية  المشتقات  دعم  مخصصات 
إستراتيجية  متطلبات  جانب  إلى  النصف،  عن 
التحتية  البنية  ومشاريع  والمرتبات  األجور 
االعتمادات  لهذه  فإن  ذلك،  ومع  وغيرها. 
جوانب سلبية، أبرزها تشويه عملية تخصيص 
وبالتالى  الشفافية،  مستوى  وانخفاض  الموارد 
زالت  وما  العامة.  النفقات  إدارة  كفاءة  تدنى 
الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق احتياطى 
يتم  بحيث  للنفط،  السعرية  الزيادات  يستوعب 

تمويل الموازنة فى حال العجز منه.
النقدية من تحقيق أهداف  السياسة  ٦.  تمكنت 
استمرار  خالل  من  واإلستراتيجية  الخطة 
بمعدل  النقدى  العرض  نمو  على  السيطرة 
المعيشة  لنفقات  التضخم  وتخفيض   ،٪١٠٫١
عام  فى   ٪٤٫٣ إلى  ليصل  تدريجية  بصورة 

٢٠٠٥ وبمتوسط للفترة ٤٫٩٪.
للجهاز  الخارجيـة  األصول  صافى  بلغ   .٧
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المصرفى ٦٫٥ مليار دوالر بنهاية عام ٢٠٠٥
الواردات،  يعادل تغطية ١٩ شهًرا من  أى ما 
العائدات  من  الحكومة  حصيلة  ساهمت  حيث 
فى رفع صافى هذه األصول وتحديًدا  النفطية 
للبنك المركزى والتى نمت بمتوسط ١٣٫٦٪، 
الجهاز  أصول  إجمالى  من   ٪٨٤٫٤ وشكلت 
المصرفى خالل الفترة، وشهد صافى األصول 
٧٫٥الخارجية للبنوك التجارية زيادة بمتوسط ٧٫٥الخارجية للبنوك التجارية زيادة بمتوسط ٧٫٥٪. 
وتعود هذه الزيادة فى جزء كبير منها إلى تزايد 

حجم تحويالت العاملين فى الخارج.
الدوالر  أمام  الريال  صرف  سعر  تراجع   .٨
كمتوسط  ريال   ١٦١٫٧٣ من  األمريكى 
فى  ريال   ١٩١٫٤٢ متوسط  إلى   ٢٠٠٠ لعام 
 ٪٣٫٤ قدره  سنوى  بتراجع  أى   ،٢٠٠٥ عام 
السلع  واردات  نمو  ساهم  وقد  المتوسط.  فى 
سعر  تراجع  فى  أساسى  بشكل  والخدمات 
صرف الريال، إال أن احتفاظ البنك المركزى 
األجنبية  العمالت  من  متراكمة  باحتياطيات 
تحقيق  على  ساعد  الطلب  لمواجهة  وتدخله 
وبالتالى  الصرف،  سوق  فى  نسبى  استقرار 
الحد من التضخم المستورد على معدل التضخم 

خالل الفترة.
المحافظة  من  المدفوعات  ميزان  تمكن   .٩
على وضعه االيجابى حيث تجاوزت الفوائض 
األهداف  كل  الخارجية  الموازين  فى  المتحققة 
الفائض  نسبة  تراجع  رغم  وذلك  والتوقعات، 
الجارى من ١٣٫٨٪ من  الميزان  المتحقق فى 
إلى   ٢٠٠٠ عام  فى  اإلجمالى  المحلى  الناتج 
بصورة  ذلك  ويعود   .٢٠٠٥ عام  فى   ٪٧٫٨
التجارى،  الميزان  فائض  تراجع  إلى  رئيسية 
نتيجة  الخدمات عجًزا مستمًرا  ميزان  وتحقيق 
والتأمين  والشحن  النقل  خدمات  رسوم  ارتفاع 
سبتمبر   ١١ أحداث  تداعيات  جراء  اليمن  إلى 
استهدفت  التى  اإلرهابية  والحوادث   ٢٠٠١

مينائى عدن والمكال. 
عليها  التعاقد  تم  التى  القروض  عدد  بلغ   .١٠
بقيمة  قرًضا   ٢٠٠ من  أكثر  الفترة  خالل 
١٧٩١ مليون دوالر. وزاد الرصيد القائم للدين 
الخارجى من  ٤٩٣٤٫٤مليون دوالر فى عام 
نهاية  فى  دوالر  مليون  إلى ٥١٦٧٫٨   ٢٠٠٠

مقابل   ٪٠٫٩ نمو  بمتوسط   ،٢٠٠٥/١٢/٣١
٣٢٫٦-٪) استهداف. ويشكل هذا الرصيد ٣٢٫٦-٪) استهداف. ويشكل هذا الرصيد ٣٢٫٦٪  ٠٫٤)
من الناتج المحلى اإلجمالى لعام ٢٠٠٥ مقابل 
استهداف (٤٤٪)، حيث لم تتمكن االستثمارات 
األجنبية من تمويل برامج ومشاريع التنمية مما 
اضطر الحكومة إلى االقتراض بشروط ميسرة 
البشرية  الموارد  وتنمية  التحتية  البنية  لتمويل 

وبرامج اإلصالح المالى واإلدارى. 
وبالرغم من النتائج االيجابية التى تحققت فى هذه 
المرحلة إال أن  سياسات وإجراءات اإلصالح 
االقتصادى والمالى واإلدارى اتسمت خالل هذه 
تنفيذها، سواء فى جوانب  بالبطء فى  المرحلة 
اإلدارية  اإلصالحات  أو  الهيكلية  اإلصالحات 
واإلقليمية  المحلية  التطورات  من  لعدد  نتيجة 
والدولية والتى كان من أبرزها أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر٢٠٠١، وتطورات األوضاع 
-٢٠٠٢ الفترة  خالل  العراق  فى  اإلقليمية 
٢٠٠٤، وما أحدثته هذه التطورات من أثارها 
والمالية  االقتصادية  األوضاع  على  العكسية 
للعوامل  بالنسبة  أما  اليمن،  فى  واالجتماعية 
واألسباب الداخلية التى أثرت سلًبا على مسيرة 

اإلصالحات فكان أبرزها ما يلي:
• عدم وجود آليات مراقبة ومتابعة فاعلة  لتنفيذ 
وتقييم  اإلصالح  عملية  وإجراءات  سياسات 

نتائجها أوًال بأول وتصويب اتجاهاتها.
وبين  الوزارات،  بين  التنسيق  مستوى  تدنى   •

الوزارات وفروعها .
• عدم التكامل بين برامج وسياسات اإلصالح 
هذه  وتبرز  واإلدارى،  والمالى  االقتصادى 
إصالحات  بين  التكامل  عدم  فى  الظاهرة 
توجهات  عملية  وبين  للدولة  العامة  الموازنة 
جانب،  من  المالية  الالمركزية  نحو  الدولة 
من  المدنية  الخدمة  وبرامج وسياسات إصالح 

جانب آخر. 
• كما إن سياسات وإجراءات برنامج اإلصالح 
التى تم تضمينها فى إطار الخطة الخمسية الثانية 
وإستراتيجية التخفيف من الفقر لم تشتمل على 
مصفوفة كاملة وشاملة للسياسات واإلجراءات 

والفترات الزمنية للتنفيذ.

:٢٠٠١-٢٠٠٥

حدث 
تحسن محدود 

فى تخفيض 
نسبة الفقر.. 
فتراجع الفقر 

العام من 
٣٩٫٤٪ إلى 

 ..٪٣٥٫٥
بمعدل تراجع 

..٪٩٫٩
وانخفضت 
فجوة الفقر 

من ١٢٫٥٪ 
إلى ١١٫٣٪ 

وبمعدل 
..٪٩٫٦

وتقلصت حدة 
الفقر بمعدل 
٩٫١٪، مع 

تفاوت النسب 
بين الحضر 

والريف.


