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لقد عاش اليمنيون أوضاعًا اقتصادية هشة منذ عقود، تفاقمت بشكل 
غير مسبوق في ظل الحرب والصراعات الجارية في البالد حيث 
ُقدر االنكماش التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي 
السالم  تحقيق  الماضية)1(. وبدون  الثالثة األعوام  47.1% خالل 
العاجل والعادل والمستدام وتحييد االقتصاد، فإن الخسائر التراكمية 
في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مرشحة للتزايد إلى 49.9 مليار 

دوالر )بدون الخسائر المادية( بحلول نهاية عام 2018)1(.

بانقسام مؤسسات  متأثرة  العامة  الموازنة  انهارت  وبالتوازي، 
وموارد الدولة وبالذات انقسام السلطة النقدية وتعثر إيرادات النفط 
األطفال  ماليين  يعيلون  الذين  الدولة  موظفي  يزال  وال  والغاز. 
 14 من  ألكثر  مرتبات  بدون  المحافظات  من  كثير  في  والنساء 
شهرًا، وتوقفت معاشات أكثر من 41 ألف متقاعد في الهيئة العامة 
للتأمينات والمعاشات منذ مارس 2017)2(. إضافة إلى بروز أزمة 
محليًا وسط  المصرفي  بالنظام  تعصف  ثقة  وأزمة  خانقة  سيولة 
تزعزع مصداقيته في عيون النظام المالي الدولي. وارتفع سعر 
الصرف الموازي للدوالر بحوالي 126% مقابل العملة الوطنية)3(، 
اليمن يواجه واحدة من أكبر األزمات  واشتعلت األسعار، وبات 

اإلنسانية في العالم.  

اليمني  باإلنسان  الخسائر واألزمات ورأفة  ولتفادي مزيدًا من 
البسيط، فإن من المهم توحيد البنك المركزي وتعبئة اإليرادات العامة 
غير التضخمية لدفع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين 
االجتماعية  الخدمات  واستئناف  االجتماعية  الرعاية  وإعانات 

االساسية وإن بحدودها الدنيا. 

الـمقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

: أهمية حتييد االقتصاد اليمني:
ً
أوال

41,000
ســعر الصرف الموازي
في أبـريـل 2018. 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية          
عام 2018*.  

 90 % من السكان يفتقرون إلى 
الكهرباء من الشبكة العامة.***

* منظمات األمم المتحدة.
 ** الهيئة العامة التأمينات والمعاشات، 2017.

 *** البنك  الدولي، يونيو 2016.

يمنيين يقاسون انعدام األمن 
الغذائي في ديسمبر 2017 *.

33% من المتقاعدين في الهيئة العامة 
للتأمينات والمعاشات بدون معاشات منذ 

مارس 2017. **

نازحًا داخليًا أو عادوا إلى مناطقهم 
حتى 1 سبتمبر 2017*.

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2017

ريال/دوالر485

مليون شخص*3مليون شخص22.2

 من كل6

المصادر:مليون شخص24.3

 % 47.1 

متقاعد أكثر من

10

أوالً : أمهية حتييد االقتصاد اليمين.

ثانياً : االقتصاد اليمين يف ظل احلرب. 

ثالثاً : االقتصاد يف دول متأثرة باحلروب.

رابعاً : أولويات ومتطلبات حتييد االقتصاد اليمين.

في هذا اإلصدار: 

إن تحييد االقتصاد اليمني عن الحرب والصراع الجاري يحتل أهمية 
بالغة ويمثل مصلحة عليا لالقتصاد واإلنسان اليمني، نوجزها فيما يلي:

في 	   والمصرفية  النقدية  السياسة  تمارس  موحدة  نقدية  سلطة  إيجاد 
كافة مناطق البالد، وترفع الثقة في القطاع المصرفي وتوسع قنوات 

تواصله مع النظام المالي العالمي.

النفقات 	   لتمويل  والنفطية  الضريبية  الحقيقية  الموارد  تعبئة  إمكانية 
العامة الحتمية وبالذات مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين. 

استئناف الدورة النقدية في االقتصاد التي تعطلت بفعل توقف صادرات 	  
البنكنوت  أوراق  من  مزيد  لطباعة  الحاجة  وتخفيض  والغاز.  النفط 

لتفادي مخاطر التمويل التضخمي على المدى المتوسط والطويل.

دعم 	   وبالتالي،  الصادرات.  زيادة  عبر  األجنبي  النقد  عرض  زيادة 
الوطنية،  العملة  قيمة  في  التدهور  وإبطاء  الخارجية،  االحتياطيات 
األساسية  الغذائية  السلع  لواردات  المستدام  التمويل  فرص  وتحسين 

بسعر الصرف الرسمي، وتهدئة موجات التضخم. 

الخدمات 	   ومرافق  الدولة  مؤسسات  كيان  استمرار  على  المساعدة 
االجتماعية األساسية وإن بحدودها الدنيا.

معاناة 	   تزداد  بينما  المستقبلية  آفاقها  وضبابية  الحرب  فترة  طول 
اإلنسانية  األزمات  أكبر  من  واحدة  مواجهًا  يوم  كل  اليمني  المواطن 

في العالم. 

في 	   الخاص  القطاع  ثقة  وتحسين  العام،  المال  على  الرقابة  تجسيد 
االقتصاد.

إثبات حرص األطراف السياسية المتصارعة على مصلحة المجتمع 	  
والوطن. وتحقيق الفائدة لكل المواطنين في كل المناطق دون تمييز.
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إن النزاعات تؤثر على النمو االقتصادي الفعلي والمحتمل وتقلص أو تقضي على المكاسب المحققة أيضًا بسبب الخسائر التي تخلفها في 
رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات. وتزداد اآلثار السلبية مع زيادة مدة الحرب 

وشدتها. فبعد 3 سنوات من الصراع، تراوحت الخسائر 
نقطة   15-6 بين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  التراكمية 
مئوية في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنة 
بـ 4-9 نقطة مئوية في العالم)4(، بينما قدرت في اليمن 

بحوالي 47.1 نقطة مئوية خالل 2017-2015)1(. 

عن  اليمن  في  االقتصادية  الخسائر  ارتفاع  ويعود 
متوسط خسائر النزاعات في اإلقليم والعالم إلى ترافق 
الحرب مع إغالق بعض المنافذ الجوية والبرية وتقييد 
النفط  وتصدير  إنتاج  وتعثر  الخارجية  التجارة  حركة 
الوطني  لالقتصاد  الحياة  شريان  مثل  الذي  والغاز 
مناطق  العامة عن   الشبكة  من  كليًا  الكهرباء  وغياب 
واسعة في البالد، إضافة إلى انقسام مؤسسات الدولة. 

وكذلك، ظهور أزمة السيولة الحادة في الموازنة العامة والنظام المصرفي التي تفاقمت منذ أواخر عام 2016 تاركتًا معظم موظفي الدولة 
والمتقاعدين بدون مرتبات، وسط تعثر برامج الخدمات العامة، وتعطل كثير من األنشطة االقتصادية. 

وبالقيمة المطلقة، يتضح من الشكل )1( أن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة لعام 2010 قدرت بحوالي 
34.6 مليار دوالر خالل الفترة 2015-2017. وبدون تحقيق السالم العاجل والعادل والمستدام وتحييد االقتصاد عن الحرب والصراع، فإن 

الخسائر مرشحة للتزايد ويتوقع أن تصل 49.9 مليار دوالر بحلول نهاية عام 2018)1(.

لعب القطاع الحكومي والعام دورًا حيويًا في تحريك عجلة النشاط االقتصادي واالجتماعي في بالدنا حيث كان يساهم بما يقارب نصف 
الناتج المحلي اإلجمالي )45.3%()5(، ويوظف 31% من السكان العاملين)6(، ويدفع إعانات الرعاية االجتماعية ومرتبات موظفي الدولة في 
كل مناطق اليمن حتى عام 2014. وبعد ذلك، تدهورت المالية العامة تدريجيًا متأثرة بتداعيات الحرب، ووصلت مرحلة االنهيار التام منذ 

نهاية عام 2016، ونستعرضها بمزيد من التحليل فيما يلي:   

 2016 عام   %60.6 بحوالي  العامة  اإليرادات  تراجعت 
تعثر  أهمها  العوامل  من  بعدد  متأثرًة   2014 بعام  مقارنة 
الموازنة  موارد  أكبر  كانت  التي   – والغاز  النفط  إيرادات 
وتدهور  العامة،  للموازنة  المانحين  دعم  وتعليق   – العامة 
اإليرادات الضريبية. وبحلول الربع األخير من عام 2016، 
بدرجة  االيرادات  واقتصرت  بحدة،  السيولة  أزمة  تفاقمت 
رئيسة على فائض أرباح بعض المؤسسات العامة والضرائب 
مرتبات  على  الدخل  ضرائب  تعطل  بفعل  أصاًل  المحدودة 
القطاع  مؤسسات  على  الحرب  وأضرار  الدولة،  موظفي 
الخارجية،  التجارة  حركة  وتقييد  الجمركية  والمنافذ  الخاص 

وانكماش النشاط االقتصادي بوجه عام. 

النفقات  انكمشت  العامة،  اإليرادات  انهيار  ضغط  وتحت 
لقد   .2014 بعام  مقارنة   2016 عام   %36 بحوالي  العامة 

اضطرت الموازنة العامة خالل عام 2015 وحتى الربع الثالث من عام 2016 إلى ايقاف دفع إعانات الرعاية االجتماعية لـ 1.5 مليون حالة 
)أ(، وتالشت نفقات دعم الوقود والنفقات الرأسمالية وتقلصت نفقات تشغيل مرافق الخدمات العامة.  الفئات األشد ضعفًا وفقرًا  )أسرة( من 
وبحلول الربع األخير من عام 2016، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى مرتبات موظفي الدولة، وزاد من شدة 
األزمة انقسام إدارة المالية العامة بين صنعاء وعدن عقب نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن. ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك موازنة عامة 

: االقتصاد اليمني يف ظل احلرب:
ً
ثانيا

انكماش االقتصاد وارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة: 

اهنيار املوازنة العامة:    

-2.1

-2.2

تقدر تكلفة 
الفرصة الضائعة 
يف الناتج املحلي 

اإلمجايل  حبوايل 
49.9 مليار دوالر 

للفترة
.2018-2015

17.3

2015 2016 2017 2018
الناتج املحلي اإلمجايل مع احلربالناتج املحلي اإلمجايل الكامن بدون احلرب
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الشكل)1(: تكلفة الفرصة الضائعة يف الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي )مليار دوالر(
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أخرىاملنح والقروضإيرادات ضريبيةإيرادات النفط والغاز

الشكل)2(: إمجايل اإليرادات العامة )مليار ريال(

الـمصدر: وزارة املالية،2016.

)أ( لم تتمكن الموازنة العامة من دفع إعانات الرعاية االجتماعية حتى اللحظة.
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الشكل)4(: إمجايل النفقات العامة )مليار ريال( الشكل)3(: هيكل النفقات العامة للدولة %

الـمصدر: وزارة املالية،2016.

موحدة وشفافة لليمن حسب العادة، وتم فقدان السيطرة على أدوات السياسة المالية. ولذلك، ال يزال موظفي الدولة الذين يعيلون ماليين األطفال 
124,015 متقاعد منذ مارس  14 شهرًا، وتوقفت معاشات 33.1% من أصل  المحافظات بدون مرتبات ألكثر من  والنساء في كثير من 
2017)2(. وكذلك، توقفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والصحة والمياه، مما أثر بقوة على 

استمرارية وجودة الخدمات العامة. فضاًل عن تعذر سداد فوائد الدين العام المحلي مما عرض القطاع المصرفي للخطر. 

وللتخفيف من حدة األزمة المالية واالنسانية في البالد، ينبغي تحييد االقتصاد اليمني عن الصراعات الجارية بما يضمن تجاوز حالة االنقسام 
للفقراء  النقدية  المرتبات والمعاشات واالعانات  المانحين من أجل دفع  النقط والغاز ودعم  الموارد وبالذات  العامة وتعبئة  المالية  إدارة  في 

بصورة منتظمة في كل ربوع اليمن دون استثناء.  

هل تغطي عائدات النفط والغاز فاتورة مرتبات موظفي الدولة؟     

في عام 2014، بلغت فاتورة األجور والمرتبات في اليمن حوالي 75 مليار ريال شهريًا )منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية( 
يستفيد منها 1.25 مليون موظف وأسرهم، بينما تبلغ معاشات المتقاعدين 5.4 مليار ريال شهريًا يستفيد منها 124,015 متقاعد. أما 
المساعدات النقدية للحاالت المسجلة في صندوق الرعاية االجتماعية فتبلغ 22.7 مليار ريال ربعيًا تغطي 1.5 مليون حالة أي حوالي 8 
مليون شخص. وإجمااًل، تبلغ فاتورة مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين والمساعدات النقدية حوالي 1,055 مليار ريال سنويًا 

)ما يعادل 2.2 مليار دوالر عند سعر صرف موازي 485 ريال/دوالر(. 

وفي المقابل، بلغت حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام التي سلمتها للمصافي المحلية وصدرتها للخارج 34.3 مليون برميل عام 
2014)7(. وبافتراض انخفاض القدرة االنتاجية لحقول النفط حاليًا بحوالي 25% عما كانت عليه عام 2014، وأن سعر برميل النفط 70 
دوالر، فهذا يعني إمكانية تعبئة 1.8 مليار دوالر سنويًا، بما يمثل 97% من إجمالي مرتبات موظفي الدولة. وفي حال استئناف تصدير 
الغاز الطبيعي المسال الذي بلغت حصة الحكومة منه 753.5 مليون دوالر عام 2014)8(، فسيكون باإلمكان تغطية ليس فقط مرتبات 
موظفي الدولة ولكن أيضًا معاشات المتقاعدين والمساعدات النقدية للحاالت المسجلة في صندوق الرعاية. وفي أسوء الحاالت، سيكون 
بإمكان عائدات النفط والغاز تغطية مرتبات موظفي الدولة. ولن يقتصر األثر اإليجابي الستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز على دفع 
المرتبات، بل سيمتد إلى كل المؤشرات والموازين االقتصادية الكلية بما في ذلك تمويل واردات السلع األساسية بسعر الصرف الرسمي 
وتهدئة تقلبات سعر الصرف والحد من موجات التضخم واستئناف الدورة النقدية في االقتصاد. وتخفيف حدة األزمة اإلنسانية في البالد.

ومن المقترحات تحت النقاش، أن يقدم البنك الدولي »قرض سيادي مضمون« لليمن يوضع في البنك المركزي لدفع مرتبات موظفي 
الدولة مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام »المورد السيادي« لسداد القرض. ويلتزم طرفي الصراع بتوفير الحماية األمنية 
الالزمة إلنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف. مع االستناد إلى آلية محايدة وشفافة 
تمنح الثقة لكل األطراف من خالل إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع األمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في 

البنك المركزي لتسديد القرض السيادي.
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شهد سعر صرف الدوالر في السوق الموازي تصاعدًا ملحوظًا مرتفعًا من حوالي 215 ريال/دوالر في مارس 2015 إلى 485 ريال/دوالر 
في أبريل 2018)9(، بمعدل تغير تراكمي بلغ 125.6%، ألسباب أبرزها محدودية تدفق موارد النقد األجنبي إلى اليمن ونفاد االحتياطيات 
الخارجية ثم انقسام السلطة النقدية. وكانت تغيرات سعر الصرف أكثر شدة بعد نفاد االحتياطيات الخارجية ونقل عمليات البنك المركزي إلى 
عدن مرتفعًا بـ 61% بين سبتمبر 2016 ومارس 2018 مقابل 41% بين مارس 2015 وسبتمبر 2016. ورغم أهمية إيداع 2 مليار دوالر 
المانحين واستئناف الصادرات  الوديعة يتطلب حشد مزيد من دعم  لتلك  تقلبات سعر الصرف، فإن استدامة األثر اإليجابي  لتهدئة  مؤخرًا 

وتوحيد البنك المركزي اليمني.

إن أزمة العملة الوطنية من القضايا شديدة الحساسية التي تؤثر على الوضع المعيشي لليمنيين في كل المناطق دون استثناء خاصة وأن 
اليمن يعتمد على االستيراد لتغطية معظم احتياجاته من السلع الغذائية وغير الغذائية. ولذلك، فإن ارتفاع سعر الصرف يعد من أكثر العوامل 
المؤثرة على أسعار المستهلك حيث ُقدر معدل التضخم التراكمي بحوالي 59.4 نقطة مئوية خالل الفترة ديسمبر 2014 - ديسمبر 2017)10(. 
وهذا يوجب على كل األطراف إبقاء الوضع النقدي والمصرفي بعيدًا عن الصراعات الجارية. لكن لألسف، ال زالت السلطة النقدية في اليمن 
منقسمة ومشلولة منذ سبتمبر 2016، مما شكل تحد جديد أضيف إلى قائمة التحديات التي تواجه العملة الوطنية. وفيما يلي تحليل نقاط القوة 

والضعف للبنكين المركزيين في عدن وصنعاء.

أزمة العملة وانقسام البنك املركزي: -2.3

الـمصدر: البنك املركزي اليمين،2018.
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املتوسط السنوي لسعر الصرف املوازي (ريال/دوالر)

الشكل)5(: متوسط سعر الصرف املوازي )ريال / دوالر(

نقاط الضعف / التهديداتنقاط القوة / الفرص

معترف به لدى المؤسسات المالية االقليمية والدولية.	  
التحكم بنظام السويفت، وإمكانية تحويل النقد األجنبي للبنوك من 	  

وإلى اليمن.

صعوبة ممارسة السياسة النقدية في كافة مناطق البالد. 	  
صعوبة نقل السيولة من وإلى عدن ألسباب أمنية.	  

ُبعد المراكز الرئيسية للبنوك وغياب الربط الشبكي معها.	  وجود ربط شبكي مع فروع البنك المركزي في كافة المحافظات.	  
نقص الكادر الوظيفي والبيانات والتجهيزات الفنية.	  

قادر نسبيًا على حشد السيولة بالنقد األجنبي، مثل:	  
إمكانية تصدير النفط والغاز من حضرموت وشبوة. 	  
استالم وديعة بمبلغ 2 مليار دوالر لدعم العملة الوطنية. 	  

صعوبة تصدير النفط من مأرب عبر ميناء رأس عيسى، واحتمال 	  
استهداف البنية التحتية للنفط والغاز. 

المماحكات االقتصادية تؤثر على قيمة العملة.	  

وسداد 	   المناطق،  كافة  في  الدولة  موظفي  مرتبات  بدفع  االلتزام 
خدمة الدين العام.

القدرة على اصدار النقود حيث طبع 600 مليار ريال عام 2017. 	  

المرتبات 	   من  المحافظات  من  كثير  في  الدولة  موظفي  حرمان 
بحجة عدم توريد إيرادات تلك المحافظات. 

غياب الشفافية، وزيادة الضغوط على قيمة العملة الوطنية.	  

تقييم نقاط القوة والضعف للبنك املركزي يف عدن
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غياب قاعدة بيانات شاملة وشفافة للتطورات النقدية والمصرفية نتيجة انقسام منظومة فروع البنك المركزي إلى شطرين، مما أعاق إعداد 	  
بيانات العرض النقدي والمركز المالي للبنك المركزي. 

صعوبة اتخاذ وتنفيذ القرارات واإلجراءات النقدية والمصرفية، وبالتالي، خروج أدوات السياسة النقدية والمصرفية عن مسار السيطرة 	  
الموازين  اختالالت  اتساع  في  يساهم  وهذا  والنقدية.  المالية  السياسات  بين  التنسيق  غياب  وكذلك  البالد.  عموم  في  تنفيذها  وصعوبة 

والمؤشرات االقتصادية الكلية بما فيها سعر الصرف.
عدم تمكن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته مثل السماح للبنوك السحب من ارصدتها لديه وتوفير السيولة الالزمة لها في كافة مناطق 	  

البالد، وسداد خدمة الدين العام المحلي والخارجي. لذلك، لم تتمكن البنوك من الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالئها، واحجمت عن إيداع أموالها 
في البنك المركزي. وبالتالي، برزت أزمة الثقة في النظام المصرفي اليمني محليًا، وتم تقويض مصداقيته وجدارته االئتمانية في عيون 

النظام المالي االقليمي والدولي. 
إرباك البنوك بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين. وعزوف البنوك عن شراء اصدارات جديدة من أذون الخزانة والسندات الحكومية 	  

والصكوك االسالمية لتمويل الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية. ونظرًا الرتفاع مخاطر االستثمار في اليمن، اتجهت البنوك التي 
يتوفر لديها فوائض مالية نحو المضاربة في أسعار الصرف لجني العوائد. 

تكدس السيولة النقدية في مناطق محددة )صنعاء، عدن، مأرب، حضرموت( بعيدًا عن سيطرة السلطة النقدية، وحظر التحويالت الكبيرة 	  
من العملة المحلية واألجنبية بين مناطق طرفي الصراع. مما ييسر المضاربة في سعر الصرف وبالتالي يرفع التضخم.

عزلة النظام المصرفي اليمني عن النظام المالي الدولي، ويتجلى ذلك في احجام البنوك الخارجية عن التعامل مع البنوك اليمنية في مجال 	  
التحويالت بالدوالر وفتح االعتمادات المستندية، واغالق البنوك األمريكية حسابات البنوك اليمنية ورفض التعامل معها. بسبب عدم تمكن 
البنك المركزي من إلزام البنوك ومؤسسات الصرافة تطبيق معايير االمتثال واألنظمة الدولية المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
منذ قبل الحرب، وتعقد الوضع أكثر بعد انقسام البنك المركزي وتوقف نظام السويفت. إضافة إلى صعوبة ترحيل البنوك النقد األجنبي 

من وإلى اليمن. 
االعتمادات 	   فتح  توافق على  التي  الخارجية  البنوك  نتيجة طلب  العادي  الخاص والمواطن  القطاع  الضائعة على  الفرصة  تكلفة  ارتفاع 

المستندية تأمينات نقدية بواقع 100% من أرصدة البنوك اليمنية لهذه االعتمادات مما يرفع تكلفة االستيراد. وكذلك، تسرب جزء من أموال 
اإلغاثة االنسانية التي تنفذ بالعملة المحلية لصالح البنوك مقابل فروقات سعر الصرف بينما كان ينبغي أن تذهب تلك األموال إلى الفقراء. 

ساهم انقسام البنك المركزي ضمن عوامل أخرى في تسريع تدهور الريال اليمني الذي خسر 55.7% من قيمته أمام الدوالر بين مارس 	  
2015 وأبريل 2018)3(، وكذلك، استمرار أزمة المرتبات في كثير من المحافظات اليمنية. وبالتالي، تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية 

وزيادة تفاقم األزمة اإلنسانية في البالد.

البنك المركزي في عدن، فإنه يتميز بامتالك القدرات التشغيلية مثل توفر  البنك المركزي في صنعاء إلى معظم نقاط قوة  ورغم افتقار 
الكفاءات والتجهيزات وقواعد البيانات والمعلومات الالزمة ألداء الوظائف النقدية والمصرفية. إضافة إلى قربة من المراكز الرئيسية للبنوك 

التجارية واالسالمية وارتباطه معها وسيطرته على أرصدتها »ودائع واحتياطي إلزامي«. 
ويتضح مما سبق، أن من الصعب ممارسة السلطة النقدية في البالد دون توحيد البنك المركزي الذي ترتب على انقسامه ألكثر من 20 شهرًا 

كثير من االختالالت والمخاطر، أبرزها ما يلي: 

وللتغلب على المخاطر والتحديات التي تعصف بالنظام المصرفي ومن أجل التخفيف من األزمة االنسانية في البالد، ينبغي التوصل لتسوية 
اقتصادية إلعادة اللحمة للبنك المركزي اليمني ليمارس وظائفه في كافة مناطق البالد بحيادية واستقاللية تامة بمنأى عن الصراعات الجارية. 

ُدر االنكماش التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بواقع الثلثين بين عامي 2010 و2016)11(، متأثرًا بتداعيات الصراع والحرب 
في سوريا. ومع ذلك، زاد االنفاق العام من 29% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010 إلى 30% عام 2015)12(، نتيجة زيادة النفقات 
الجارية على الحرب ومواصلة تغطية مرتبات موظفي الدولة. ونظرًا النهيار عائدات النفط والغاز، وانكماش االقتصاد والتجارة الخارجية، 
وكذلك، انقسام المناطق بين أطراف الصراع انخفضت اإليرادات العامة من 21% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010 إلى 6% عام 

2015. ويبدو أن مصدر الدخل الرئيسي جاء من الشركتين المشغلة لالتصاالت في سوريا)12(. 

تطورات  التعرف على  بهدف  وذلك  اليمنية.  للحالة  مشابهة  بحروب وصراعات  تمر  التي  وليبيا  تجارب سوريا  المكون  هذا  يستعرض 
األوضاع االقتصادية أثناء الحرب في تلك الدول، واستخالص أهم الدروس المستفادة، وذلك على النحو التالي:

: االقتصاد يف دول متأثرة بالصراع:                     
ً
ثالثا

* التجربة السورية )2018-2011(:
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وبالنتيجة، تصاعد عجز الموازنة العامة من - 8% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010 إلى - 24% عام 2015)12(. وتم تمويله اعتمادًا 
الدعم  األجنبي، وكذلك،  النقد  احتياطيات  النقود واستخدام  المركزي عبر طباعة  البنك  التجارية، ومن  البنوك  المحلي من  االقتراض  على 
الخارجي - على شكل تسهيالت ائتمانية ومساعدات - الذي كان له أثرًا بالغ األهمية في انقاذ الموازنة العامة. ولذلك، ارتفع إجمالي الدين العام 
من 30% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2010 إلى 150% عام 2015)12(. ولمزيد من احتواء أزمة المالية العامة، تم تبني حزمة إجراءات 
تقشفية واللجوء إلى آليات التكيف السلبية مثل تقليص كل من االنفاق الرأسمالي ودعم األغذية والوقود والمياه والكهرباء. وأيضًا، تأجيل سداد 

سندات الدين المستحقة في حدود 10-15 سنة. ويحتمل تراكم مستحقات على الحكومة، بما في ذلك تأخير صرف مرتبات الموظفين.  

ولم تشهد التجربة السورية انقسام إلدارة المالية العامة والبنك المركزي كما حصل في اليمن، وتم التضحية باالحتياطيات الخارجية التي 
انخفضت من حوالي 20 مليار دوالر عام 2010 إلى أقل من مليار دوالر عام 2016)12(. مما ترتب عليه انهيار قيمة العملة السورية، حيث 
ارتفع سعر الصرف الرسمي من 47 ليرة / دوالر في مارس 2011 إلى 514.4 ليرة / دوالر في 10 مارس 2017)11(. وهذا ساهم في دفع 

معدل تضخم أسعار المستهلك التراكمي إلى أكثر من 300% خالل الفترة مارس -2011 مايو 2015)12(.

تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي خسر نصف حجمه الذي كان عليه قبل الصراع. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى أقل من 5000 دوالر عام 2016 مقابل 13000 دوالر تقريبًا عام 2012)11(. ومع ذلك، زاد االنفاق العام من 59.3% من الناتج 
المحلي اإلجمالي عام 2011 إلى 105.2% عام 2015، ثم تراجع إلى 70.9% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2016)13(. بسبب شطب أكثر 
من 100,000 من األسماء المتكررة في كشوف المرتبات الحكومية، وكذلك، تقليص فاتورة الدعم بفعل إزالة دعم المواد الغذائية وتراجع 
أسعار الوقود المستورد، غير أن فاتورة المرتبات والدعم ال تزال أكثر من 60% من الناتج المحلي اإلجمالي)11(. وانخفضت اإليرادات العامة 
تدريجيًا من 72.3% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2012 إلى 17.5% عام 2016)13(. ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى تراجع اإليرادات 
النفطية – المورد الرئيسي للموازنة الليبية – بحوالي 90% بين عامي 2012 و2016 بسبب تداعيات الحرب على إنتاج النفط وانخفاض 

أسعار النفط العالمية.    

وبالنتيجة، وصل عجز الموازنة العامة مستويات قياسية خالل فترة الحرب. وبلغ ذروته عندما تجاوز - 75% من الناتج المحلي اإلجمالي 
عام 2015، كما تجاوز - 50% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2016)13(. وتم تمويل معظم عجز الموازنة باالقتراض المباشر من مصرف 
ليبيا المركزي حيث شكلت االحتياطيات الخارجية المصدر الرئيسي لتمويل عجز الموازنة العامة. ولمزيد من احتواء عجز الموازنة العامة، 

تم تقليص االنفاق التنموي، وإزالة دعم المواد الغذائية، وإصالح فاتورة المرتبات. 

وفي التجربة الليبية، انقسمت مؤسسات الدولة بين طرفي الصراع، لكن البنك المركزي ظل يدفع مرتبات الموظفين معتمدًا على االحتياطيات 
الخارجية )بدون الذهب( التي انخفضت من 115.2 مليار دوالر عام 2013 إلى 65.9 مليار دوالر عام 2016، بمعدل تراجع %42.8)14(. 
مما زاد الضغوط على سعر الصرف حيث بلغ معدل تغير سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي حوالي 13.5% بين 
عامي 2011 و 2016)15(، بينما خسر الدينار الليبي في السوق الموازي حوالي 85% من قيمته)16(. وهذا ساهم في زيادة معدل التضخم إلى 

حوالي 26% عام 2016 مقابل 10% عام 2015)15(.

* التجربة الليبية )2018-2011(:

* الدروس املستفادة:
من المثير لالنتباه ارتفاع النفقات العامة في كل من سوريا وليبيا أثناء الحرب، بينما انكمشت في اليمن إلى أدنى مستوياتها. وفي حين 	  

توقف دفع مرتبات الموظفين في اليمن، فقد استمر دفع المرتبات في سوريا، وأيضا في ليبيا التي مزقت الحرب غالبية مؤسساتها بين 
طرفي الصراع. 

دفعت أزمة المالية العامة في ليبيا نحو إصالح فاتورة األجور عبر شطب األسماء المكررة. وهذا درس كان على اليمن األخذ به بالتوازي 	  
مع تحرير أسعار الوقود.

فاقم 	   مما   2015 أبريل  منذ  اليمن  في  كلية  توقفت بصورة شبه  لكنها  أدنى مستوياتها،  إلى  وليبيا  في سوريا  النفط  انخفضت صادرات 
األوضاع االقتصادية والمالية والنقدية وحتى اإلنسانية في اليمن.    

بلغ عجز الموازنة مستويات قياسية في ليبيا وسوريا، وتم تمويله في سوريا من النظام المصرفي والتسهيالت االئتمانية الخارجية، ومن 	  
االحتياطيات الخارجية في ليبيا. أما في اليمن، وصل الحال إلى انقسام البنك المركزي وإدارة المالية العامة منذ نهاية 2016 وأصيب أداء 

السلطة النقدية بالشلل ولم يعد هناك موازنة عامة بالمعنى المعهود من قبل. 

نجحت ليبيا في منع انهيار سعر الصرف الرسمي معتمدتًا على مخزونها الكبير من االحتياطيات الخارجية، على عكس سوريا واليمن 	  
التي نفدت احتياطياتهما الخارجية المتواضعة من النقد األجنبي وتفاقمت أزمة العملة وتصاعد التضخم. 
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وبوجه عام، تؤكد تجارب كثير من البلدان المتأثرة بالصراع - بما فيها سوريا وليبيا والعراق ولبنان أثناء الحرب األهلية - عدم التوصل 
ألي اتفاقيات تحيد االقتصاد عن الصراع، بل لوحظ أن تدهور المؤشرات االقتصادية والمالية والنقدية بشدة كان قاسمًا مشتركًا بين كافة 
تجارب البلدان المتأثرة بالصراع. ورغم ذلك، فقد استمرت البنوك المركزية تمارس وظائفها بحيادية واستقاللية تامة وتدفع مرتبات الموظفين 
في تلك البلدان عدا اليمن. ولمعالجة أزمة المرتبات في اليمن، تجري حاليًا نقاشات حول تصدير النفط مقابل المرتبات على غرار آلية النفط 
مقابل الغذاء التي نفذت في العراق تحت إشراف األمم المتحدة إبان فترة الحظر االقتصادي على الشعب العراقي بعد حرب الخليج الثانية في 

العقد األخير من القرن العشرين. 

االقتصادية  األزمات  من  مزيد  اليمني  المواطن  تجنيب  سبيل  وفي  استثناء.  دون  الجميع  يغرق  اليمني  االقتصاد  سفينة  في  ثقب  أي  إن 
عن  االقتصاد  لتحييد  اقتصادية  لتسويات  التوصل  عبر  ومواطنية  البلد  هذا  تجاه  المسئولية  بروح  التحلي  الجميع  على  ينبغي  والمعيشية، 
الصراعات الجارية وتفادي تعميق الشرخ في وحدة االقتصاد الوطني. وفيما يلي الخطوط العريضة للمجاالت ذات األولوية المقترح تحييدها، 

ومتطلبات التحييد:

: أولويات ومتطلبات حتييد االقتصاد اليمني:
ً
رابعا

 املجاالت ذات األولوية املقترح حتييدها:

 وأبرزها، ما يلي: متطلبات حتييد االقتصاد: 

إعطاء الملف االقتصادي األولوية التي يستحقها في أجندة مفاوضات التسوية السياسية المرتقبة، من خالل تخصيص جلسات حول انقاذ 	  
الوضع االقتصاد وتبني إجراءات لبناء الثقة االقتصادية.

تعبئة الموارد العامة للدولة وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز لتغطية فاتورة المرتبات واستعادة الدورة النقدية في االقتصاد. 	  
استئناف تشغيل محطة مأرب الغازية وتوفير الوقود الالزم لتشغيل بقية المحطات الكهربائية، مع دراسة الصيغة المناسبة لتأجير محطات 	  

الكهرباء للقطاع الخاص. وكذلك، تشغيل مصفاة عدن وتزويدها بالنفط الخام الخفيف بسعره العالمي من مأرب عبر رأس عيسى. وهذا 
سيضمن تحصيل اإليرادات العامة بشفافية لدفع مرتبات موظفي الدولة وانعاش االقتصاد وتخفيف الضغوط على العملة الوطنية.   

البالد بمنأى عن 	   ليقوم بوظائفه بحيادية واستقاللية تامة في كافة مناطق  البنك المركزي  تحييد المؤسسات االقتصادية والمالية وأهمها 
الصراعات الجارية.  

تسهيل نقل العمالت األجنبية الخاصة بالبنوك من وإلى اليمن، وإزالة القيود على التحويالت النقدية بين مناطق طرفي الصراع.	  
فك القيود المفروضة من النظام المالي الدولي على البنوك العاملة في اليمن في مجال االعتمادات المستندية والتحويالت بالدوالر وفتح 	  

حسابات البنوك المغلقة من خالل اتخاذ الترتيبات الالزمة لالمتثال لألنظمة الدولية المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
حشد دعم المانحين للوضع االنساني ومشاريع التنمية في المناطق التي تتمتع باستقرار أمني، والحوار مع البنك الدولي لمواصلة دعم 	  

اإلعانات النقدية للفقراء المسجلين في صندوق الرعاية االجتماعية. 
فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام حركة األفراد والتجارة الخارجية وخاصة استيراد الغذاء والدواء والوقود. 	  

تحديد مصادر اإليرادات المتفق على تحييدها وعلى رأسها عائدات النفط والغاز. 	  
تحديد البنود الحتمية التي سيتم تمويلها وبالذات مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين بكشوفات 2014. وأيضًا، اإلعانات النقدية 	  

للحاالت المسجلة في صندوق الرعاية االجتماعية حال توفر فائض في الموارد.   
ضمان توزيع الموارد على مستحقيها وفقًا لمعايير موضوعية في كافة المناطق دون تمييز.	  
تمويل واردات السلع األساسية بسعر الصرف الرسمي لكل المناطق دون استثناء.	  
ضمان الرقابة والمساءلة في تحصيل وإنفاق الموارد، وإيداعها في البنك المركزي. 	  
تجسيد الشفافية حول الموارد والنفقات ونشر تقارير دورية على الموقع اإللكتروني.	  
االبتعاد عن التدخالت السياسية في إدارة المؤسسات المالية واالقتصادية المتفق على تحييدها.	  
تبادل قواعد البيانات والمعلومات وتسهيل انتقال الموظفين بين المناطق حسب الحاجة.   	  
تنفيذ اإلصالحات الضرورية مثل تطبيق نظام البصمة والصورة إلزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشف المرتبات.	  
االتفاق على اآللية المناسبة لتحييد االقتصاد، ووضع شروط مرجعية واضحة ومحددة لها. ويمكن النظر في اختيار شخصيات وطنية 	  

محايدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. 
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