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حتقيق: طاهر حزام 

االقت�صاد اليمني

مهب االأزمـــــــة
فـــــــي

العام  مطلع  تفاءلت  التي  اليمنية  احلكومة 
املا�ضي بتحقيق فائ�ض يف ميزانيتها نتيجة 
ارتفاع قيا�ضي يف اأ�ضعار النفط عاملًيا جتاوز 
146 دوالًرا للربميل، وبنت على ذلك ميزانيتها 
التفاوؤل  بدلت  ما  �رسعان  احلايل،  للعام 
بالت�ضاوؤم، حينما خيم �ضبح االأزمة املالية 
النفط،  عائدات  خالل  من  بظالله  العاملية 
واأدى اإىل تراجع اأ�ضعار الربميل الواحد عاملًيا 
تاأخري  على  اأجربها  مما  م�ضتوى،  اأدين  اإىل 
موعد تقدمي ميزانيتها للعام احلايل2009م، 
النفط  اأ�ضعار  ح�ضب  اإجنازها  يت�ضنى  حتى 
اجلديدة. لي�ض ذلك فقط بل اإنها حينما اعتمدت 
امليزانية اجلديدة، قررت حالة التق�ضف، من 
خالل تخفي�ض النفقات بن�ضبة %50، والتق�ضف 
يف ال�ضفريات و�رساء ال�ضيارات، وحتى عقد 

املوؤمترات غري ال�رسورية.
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وزير املالية اليمني نعمان ال�ضهيبي:
واقع االقت�ضاد اليمني يف ظل االآثار ال�ضلبية لالأزمة املالية العاملية واقع مرير عك�ض نف�ضه على املوازنة العامة للدولة.

حمافظ البنك املركزي اأحمد ال�ضماوي:
اليمن ت�ضتثمر 8 مليارات دوالر يف عدد من البنوك االأجنبية العاملية، لكنها اآمنة الأنها بنوك مدعومة من حكوماتها. كما اأن جزًءا 
من االحتياطي يدار من قبل بنك الت�ضويات الدويل يف بازل و�ضندوق النقد العربي، وهي موؤ�ض�ضات دولية ت�ضتثمر يف حمافظ 

ا�ضتثمارية عالية اجلودة.

وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدويل ه�ضام �رسف: 
احلكومة تعول على منح املانحني وخا�ضة ال�ضناديق اخلليجية، ونتمنى عدم حدوث تاأخري يف دفع املخ�ض�ضات املالية 
املمنوحة من دول اخلليج ب�ضبب االأزمة املالية العاملية.

رئي�ض املعهد الدميقراطي اليمني اأحمد ال�ضويف: 
هناك بنكان مينيان تاأثرا ب�ضورة مبا�رسة باالأزمة املالية العاملية وهما عر�ضة لالنهيار.. واأدعو اإىل اعتماد 
ال�ضفافية، واالإعالن عن و�ضع اليمن وموقعها، ون�ضبة تاأثرها باالأزمة املالية العاملية.

ال�صهيبي  اليمني نعمان  وزير املالية 
ك�صف عن بلوغ عجز املوازنة العامة 
 ،2009 احلالية  املالية  لل�صنة  للدولة 
يتم  %11، يف حال مل  ن�صبته  ما  اإىل 
التنفيذ الأمثل لقرار تخفي�ض النفقات 
القت�صاد  واقع  وو�صف  والتق�صف. 
للأزمة  ال�صلبية  الآثار  ظل  يف  اليمني 
املالية العاملية بالواقع املرير الذي 
العامة  املوازنة  على  نف�صه  عك�ض 
للدولة، مطالبا جميع م�صئويل وكوادر 
حت�صيل  على  بالرتكيز  املالية  وزارة 
احلكومة  ح�صة  ومتابعة  الإيرادات 

منها يف اأي هيئة اأو موؤ�ص�صة كانت.

الأزمة  تداعيات  من  اليمن  ويتخوف 
املانحني،  �صناديق  على  املالية 
الربنامج  لتن�صيط  عليها  يعول  التي 
احلايل  العام  خلل  ال�صتثماري 
ـ  �رشف  ه�صام  يقول  املقبل.  والعام 
لقطاع  اليمنية  التخطيط  وزارة  وكيل 
تعول  احلكومة  اإن  ـ  الدويل  التعاون 
على منح املانحني وخا�صة ال�صناديق 
اخلليجية، ومتنى عدم حدوث تاأخري 
يف دفع املخ�ص�صات املالية املمنوحة 
من دول اخلليج ب�صبب الأزمة املالية 
اأن وجود  اإىل  ذلك  العاملية، واأرجع 
ميزانية  يف  املمنوحة  املخ�ص�صات 
ال�صناديق  بني  ال�صتخدام 
اخلليجية واحلكومة ولي�صت 
اأو  جديدة،  خم�ص�صات 
عائدات  من  م�صتقطعة 
ال�صناديــق،  هــذه 
اأي  اأن  اإىل  م�صرًيا 
يحدث  قد  تاأخري 
اإعداد  نتيجة  يكون 
اليمنـــي  اجلــانب 
درا�صات  لتقديـم 
واإر�صاء  اجلدوى، 

املناق�صات.
امل�صئــــــــول  وبيــَّن 
اليمني اأن املبالغ التي 
و�صلت  حالًيا  خ�ص�صت 
اإىل 2.5 مليار دولر، من 

اإجمايل 6 مليارات دولر.

االأزمة والبنوك 
لديها  التي  اليمنية  البنوك  هي  قليلة 
يف  وخا�صة  اليمن،  خارج  ا�صتثمارات 
البور�صات العاملية، ولذا كان تاأثرها 
طفيًفا، مقارنة براأ�صمالها خلل الربع 
ويتوقع  2008م.  العام  من  الأخري 
اأحمد البوابـ  مدير علقات البنك اليمني 
للإن�صاء والتعمري ـ "اأول بنك ميني" بان 
تك�صف تاأثر البنوك اليمنية بالأزمة املالية 
خلل العام احلايل، كون حركة ن�صاطها 
زادت منذ ارتفاع الأ�صعار مطلع العام 
املا�صي، ثم حدث تراجع خلل الربع 
الأخري من العام نف�صه، ومت وقف كافة 
الن�صاطات ال�صتثمارية التي تعتمد البنوك 
اأ�صحابها،  اإقرا�ض  خلل  من  عليها 
وحتويلت امل�صتثمرين، مما جعل البنك 
املركزي اليمني "موؤ�ص�صة النقد اليمنية" 
يعلن تخفي�ض الفائدة على ودائع الدخار 
بالريال اليمني لدى البنوك من %13 اإىل 
%12، على اأن يرتك للبنوك حتديد �صعر 
وعلى  املختلفة،  الآجال  على  الفائدة 
األ يقل عن احلد الأدنى املذكور، كما 
على  الإلزامي  الحتياطي  ن�صبة  خف�ض 

ودائع الريال من %10 اإىل 7%.
البنك  حمافظ  ـ  ال�صماوي  اأحمد  واأكد 
 8 ت�صتثمر  بلده  اأن  ـ  اليمني  املركزي 
مليارات دولر يف عدد من البنوك الأجنبية 
العاملية، لكنها اآمنة لأنها بنوك مدعومة 
اأن جزًءا من  واأ�صاف  من حكوماتها. 
الحتياطي يدار من قبل بنك الت�صويات 
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الدويل يف بازل و�صندوق النقد العربي، 
وهي موؤ�ص�صات دولية ت�صتثمر يف حمافظ 
ا�صتثمارية عالية اجلودة. لكنه حذر كافة 
البنوك اليمنية من عدم رفع راأ�صمالها اإىل 
العام احلايل،  30 مليون دولر خلل 
ح�صب قرار البنك عام 2005م القا�صي 
برفع راأ�صمال البنوك حتى اأواخر العام 
تدعي  التي  البنوك  وو�صف  2009م. 
تاأثرها بالأزمة املالية باأنها تعاين من 
�صوء الإدارة، على اعتبار اإن ا�صتثمارات 
تلك البنوك يف حدود اأمنة، وبعيدة عن 
اأو  ال�صخمة،  العقارية  ال�صتثمارات 

البور�صات املالية.
ورغم اإن عدًدا من البنوك رفعت راأ�صمالها 
قبل انتهاء املدة ـ ويف مقدمتها البنوك 
الإ�صلمية الأربعة: بنك الت�صامن، وبنك 
�صباأ الإ�صلمي، والبنك اليمني الإ�صلمي، 
وبنك اليمن والبحرين، اإىل جانب اأربعة 
اإجمايل  من  العام  القطاع  تتبع  بنوك 
الأخرى  البنوك  اأن  اإل  ـ  مينًيا  بنًكا   16
راأ�صمالها  ت�صكك يف مقدرتها على رفع 
خلل املهلة املحددة، نتيجة انخفا�ض 
اخلارجية،  والتحويلت  الودائع  ن�صبة 
وتاأجيل تنفيذ م�صاريع عقارية و�صناعية 

اأجنبية يف اليمن ب�صبب الأزمة املالية.  
وكان عدد من البنوك يعول على �رشكاء 
والبنوك  الأعمال  رجال  من  جدد 
اخلليجية مل�صاعدتها لرفع راأ�ض مالها، 
البنوك  اأجربت  املالية  الأزمة  اأن  غري 
اخلليجية على تاأجيل �رشاء ح�ص�ض من 
البنوك اليمنية، ومنها تاأجيل �رشاء 70% 
من ح�صة بنك اليمن واخلليج من قبل البنك 
الكويتي، الذي اأعلن اإيقاف �رشاء احل�صة 

نتيجة الأزمة. 
املعهد  رئي�ض  ـ  ال�صويف  اأحمد  وك�صف 
من  واملقرب  اليمني،  الدميقراطي 
احلزب احلاكم ـ عن معلومات قال اإنها 
اأن بنكني مينيني متاأثران ب�صورة  توؤكد 
مبا�رشة بالأزمة املالية العاملية واأنهما 
اإىل  ال�صويف  ودعا  للنهيار.  عر�صة 
و�صع  عن  والإعلن  ال�صفافية،  اعتماد 
اليمن وموقعها، ون�صبة تاأثرها بالأزمة 

املالية العاملية.
للرئي�ض  القت�صادي  امل�صت�صار  وحذر 
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امل�ضت�ضار االقت�ضادي للرئي�ض اليمني د. �ضيف الع�ضلي: 
ميكن جتنيب اليمن اآثار االأزمة املالية العاملية مبزيد من االنفتاح، ومزيد من الدميقراطية، واحلكم املحلي، و�ضبكة �ضمان 

اجتماعية عادلة ت�ضل اإىل الفقراء، وي�ضارك بها اجلميع اإىل جانب الدولة، ك�ضمانة اأ�ضا�ضية ملواجهة هذه االأزمة.

وزير ال�ضياحة نبيل الفقيه: 
االأزمة املالية العاملية اأحدثت تاأثريات �ضلبية على الدور االقت�ضادي واالجتماعي للعمل ال�ضياحي يف اليمن.. مما اأدى اإىل تراجع عدد 

امل�ضاريع اال�ضتثمارية ال�ضياحية خالل 2008 اإىل 12 م�رسوًعا فقط، بعد اأن كانت 27 م�رسوًعا يف 2007، و33 م�رسوًعا يف 2006.

رئي�ض الهيئة العامة لال�ضتثمار �ضالح العطار: 
هناك تاأثري حمدود لالزمة املالية يف ا�ضتثمارات بع�ض ال�رسكات ب�ضبب �ضح التمويل من قبل املوؤ�ض�ضات الدولية، وامل�ضاريع 
العقارية وال�ضياحية اخلليجية املمولة من احلكومات لتنفيذها يف اليمن مل تتاأثر باالأزمة املالية العاملية كون متويالتها اآمنة.

اليمني الدكتور �صيف الع�صلي من النزوع 
بدائل،  عن  بحًثا  جانبية  نقا�صات  اإىل 
مثل النظام الإ�صلمي اأو ال�صرتاكي بعد 
الأزمة التي مني بها النظام الراأ�صمايل 
وكوريا  كوبا  بو�صع  وذكر  العاملي، 
للنظام  تبنيهما  رغم  ال�صيئ  ال�صمالية 
جتنيب  اإىل  الع�صلي  ودعا  ال�صرتاكي. 
الدميقراطية اليمنية اآثار الأزمة املالية 
الآثار  ومعاجلة  النفتاح،  من  مبزيد 
املرتتبة عليها مبزيد من الدميقراطية، 
واحلكم املحلي، و�صبكة �صمان اجتماعية 
الفقراء، وي�صارك بها  اإىل  عادلة ت�صل 
ك�صمانة  الدولة،  جانب  اإىل  اجلميع 

اأ�صا�صية ملواجهة هذه الأزمة.
وطالب كل من ال�صويف والع�صلي احلكومة 
البنوك  من  لأي  �صماحها  بعدم  اليمنية 

هذه  واإيكال  الإفل�ض،  عن  بالإعلن 
املهمة اإىل جلنة حكومية عالية امل�صتوى 
ورفيعة الكفاءة من ذوي الخت�صا�ض .

االأزمة واال�ضتثمار
وكما تفاءلت احلكومة اليمنية قبل الأزمة 
النفط  برميل  قيمة  بارتفاع  املالية 
موعد  على  كانت  ا  اأي�صً فاإنها  عاملًيا، 
ـ وخا�صة  العاملية  ال�رشكات  مع كربى 
�صخمة،  ا�صتثمارات  لتنفيذ  ـ  اخلليجية 
لل�صتثمارات  الرتويج  يف  جناحها  بعد 
اليمن  لل�صتثمار يف  الأول  املوؤمتر  يف 
الذي ح�صد له �صخ�صًيا الرئي�ض اليمني يف 
عام 2007م، بتعاون مع كربى اأمهات 
ال�رشكات اليمنية كمجموعة هائل �صعيد 
انعم، وال�رشكات ال�صعودية واملاليزية 

اليمن  اإىل  اأ�صحابها  اأ�صول  التي يرجع 
كاحل�صارمة. وح�صل عدد من ال�رشكات 
اخلليجية ـ معظمها تتبع اأمراء خليجيني ـ 
على تراخي�ض لإقامة م�صاريع عقارية 
واحلديدة  وعدن  و�صنعاء  املكل  يف 
2007م،  2006م والعام  العام  اأواخر 
ت�صل كلفتها اإىل 10 مليار دولر، ومت 
توقيع عدد من مذكرات التفاهم وال�رشاكة 
�رشكات  ومع  احلكومي،  اجلانب  مع 
واإماراتية،  وكويتية  وقطرية  �صعودية 
بينما  �صخمة،  عقارية  م�صاريع  لإن�صاء 
ح�صل م�صتثمرون مينيون على تراخي�ض 
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لإن�صاء مدن �صكنية خلل نف�ض الفرتة.
لكن تلك ال�رشكات اليمنية واخلليجية اأجلت 
تنفيذ ما يزيد عن 30 م�رشوًعا عقارًيا 
التي  الت�صهيلت  و�صياحًيا جديًدا، رغم 
قدمتها الهيئة العامة لل�صتثمار. واأرجع 
عدد من ال�رشكات الإماراتية وال�صعودية 
والكويتية والقطرية التاأجيل خلل العام 
العاملية،  املالية  الأزمة  اإىل  املا�صي 
التي ت�صببت يف حالة ركود نتيجة احلالة 
النف�صية التي يعانيها امل�صتثمرون جراء 
يتوقع  حيث  العاملية،  للأزمة  ترقبهم 
بالن�صبة  النخفا�ض  معدلت  يف  زيادة 
اأحجم  كما  للمباين،  الإن�صائية  للمواد 
عدد من بنوك التمويل عن اإعطاء قرو�ض 
�صخمة لأ�صحاب امل�رشوعات اجلديدة، 
اإىل حني  بتوازنها املايل   حتى حتتفظ 
ب�صكل  املالية  الأزمة  نتائج  تك�صف 

وا�صح. 
الهيئة  رئي�ض  ـ  العطار  �صلح  ويرى 
تاأثرًيا  هناك  اأن  ـ  لل�صتثمار  العامة 
ا�صتثمارات  يف  املالية  للزمة  حمدوًدا 
التمويل من  �صح  ب�صبب  ال�رشكات  بع�ض 

اأن  موؤكًدا  الدولية،  املوؤ�ص�صات  قبل 
امل�صاريع العقارية وال�صياحية اخلليجية 
املمولة من احلكومات لتنفيذها يف اليمن 
العاملية كون  بالأزمة املالية  تتاأثر  مل 

متويلتها اآمنة.
تراجعت ا�صتثمارات القطاعني اخلا�ض 
حمافظات  عموم  يف  والأجنبي  اليمني 
2008م  املا�صي  العام  منذ  البلد، 
ب�صبب الأزمة املالية، اإىل 292 م�رشوًعا 
مقارنة بـ 360 م�رشوًعا، وبرتاجع يبلغ 
ال�صتثمارات  وخا�صة   م�رشوًعا،   68
على  وال�صياحية  والعقارية  ال�صناعية 
وجه اخل�صو�ض، نتيجة تخوف القطاع 
املالية،  بالأزمة  العامل  يف  اخلا�ض 
مما ت�صبب يف حالة ركود نتيجة احلالة 
النف�صية التي يعانيها امل�صتثمرون جراء 
زيادة  يتوقع   حيث  للأزمة،  ترقبهم 
يف معدلت النخــفا�ض بالن�صبة للمواد 

الإن�صائية للمباين.
اليمنية،  ال�صتثمار  هيئة  تقرير  وح�صب 
فاإن امل�صاريع ال�صناعية اليمنية والعربية 
والأجنبية املرخ�ض لها خلل عام 2008 
بـ  مقارنة  م�رشوًعا،   228 اإىل  و�صلت 
وبرتاجع   ،2007 عام  م�رشوًعا   269
قدره 41 م�رشوًعا، وامل�صاريع ال�صياحية 
42 م�رشوًعا مقارنة بـ 60 م�رشوًعا، 
م�رشوًعا.   18 قدره  برتاجع 
ما  اأن  التقرير  يورد  كما 
م�رشوًعا   14 على  يزيد 
عقارًيا  خليجًيا، 
و�صياحًيا، قد توقفت، 
م�صاريع  جانب  اإىل 
و�صياحية  عقارية 
تابعة للقطاع اخلا�ض 
بدء  منذ  اليمني، 
العام  املالية  الأزمة 

املا�صي.

االأزمة وال�ضياحة
ال�صياحي  البلد  اليمن 
لــــــم  والتاريخـــي، 
الآن  حتى  ي�صتغل 
ال�صياحية  ثرواته  كافة 

الطبيعية والتاريخية، نتيجة عدة اأ�صباب، 
ال�صياحة،  �صنع  على  القدرة  عدم  منها 
فاآثاره املكت�صفة معر�صة للنهب والتدمري 
والتهريب، واجلزء الأكرب منها مازال 
يحاول  ذلك  رغم  لكن  الرمال.  حتت 
اليمنية  لل�صياحة  الت�صويق  املخت�صون 
يف اأوروبا واخلليج، غري اأن الهجمات 
للقتل  اإما  ال�صياح  الإرهابية، وتعر�ض 
مما  اجلهود،  بكل  تع�صف  اخلطف،  اأو 
وما  البداية،  نقطة  اإىل  ال�صياحة  يرجع 
زاد الطني بلة اأن الأزمة املالية العاملية 
اإىل  الأوربيني  ال�صياح  تدفقات  اأوقفت 

اليمن.
الفقيه،  نبيل  ال�صياحة  وزير  يقول 
اأحدثت  العاملية  املالية  الأزمة  اإن 
القت�صادي  الدور  على  �صلبية  تاأثريات 
والجتماعي للعمل ال�صياحي يف اليمن، 
يف  ال�صيولة  انخفا�ض  اإىل  اأدت  حيث 
الأ�صواق العاملية، وهو ما انعك�ض على 
اليمن،  يف  الفندقية  احلجوزات  اإلغاء 
وبالتايل تراجع معدل الإ�صغال الفندقي، 
واأ�صعار الإقامة، مما اأدى اإىل انخفا�ض 
العملت  من  النقدية  العائدات  قيمة 
العمالة  من  جزء  وت�رشيح  الأجنبية، 
يف قطاع ال�صياحة والفندقة، و�صعوبة 
املناف�صة يف الأ�صواق ال�صياحية يف ظل 
حمدودية املوارد، كما اأدى اإىل تراجع 
ال�صياحية  ال�صتثمارية  امل�صاريع  عدد 
م�رشوًعا   12 اإىل  2008م  العام  خلل 
م�رشوًعا   27 اإىل  و�صلت  اأن  بعد  فقط، 
يف  م�رشوًعا  و33  العام2007م،  يف 
العام 2006م. واأحلقت الأزمة املالية 
العاملية تاأثرًيا مبا�رًشا على ال�صتثمارات 
ال�صياحية الأجنبية يف اليمن، وذلك من 
خلل تراجع عددها خلل العام 2008م 
اإىل م�رشوعني فقط، بعد اأن و�صلت اإىل 
4 م�صاريع يف العام2007م، اإ�صافة اإىل 
انخفا�ض تكلفتها ال�صتثمارية املنفذة من 
184.68 مليون ريال يف العام 2007م، 
اإىل 65 مليون ريال يف العام 2008م. 
وكانت وزارة ال�صياحة حددت موؤ�رشات 
ا�صتهداف النمو ال�صياحي ال�صنوي للعام 
2009م بن�صبة %15 لعدد ال�صياح وبن�صبة 

%22 للعائدات ال�صياحية،.


