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أولويات لتعافي القطاع الخاص في اليمن:

إصالح بيئة األعمال واالستثمار
ملخص تنفيذي
هنــاك تحديــات كثيــرة متجــذرة يف بيئــة األعمــال واالســتثمار تواجــه القطــاع الخــاص يف اليمــن.
تصاعــدت هــذه التحديــات مــع اســتمرار الصــراع الراهــن ،إذ وصــل األمــر إلــى أن وجــدت اليمــن نفســها
يف ذيــل القائمــة ملؤشــرات األعمــال العامليــة ،وكثيــرا مــا تحتــل املركــز األخيــر.
نتيجــة احتــدام الصــراع ،قــرر العديــد مــن رجــال األعمــال يف أنحــاء كثيــرة مــن البــاد نقــل رؤوس
أموالهــم إلــى أماكــن أخــرى خــارج اليمــن ،فيمــا اضطــر اآلخــرون الذيــن قــرروا البقــاء إلــى التضحيــة
بنســب كبيــرة مــن قوتهــم العاملــة ،ومــع ذلــك فقــد أظهــر القطــاع الخــاص صالبــة كبيــرة ،مقارنــة
بالقطــاع الحكومــي الــذي شــهد حالــة انهيــار شــبه كاملــة للمؤسســات الحكوميــة املختلفــة ،بــل
قــام بــدور كبيــر لتغطيــة العجــز وســد الفجــوات التــي تركهــا غيــاب الخدمــات الحكوميــة يف العديــد
مــن املناطــق ،وهــو مــا يســر الوصــول إلــى الســلع األساســية وكان عام ـ ً
ا أســهم يف إعالــة مالييــن
اليمنييــن.
إن إنهــاء النــزاع القائــم وإعــادة توحيــد املؤسســات الحكوميــة وآليــات الحكــم هــي الوســيلة األضمــن
إلرســاء قواعــد تعــايف القطــاع الخــاص يف اليمــن والبــاد بصفــة عامــة ،وهنــاك خطــوات عمليــة
وواقعيــة يمكــن ألصحــاب الشــأن ،ىلع املســتوى الوطنــي والدولــي ،العمــل بهــا لدعم القطــاع الخاص
يف اليمــن مــع اســتمرار النــزاع ،وستســاعد هــذه الخطــوات ىلع تحفيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فرص
العمــل خاصــة أمــام الشــباب .كمــا أنهــا ســتبدأ سلســلة مــن التطــورات اإليجابيــة يف اليمــن مثــل:
التخفيــف مــن حــدة األزمــة اإلنســانية ،وتعزيــز االســتقرار االجتماعــي ،واالقتصــادي والسياســي ،وإعــادة
تفعيــل الــدورات املاليــة الرســمية ،وغيــر ذلــك.

* تــم إعــداد هــذا الملخــص مــن قبــل مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية ،بالتنســيق مــع شــركاء المشــروع ديــب روت لالستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة
بالشــراكة مــع الشــرق (.)CARPO

بتمويل مشترك من قبل
االتحاد األوروبي
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اجتمــع عــدد مــن الخبــراء االجتماعييــن واالقتصادييــن فــي العاصمــة األردنيــة عمــان فــي الفتــرة 29-27
نيســان/أبريل  2019فــي إطــار منتــدى رواد التنميــة الخامــس الــذي يعــد محــورا رئيســيا مــن محــاور مبــادرة
إعــادة تصــور االقتصــاد اليمنــي ،وقــد أثمــرت النقاشــات المعمقــة التــي دارت بيــن المشــاركين حــول
التحديــات التــي تواجــه بيئــة األعمــال واالســتثمار فــي اليمــن عــن عــدد مــن التوصيــات للحكومــة اليمنيــة
المعترف بها دولياً وأصحاب الشأن الدوليين .تتضمن هذه التوصيات:
• •وضــع معالجــات عاجلــة لتجــاوز التحديــات التــي تواجــه عمليــة تســيير طلبــات خطابــات االعتمــاد
التي تقدم بها التجار من أجل استيراد السلع األساسية.
• •مراجعة وتنقيح قائمة البضائع التي ُيحظر استيرادها.
• •إعداد خطة عمل سريعة لدعم الصادرات وإزالة العوائق البيروقراطية.
• •إعادة تفعيل ودعم الهيئات الحكومية التي من شأنها تيسير التجارة الدولية.
• •إعــداد قائمــة بمشــاريع االســتثمارات ذات األولويــة التــي يمكــن أن تزيــد مــن فعاليــة القطاعــات
الحيوية.
• •تبنــي مشــاركة القطــاع الخــاص ( )PSPكخطــوة أولــى نحــو بنــاء شــراكة فاعلــة بيــن القطــاع العــام
والخاص (.)PPPs
• •قبــول االحتــكام للقانــون الدولــي بشــأن أي عقــود موقعــة فــي ظــل ضعــف النظــام القانونــي القائــم
في اليمن.
• •دعم االستثمارات في مختلف مناطق اليمن.
• •إعطاء األولوية للحفاظ على االستثمارات القائمة حالياً.
• •تعزيز الالمركزية ودعم وسائل بديلة إلنتاج الطاقة.
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خلفية
يواجــه المســتثمرون المحليــون واألجانــب فــي اليمــن العديــد مــن التحديــات اليــوم ،علــى رأســها صعوبــة
إقامــة األعمــال الخاصــة .تتدهــور بيئــة األعمــال ومنــاخ االســتثمار بشــكل عــام فــي اليمــن ،وتســير مــن
ســيء إلــى أســوأ منــذ مطلــع هــذا العقــد ،وقــد شــهدت تدهــورا متســارعا منــذ انــدالع الصــراع القائــم
بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا.

مراكز اليمن يف مؤشرات األعمال التجارية :سباق نحو القاع
يرســم موقــع اليمــن فــي تصنيفــات األعمــال العالميــة اليــوم صــورة كئيبــة لبيئــة األعمــال الهشــة فــي
اليمــن ،والتــي نتجــت بشــكل أساســي عــن عقــود مــن مبــادرات اإلصــاح العقيمــة ،ففــي تقريــر ممارســة
أنشــطة األعمــال لعــام  2019الــذي يصــدره البنــك الدولــيُ ،صنفــت اليمــن كرابــع أســوأ دولــة فــي العالــم

إلقامــة األعمــال فيهــا ،مــن بيــن  190دولــة (كانــت فنزويــا وأرتيريــا فــي المركزيــن  188و 189علــى التوالــي،
فيمــا حلــت الصومــال فــي المركــز  190واألخيــر) .أي أن تصنيــف اليمــن قــد تراجــع بـــ  22مركــزاً مقارنــة
بمركــزه فــي ذات المؤشــر عــام  (((.2015وقــد صنــف التقريــر اليمــن كواحــدة مــن أســوأ خمســة بلــدان
للتجارة عبر الحدود ،وتأمين الكهرباء ،والحصول على االئتمان ،والتعامل مع رخص البناء.
ال تختلــف هــذه الصــورة القاتمــة لبيئــة األعمــال العامــة ومنــاخ االســتثمار فــي اليمــن فــي المؤشــرات
العالميــة األخــرى .فقــد كانــت اليمــن ثانــي أســوأ دولــة فــي مؤشــر التنافســية العالمــي عــام  2018مــن
بيــن  140دولــة ،وثالــث أســوأ اقتصــاد في مؤشــر االزدهار الصــادر عن معهــد ليجاتــم (Legatum Prosperity

 )Indexمــن بيــن  149اقتصــاد (((.وفــي آخــر نســخة متوافــرة مــن مؤشــر الحريــة االقتصاديــة للعــام ،2015
قبعــت اليمــن فــي المركــز  133مــن بيــن  178اقتصــاد ،أي أن تصنيــف اليمــن كان فــي الفئــات الدنيــا التــي
تشــمل بالمجمــل االقتصــادات غيــر الحــرة ،وعلــى مؤشــر مــدركات الفســاد تــم وضــع اليمــن كخامــس أكثــر
(((
دول العالم فساداً في  2017من بين  180دولة.

إصالحات فاشلة ،هروب االستثمارات األجنبية املباشرة ،واالعتماد ىلع النفط
قبــل النــزاع الراهــن ،قامــت اليمــن باتخــاذ خطــوات كانــت تهــدف فــي ظاهرهــا إلــى تطويــر قطــاع خــاص
تنافســي ،مــن خــال إطــاق عــدة برامــج إصالحيــة وخطــط تنمويــة ،فأطلقــت الحكومــة اليمنيــة عــام
 1995برنامــج اإلصــاح االقتصــادي بدعــم مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي فــي ســبيل تعزيــز
دور القطــاع الخــاص داخــل االقتصــاد اليمنــي ،وقــد أولــى البرنامــج األولويــة لتنميــة جميــع مجــاالت
ً
إضافة إلى مشاريع تنموية على مستوى المحافظات.
القطاع الخاص،

حاولــت الحكومــة تنفيــذ عــدد مــن اإلصالحــات المؤسســاتية والتشــريعية ،فض ـ ً
ا عــن إصالحــات ماليــة

وخصخصــة بعــض المؤسســات العامــة بيــن عامــي  2000و 2010فــي ســبيل تحفيــز وتحســين بيئــة
األعمــال ،فعلــى ســبيل المثــال ،أطلقــت الحكومــة منحــة بولــي لتنميــة اإلصــاح المؤسســاتي ،ســعياً

لتحفيــز نشــاط القطــاع الخــاص خــارج دائــرة الهيدروكربونــات .اشــتمل ذلــك علــى عنصريــن رئيســيين:
Doing Business 2019”, World Bank Group, https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/“ )1
.DB2019-report_web-version.pdf. Accessed July 19, 2019
Global Competitiveness Report 2018”, The World Economic Forum , http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/“ )2
country-economy-profiles/#economy=YEM, accessed July 19, 2019. The Legatum Prosperity Index 2018, Legatum Institute https://www.
.prosperity.com/rankings. Accessed July 19, 2019

Corruption Perceptions Index 2017”, Transparency International, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_“ )3
.index_2017#table. Accessed July 19, 2019
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( )1إصالحــات ضريبيــة لترشــيد حوافــز االســتثمارات الخاصــة؛ و( )2إصــاح حقــوق التســجيل والملكيــة،

وفــي عــام  ،2008ســنت الحكومــات بعــض اإلصالحــات فــي ســبيل تيســير الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة

والتســهيالت االئتمانيــة ،واعتمــدت ،علــى هــذا األســاس ،قانــون التمويــل األصغــر المصرفــي فــي العــام
التالي .بحلول عام  ،2010كان سوق التمويل المصغر يقدم خدماته لما يزيد عن  51ألف عميل.

رغــم تلــك الجهــود فــإن النتائــج كانــت مخيبــة لآلمــال ،حيــث قــال البنــك الدولي فــي تقييمــه لتلــك اإلصالحات
ومــدى تحقيقهــا للنتائــج المرجــوة ،أن هــذه المبــادرات الطموحــة عجــزت عــن تحقيــق أهدافهــا (((.وأرجــع ذلــك

إلــى التدخــل السياســي الفــادح ،والعوائــق الحكوميــة البيروقراطيــة ،وغيــاب التنســيق وتنفيــذ الخطــط علــى
مســتوى الــوزرات الحكوميــة وعلــى مســتوى البنــى الحكومية-الخاصــة ،و ُيضــاف إلــى ذلــك اآلليــات الضعيفــة
للحكم والمحاسبة ،وغياب رؤية واضحة في التصدي للتحديات التي تواجه بيئة العمل في اليمن.

يدلــل مــدى اســتنزاف االقتصــاد اليمنــي للمــوارد علــى ســوء منــاخ االســتثمار فــي اليمــن ،الــذي يعطــل
فائــدة األمــوال التــي تتدفــق مــن الخــارج والمتمثلــة بالمعونــات الدوليــة ،فبيــن عامــي  1990و ،2008كان
اليمــن خامــس أكبــر مصــدر لهــروب رؤوس األمــوال بطــرق غيــر مشــروعة مــن بيــن الــدول األقــل نمــواً،
بهــروب مــا يعــادل  12مليــار دوالر مــن البــاد خــال تلــك الفتــرة وفق ـاً لتقريــر أصدرتــه تشــاتام هــاوس:

“لكل دوالر واحد يتم إنفاقه على المعونات لبالد اليمن ،هناك  2.7دوالر يخرج منها”.

(((

كمــا ظــل صافــي االســتثمار األجنبــي المباشــر باليمــن فــي خانــة الســالب منــذ  ،2011وتقليديــا لــم ُتعــرف

اليمــن بأنهــا وجهــة جذابــة لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة ،فقــد اســتغرق األمــر حتــى عــام 2006

لوصــول تدفــق االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة إلــى حجــم قياســي بلــغ  1.1مليــار دوالر ،ونجحــت اليمــن

فــي اســتقطاب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي العاميــن التالييــن ،ليصــل حجــم هــذه
(((
االستثمارات إلى  1.6مليار دوالر عام  ،2008ولكنه هبط هبوطاً حاداً بعد ذلك.
إن عجــز الحكومــة عــن تنويــع مواردهــا بعيــداً عــن االعتمــاد علــى النفــط وتوســيع رقعــة القطــاع الخــاص
غيــر النفطــي ،كان عامـ ً
ا آخــراً مهمـاً أعــاق حركــة عجلــة التنميــة .فمــع االرتفــاع المســتمر ألســعار النفــط
فــي العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة ،حتــى عــام  ،2008شــكلت صــادرات النفــط مــا يقــارب  %85مــن

مجمــوع صــادرات اليمــن ،واقتصــرت مســاهمة القطــاع الخــاص غيــر النفطــي علــى الـــ %15المتبقيــة.

(((

وولدت عائدات النفط  %65من الموارد الحكومية اإلجمالية في نفس الفترة.

(((

نــوه البنــك الدولــي عــام  2010إلــى أن تخفيــض عجــز ميزانيــة الدولــة وتقليــل الضغــط علــى الســوق المالــي
المحلــي همــا عنصــران هامــان فــي إرســاء قواعــد تنميــة القطــاع الخــاص (((.إال أن اســتمرار الدولــة فــي
(((1
االقتراض قد رفع معدالت الفائدة إلى ما يزيد عن  ،%20وهو ما قيد أي إمكانية لنمو االستثمار.
Amal Nasser, ed. Spencer Osberg, “Beyond the Business as Usual Approach: Private Sector Engagement in Post-Conflict Yemen”, Rethink� )4
.ing Yemen’s Economy, August 29, 2018, https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No3_En.pdf. Accessed July 19, 2019

Ginny Hill, Peter Salisbury, Léonie Northedge and Jane Kinninmont, “Yemen Corruption, Capital Flight and Global Drivers of Conflict”, )5
Chatham House, September 2013, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf.
.Accessed July 19, 2019

UNCTADStat, General Profile: Yemen,” United Nations, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Development“ )6
Statistics and Information Branch (DSIB), 2017, https://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/887/index.html. Ac.cessed July 19, 2019
Yemen – Development Policy Grant for the Private Sector Growth and Social Protection Development Policy Grant”, December 14, 2010, )7
http://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2010/12/14/yemen-development-policy-grant-for-the-private-sector-growth-and-so.cial-protection-development-policy-grant. Accessed July 19, 2019
 )8املصدر نفسه.

 )9املصدر نفسه.

 )10املصدر نفسه.
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ما بعد  :2011تضخم وتنامي التحديات املوجودة يف القطاع الخاص
تدهــورت بيئــة األعمــال فــي اليمــن بصــورة متزايــدة مــع تفاقــم األزمــة السياســية منــذ عــام  2011التــي
تحولــت الحقـاً إلــى حــرب أهليــة وتدخــل عســكري إقليمــي فــي آذار/مــارس  ،2015ودخــل القطــاع الخــاص
حقبــة جديــدة تميــزت بتحديــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة متعاظمــة ،حيــث هبــط الناتــج المحلــي
اإلجمالــي اليمنــي مــن  %7.7إلــى  %12.7-بيــن عامــي  2010و 2011فقــط .كمــا كشــف مســح أجــراه البنــك
الدولــي حــول األعمــال اليمنيــة أن أكثــر مــن  %40مــن مؤسســات األعمــال قــد تخلصــت ممــا يزيــد عــن
 %40مــن قوتهــا العاملــة ،فيمــا انكمشــت عوائدهــا إلــى النصــف ((1(.وقــد تأثــرت جميــع قطاعــات األعمــال
بــا اســتثناء بهــذه التبعــات ،وتأثــرت مؤسســات األعمــال الصغيــرة بصــورة أســوأ مقارنــة بمؤسســات
األعمــال متوســطة وكبيــرة الحجــم ،ويمكــن القــول أن ذلــك عكــس نقــاط الضعــف البنيويــة والمــوارد
المالية الضحلة لألعمال الصغيرة ،التي لم تكن كافية لها لتبني آليات تكيف تتجاوز هذه الصدمات.
خــال عــام  ،2012ضخــت الســعودية منحــا ماليــة مباشــرة ،وشــحنات وقــود وصلــت قيمتهــا إلــى  3مليــار
دوالر فــي االقتصــاد اليمنــي ،ممــا ســاهم فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %4.8عــام ،2013
موفــراً فرصــة كبيــرة للقطــاع الخــاص اســترد بفضلهــا شــيئاً مــن حيويتــه ،حيــث ســاهم القطــاع الخــاص
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة تقــدر بـــ ،%54وفــي االســتثمارات اإلجماليــة بنســبة تقــدر بـــ%65
ّ
شــغل  %20مــن مجمــوع الشــريحة العاملــة اليمنيــة خــال عامــي  2013و( ،2014تقفــز
عــام  ،2013كمــا
هــذه النســبة إلــى  %70إذا افترضنــا أن جميــع الموظفيــن غيــر الحكومييــن يعملــون فــي القطــاع
الخــاص) ((1(.كمــا أن القطــاع الخــاص يســاهم علــى نحــو الفــت فــي توفيــر الخدمــات العامــة ،فقبــل انــدالع
النزاع كان القطاع الخاص يوفر  %50من خدمات الرعاية الصحية.

(((1

وبــرز تحــدي الكهربــاء كأحــد التحديــات الكبيــرة التــي تعيــق أنشــطة أعمــال القطــاع الخــاص فــي ظــل
التقلبــات السياســية التــي بــدأت عــام  ،2011إذ تعانــي شــركات القطــاع الخــاص مــن أزمــة انقطــاع الكهرباء،
بمعــدل يصــل إلــى  40حالــة انقطــاع كهربــاء شــهرياً ،ويــؤدي ذلــك إلــى خســارة مــا يزيــد عــن  %16مــن

مبيعاتهــا الســنوية وفقــاً لتقريــر أصــدره بنــك االســتثمار األوروبــي ((1(.وفيمــا بــدأت محطــة مــأرب
الكهربائيــة ،التــي تغــذي الشــبكة الوطنيــة ،باالنهيــار فــي عــام  ،٢٠١٤وانهــارت بصــورة كليــة فــي عــام
 ،2015اضطــرت شــركات القطــاع الخــاص إلــى االعتمــاد علــى خدمــات كهربائيــة مكلفــة توفرهــا مولــدات
خاصــة تتأثــر هــي األخــرى بأزمــات انقطــاع الوقــود الواســعة التــي تعصــف بالبــاد بصــورة مســتمرة ،والتــي
تعطــل المولــدات وتقيــد شــبكات النقــل والتوزيــع .كانــت إحــدى االســتراتيجيات التــي لجــأ إليهــا القطــاع
الخــاص للتكيــف مــع هــذه المشــكلة هــي اســتيراد معــدات طاقــة شمســية ســاعدت فــي تلبيــة
االحتياجات المنزلية العاجلة ودعمت عمليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إن تبعــات الصــراع القائــم ،الــذي بــدأ عــام  2014وشــهد تصعيــداً كبيــراً منــذ العــام  ،2015كانــت مدمــرة
The plight of Yemeni private enterprises since the 2011 crisis: A rapid assessment (English),” The World Bank, September 1, 2012, http://“ )11
documents.worldbank.org/curated/en/819671468169454863/The-plight-of-Yemeni-private-enterprises-since-the-2011-crisis-a-rapid-as.sessment. Accessed July 19, 2019
The plight of Yemeni private enterprises since the 2011 crisis: A rapid assessment (English),” The World Bank, September 1, 2012, http://“ )12
documents.worldbank.org/curated/en/819671468169454863/The-plight-of-Yemeni-private-enterprises-since-the-2011-crisis-a-rapid-as.sessment. Accessed July 19, 2019
 )13املصدر نفسه.

Pedro de Lima, Debora Revoltella, Jorge Luis Rodriguez Meza, Helena Schweiger, “What’s holding back the private sector in MENA? )14
lessons from the enterprise survey (English),”. Washington, D.C.: World Bank Group, 2016, http://documents.worldbank.org/curated/
.en/170531469775655994/Whats-holding-back-the-private-sector-in-MENA-lessons-from-the-enterprise-survey. Accessed July 19, 2019
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بالفعــل ،فبعــد مــرور مــا ال يزيــد عــن ســتة أشــهر فقــط منــذ بدايــة األعمــال العســكرية الواســعة بتدخــل
التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية ،أكــدت بعــض التقاريــر أن  %26مــن مؤسســات األعمــال قــد أغلقــت
أبوابهــا وخســرت أكثــر مــن  %70مــن قاعــدة عمالئهــا فــي المناطــق األكثــر تضــرراً مــن النــزاع ،كمــا أن %95
مــن المشــاريع التــي تــم إغالقهــا تكبــدت أضــرارا ماديــة جزئيــة أو كليــة ،أكــدت قرابــة  %41مــن المشــاريع
التجاريــة أنهــا اســتغنت عمــا يزيــد عــن نصــف قوتهــا العاملــة بحلــول تشــرين األول/أكتوبــر .2015
تكبــدت األعمــال الخاصــة الموجــودة فــي محافظــات مثــل صعــدة وتعــز وعــدن أضــراراً ماديــة كبيــرة

(((1

بســبب النــزاع .وفــي عــام  ،2017قــال البنــك الدولــي إن تكاليــف إعــادة اإلعمــار والتعافــي فــي اليمــن تقــدر
بـ 88مليار دوالر ،منها  25مليار دوالر ستذهب إلى إعادة بناء األصول المادية.

(((1

نشــأت العديــد مــن العوائــق القاهــرة بفعــل النــزاع تمثلــت فــي غيــاب االســتقرار السياســي ،وتــردي الوضع
األمنــي ،والحصــار االقتصــادي ،واختــال التــوازن المالــي والنقــدي ،وشــيوع اقتصاديــات الحــرب والجهــات
التجاريــة غيــر الرســمية التــي هيمنــت علــى الســوق .وطبقـاً لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي اليمنيــة،
أســفر االنكمــاش الكبيــر فــي الناتــج االقتصــادي – انكمــاش بنســبة  %17.6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
عــام  ،2015و %15.3عــام  ،2016و %14.4عــام  ،2017أســفر عــن هبــوط تراكمــي بلــغ  40.5مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالي على امتداد هذه السنوات.
القطــاع المصرفــي بــدوره ،شــهد أزمــة ســيولة أثــرت بصــورة عميقــة أيضـاً فــي نشــاطات الشــركات الخاصة
وأعاقــت اســتثماراتها ،ففــي عــام  ،2018عجــز القطــاع المصرفــي عــن الوصــول إلــى مــا يقــدر بـــ %65مــن
مجمــوع األصــول بســبب أزمــة الســيولة الحــادة التــي عمــت البــاد منــذ منتصــف  ،2016وشــملت هــذه
األصــول اســتثمارات علــى شــكل قــروض تــم ضخهــا فــي القطــاع الخــاص (شــكلت القــروض المتعثــرة مــا
نســبته  %52.5مــن مجمــوع القــروض فــي ديســمبر  ،)2017وكان منهــا أيضـاً ضمانــات وحســابات حكوميــة
تــم تجميدهــا فــي البنــك المركــزي اليمنــي .لقــد فقــد كثيــر مــن العمــاء واألعمــال ثقتهــم فــي القطــاع
المصرفــي وقــرروا ســحب ســيولتهم مــن النظــام المصرفــي الرســمي ووضعهــا فــي الســوق غيــر المنتظمة،
وزاد هــذا الســيناريو مخاطــر غســيل األمــوال وتكاليــف إقامــة األعمــال ،إضافــة إلــى إعاقــة التجــارة ،وتعقيد
المعامــات الماليــة مــع النظــام المالــي العالمــي ،ألن البنــوك العالميــة تمتنــع عــن التعامــل مــع النظــام
المصرفي اليمني.
كمــا أن تشــظي البنــك المركــزي اليمنــي بيــن صنعــاء وعــدن قــد زاد مــن صعوبــة عقــد الصفقــات التجارية
خصوصــاً اســتيراد البضائــع مــن الخــارج ((1(.لقــد واجــه القطــاع المصرفــي تحديــات قاهــرة فــي ســياق
التكيــف مــع آليــات وتوجيهــات متضاربــة مــن فــروع البنــك المركــزي المتعارضــة .و ُيضــاف إلــى ذلــك عــدم

وجود سلطات مالية موحدة ،وهو ما تسبب في فرض رسوم جمركية وضريبية مزدوجة.

وواجهــت األعمــال ومعهــا المنظمــات اإلنســانية العاملــة علــى األرض فــي اليمــن صعوبــات حــادة فــي
إدارة شــؤونها فــي ظــل الحصــار االقتصــادي ،فقــد أصبحــت إمكانيــة الوصــول شــديدة الصعوبــة وبتكاليــف
عاليــة ،إذ يمكــن أن تســتغرق عمليــات التفتيــش أســابيع قبــل وصــول الســفينة إلــى المينــاء ،ويفــرض
Yemen’s Private Sector - In Search of a Lifeline”, Yemen Socio-Economic Update Issue 11, Ministry of Planning & International Coopera� )15
.tion, February 2016, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yseu11_english_final.pdf. Accessed July 19, 2019

Private Sector: Vital Role in Times of War”, Yemen Socio-Economic Update Issue 35, Ministry of Planning & International Cooperation, )16
.July 31, 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU35_English_Final.pdf. Accessed July 19, 2019

M. Rageh, A. Nasser and F. Al-Muslimi, “Yemen Without a Functioning Central Bank: The Loss of Basic Economic Stabilization and )17
Accelerating Famine”, Sana’a Center for Strategic Studies, November 2, 2016, http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55.
.Accessed July 19, 2019
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وقــوف الســفن فــي منتصــف البحــر دون حــراك تكاليــف إضافيــة علــى التجــار ((1(.ولــم يرحــم الهبــوط
الحــاد لقيمــة الريــال اليمنــي األعمــال التجاريــة أيضـاً ،فقــد انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي مــن  215ريــال
نظيــر كل دوالر أمريكــي فــي بدايــة  2015إلــى  800ريــال بنهايــة ســبتمبر  ،2018وتدخــل البنــك المركــزي
(عــدن) إلنعــاش الريــال بعــض الشــيء فــي الربــع األخيــر مــن عــام  ،2018حيــث وصلــت قيمــة الــدوالر
األمريكي إلى ما يقارب  525ريال يمني مع بداية .2019

صمود القطاع الخاص
أظهــر القطــاع الخــاص مرونــة كبيــرة ،وقــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع ظــروف الحــرب ،بالرغــم مــن
التحديــات العديــدة التــي رافقتهــا ،مقارنــة بالقطــاع العــام الــذي شــهد انهيــاراً كبيــراً وواســعاً فــي مجــال
توفيــر الخدمــات وأداء مؤسســات الدولــة ،حيــث انكمشــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي خــال الفتــرة  2016-2015بنســبة تقــدر بـــ  %18مقارنــة باالنكمــاش الــذي تكبــده القطاع
العــام والــذي قــدر بنســبة  %31خــال نفــس الفتــرة ((1(.وزادت مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي مــن  %62.3فــي  2014إلــى  %70فــي  ((2(.2016فبــرز القطــاع الخــاص كالعــب
حيــوي علــى األرض ،فــي ظــل تشــظي مؤسســات الدولــة علــى جبهــات الحــرب مثــل وزارة الماليــة والبنــك
المركــزي ،حيــث مــأ القطــاع الخــاص الفجــوة التــي نشــأت فــي توفيــر الخدمــات األساســية ،كمــا كشــف
مســح تــم إجــراؤه فــي منتصــف عــام  2017تنــاول قطــاع األعمــال فــي اليمــن لقيــاس مســاهمته فــي
االســتجابة اإلنســانية ،أن أربعــة مــن أصــل خمســة أعمــال لهــا يــد فــي جهــود اإلغاثــة اإلنســانية مــن
طعام ،ورعاية صحية ،ومساعدات غذائية.

(((2

إضافــة إلــى مــا ســبق ،أثبــت القطــاع الخــاص نفســه كشــريك أساســي للمنظمــات اإلنســانية الدوليــة
الناشــطة علــى األرض ،حيــث عمــل على تســهيل حركــة البضائع والمــال مــن المتبرعين إلى المســتفيدين،
إضافــة إلــى تقديــم يــد العــون للجهــات اإلنســانية فيمــا يتعلــق بأمــور التخزيــن وغيــر ذلــك مــن
اللوجســتيات .يمثــل القطــاع الخــاص اليــوم أيضــاً مصــدر دخــل هــام لمالييــن اليمنييــن بالرغــم مــن
محدوديــة عملــه ،فــي وقــت ال يســتلم فيــه مئــات اآلالف مــن موظفــي القطــاع العــام رواتبهــم بشــكل
منتظم منذ .2016

Private sector engagement in complex emergencies: case studies from,” ODI, February 9, 2017, https://www.odi.org/publications/10720-“ )18
.private-sector-engagement-complex-emergencies-case-studies-yemen-and-southern-somalia. Accessed July 19, 2019

Private Sector: Vital Role in Times of War”, Yemen Socio-Economic Update Issue 35, Ministry of Planning & International Cooperation, )19
.July 31, 2018, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YSEU35_English_Final.pdf. Accessed July 19, 2019
 )20املصدر نفسه.

Amal Nasser, ed. Spencer Osberg, “Beyond the Business as Usual Approach: Private Sector Engagement in Post-Conflict Yemen”, Re� )21
thinking Yemen’s Economy, August 29, 2018, https://devchampions.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No3_En.pdf. Accessed July 19,
.2019
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المضي قدم ًا
تبيــن المؤشــرات العالميــة الســيئة للغايــة فيمــا بتعلــق باليمــن ،أن البلــد يواجــه صعوبــات فــي جــذب
االســتثمارات األجنبيــة ،وأيضــاً فــي إعــادة رأس المــال الوطنــي والشــركات األجنبيــة التــي هربــت مــن
البــاد بحثــاً عــن بيئــة أعمــال أكثــر أمنــاً .ال بــد مــن التعامــل مــع الجهــود الراميــة إلــى وضــع تدابيــر
لتحســين بيئــة األعمــال الوطنيــة علــى أنهــا أولويــة محوريــة فــي ســبيل جــذب االســتثمارات مــن جديــد
إلى اليمن وبدء عملية تعافي القطاع الخاص.

التوصيات
ـدد منتــدى رواد التنميــة األولويــات العامــة للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولياً وأصحــاب الشــأن الدوليين،
حـ ّ
بــــ :تســهيل التجــارة  -اســتيراداً وتصديــراً  -والحفــاظ علــى مســتويات االســتثمار الحاليــة فــي البــاد بهــدف
زيادة االستثمارات من خالل تحسين بيئة األعمال ،وفي هذا السياق ،يوصي رواد التنمية باآلتي:
• •وضــع المعالجــات العاجلــة للتحديــات التــي تواجــه عمليــة تســيير طلبــات خطابــات االعتمــاد
التــي تقــدم بهــا التجــار مــن أجــل اســتيراد الســلع األساســية .بالرغــم مــن أن البنــك المركــزي
التمويــل
اليمنــي فــي عــدن واللجنــة االقتصاديــة المرتبطــة بــه قــد وضعــا آليــة عمليــة لتوفيــر
ٍ
لعمليــات اســتيراد الســلع األساســية ،ينــوه رواد التنميــة بــأن هــذه العمليــة قــد أصبحــت مشــلولة
بصــورة شــبه كاملــة بســبب الصــراع بيــن البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن (المعتــرف بــه دولي ـاً)
والبنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء (الــذي تتحكــم بــه جماعــة الحوثييــن وهــو غيــر معتــرف بــه
دوليـاً) .جوهــر الخــاف هــو أن البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن يشــترط الدفــع لخطابــات االعتمــاد
نقــداً وال يقبــل الشــيكات ،إال أن قيــادة البنــك المركــزي اليمنــي فــي صنعــاء ،حيــث يوجــد معظــم
المســتثمرين الكبــار ومقــرات البنــوك ،تعــارض هــذه السياســة علــى أســاس ادعــاءات بأنهــا تســتنزف
ســيولة العملــة الصعبــة مــن المناطــق التي يســيطر عليهــا الحوثيــون ،وقد اتخــذت جماعــة الحوثيين
خطــوات إللــزام التجــار والمصــارف بعــدم االمتثــال لسياســة البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن .يشــدد
رواد التنميــة علــى أن حــل هــذا النــزاع والبــدء مــن جديــد فــي إصــدار خطابــات االعتمــاد هــي خطــوة
محورية في سبيل تجنيب البالد أزمة نقص حادة في السلع األساسية.
• •مراجعــة وتنقيــح قائمــة البضائــع التــي ُيحظــر اســتيرادها .يشــير رواد التنميــة إلــى أن قائمــة
المــواد التــي يحظــر التحالــف الــذي تقــوده الســعودية اســتيرادها طويلــة للغايــة ،وهــي أيضـاً صارمــة
وعقابيــة ،فحظــر هــذه البضائــع يمنــع المســتهلكين فــي اليمــن مــن شــراء العديــد مــن المــواد
الغذائيــة والمنزليــة التــي يحتاجونهــا فــي حياتهــم اليوميــة ،كمــا أن ذلــك يمنــع المصانــع مــن
الحصــول علــى المــواد الخــام التــي تحتاجهــا لصناعــة منتجاتهــا .وعلــى ذلــك ،يجــب مراجعــة قائمــة
البضائــع المحظــورة ،مــع الحــرص علــى الســماح باســتيراد منتجــات أكثــر ،وتحديــداً تلــك التــي ينــدر أو
ينعدم استخدامها في المجال العسكري.
• •إعــداد خطــة عمــل ســريعة لدعــم الصــادرات وإزالــة العوائــق البيروقراطيــة .علــى ســبيل
المثــال ،تــم إغــاق الكثيــر مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع صيــد األســماك ،فيمــا تعانــي شــركات
أخــرى مــن قيــود شــديدة تفرضهــا بيروقراطيــة الحكومــة وعجزهــا عــن دعمهــا ،وتتنــوع العوائــق
البيروقراطيــة مــن الرســوم المتعــددة التــي تتقاطــع فيمــا بينهــا فــي مســتويات حكوميــة متعــددة،
إلــى التنظيمــات المتعبــة والمتضاربــة ،ولــم تبــذل الحكومــة اليمنيــة أي جهــد يذكــر لتســويق
المنتجــات اليمنيــة فــي الخــارج ،وقــد أهمــل مســؤولو الدولــة الكبــار اتفاقيــات تجاريــة دوليــة ،تــم
إعدادهــا علــى أمــل تمهيــد الطريــق للــدول األوروبيــة الســتيراد البضائــع اليمنيــة ،دون توقيعهــا
وهي موجودة على مكاتبهم منذ أشهر.

8

إعادة تصور االقتصاد اليمني | سبتمبر 2019

تتضمــن
• •إعــادة تفعيــل ودعــم الهيئــات الحكوميــة التــي مــن شــأنها تيســير التجــارة الدوليــة.
ّ
هذه الهيئات المجلس االقتصادي األعلى والمجلس األعلى لتنمية التصدير.
• •إعــداد قائمــة بمشــاريع االســتثمارات ذات األولويــة التــي يمكــن أن تزيــد مــن فعاليــة
القطاعــات الحيويــة .بحيــث أن تشــمل هــذه القائمــة اســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة الخاصــة
بالموانــئ وخطــوط المالحــة البحريــة ،لتســريع عجلــة االســتيراد والتصديــر عــن طريــق الشــحن عبــر
البحار ،ومن الممكن تسويق هذه القائمة لمانحين وممولين إقليميين ودوليين مهتمين.
• •تبنــي مشــاركة القطــاع الخــاص ،كخطــوة أولــى نحــو بنــاء شــراكة فاعلــة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص .بالنظــر إلــى النطــاق الضخــم لالحتياجــات التــي ســتفرضها االســتثمارات فــي البنيــة
التحتيــة والعائــدات الحكوميــة المترديــة ،فمــن غيــر الــوارد أن تســتطيع هــذه العائــدات تمويــل تلــك
االســتثمارات ،ولذلــك ســتكون هنــاك حاجــة لضــخ كميــات كبيــرة مــن التمويــل مــن قبــل القطــاع
الخــاص ،إلــى جانــب مــا يقدمــه المانحــون ،لتلبيــة احتياجــات هــذه االســتثمارات ،ولكــن الحكومــة
اليمنيــة تفتقــر إلــى الخبــرة فــي تنفيــذ صفقــات مــن هــذا النــوع فــي الوقــت الــذي قــد يتوجــس
العبــو القطــاع الخــاص مــن التعامــل مــع الحكومــة بالنظــر إلــى وضعهــا الحالــي ،ومطالباتهــا بتنــازالت
عاليــة ،مــن أجــل إبــرام اتفاقيــات كاملــة األركان بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .ولهــذا ُينصــح بالعمــل
بمقاربــة تدريجيــة بتوظيــف القطــاع الخــاص ( )PSPلتعزيــز خبــرة الحكومــة وبنــاء ثقــة القطــاع
الخاص.
• •قبــول االحتــكام إلــى القانــون الدولــي بشــأن أي عقــود موقعــة فــي ظــل ضعــف النظــام
القانونــي القائــم فــي اليمــن .ســيكون ذلــك علــى األرجــح شــرطاً يطلبــه أي ممــول دولــي يتفاوض
حــول إقامــة اســتثمارات فــي اليمــن .ولهــذا فاألفضــل هــو القبــول بهــذا كشــرط ضــروري إلــى حيــن
توطيــد مســتوى ثقــة مقبــول فــي قــدرة النظــام القضائــي اليمنــي علــى الفصــل فــي أي خالفــات
متعلقة بصفقات تجارة دولية كبيرة ،على أساس العدل واإلنصاف.
• •دعــم االســتثمارات فــي مختلــف مناطــق اليمــن .يجــب أن تشــتمل هــذه العمليــة علــى إجــراء
دراســات ومســوح لتقييــم الميــزات التنافســية التــي تتمتــع بهــا المناطــق واألقاليــم اليمنيــة
المختلفــة ،ويجــب أن تضمــن منــح صالحيــات أكبــر للســلطات المحليــة ،فيمــا يتعلــق بالترويــج وجذب
االستثمارات الدولية وإدارة االستثمارات المحلية.
• •إعطــاء األولويــة للحفــاظ علــى االســتثمارات القائمــة حاليــاً .يمكــن تحقيــق ذلــك عبــر منــح
حوافــز ضريبيــة وإعفــاءات لفتــرات زمنيــة محــددة ،وأيضـاً توفيــر مــوارد كافيــة لبرامــج دعــم األعمــال
التجارية ،للحفاظ على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• •تعزيــز الالمركزيــة ودعــم وســائل بديلــة إلنتــاج الطاقــة .أحــد القطاعــات التــي تتم ّتــع بهامــش
نمــو كبيــر فــي هــذا الســياق هــي الزراعــة .فيتوجــب علــى الحكومــة اليمنيــة والمجتمــع الدولــي
ٍّ
دعــم مشــاريع الســتخدام وحــدات الطاقــة الشمســية لضــخ المــاء فــي المناطــق التــي تتوافــر فيهــا
المياه ،بالتوازي مع دعم استخدام وسائل ري حديثة.

مالحظــة :تــم إنجــاز هــذه الوثيقــة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي وســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن .التوصيــات الــواردة يف
هــذه الوثيقــة تعكــس حص ـرًا اآلراء الشــخصية للمؤلف/املؤلفــون ،وهــي ال تمثــل بالضــرورة آراء مركــز صنعــاء للدراســات اإلســتراتيجية أو
شــركة ديــب روت لالستشــارات أو مركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق ( )CARPOأو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى ينتمــي إليهــا
أي مــن املشــاركين يف منتــدى رواد التنميــة .كمــا ال يمكــن اعتبــار محتويــات هــذه الوثيقــة بــأي حــال مــن األحــوال معبــرة عــن مواقــف
االتحــاد األوروبــي أو ســفارة مملكــة هولنــدا يف اليمــن.
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حول “مبادرة إعادة تصور االقتصاد اليمني”
مشـــروع يســـتمر لعاميـــن انطلـــق يف مـــارس ،2017
وهـــو مبـــادرة تهـــدف إلـــى تحديـــد األولويـــات
االقتصاديـــة واإلنســـانية واالجتماعيـــة والتنمويـــة
للبـــاد خـــال فتـــرة الحـــرب ،وإلـــى التحضيـــر لفتـــرة
م ــا بع ــد انته ــاء الح ــرب .يه ــدف املش ــروع إل ــى بن ــاء
توافـــق يف اآلراء حـــول هـــذه املجـــاالت املحوريـــة
ّ
املطلعـــة وتعزيـــز
عبـــر إشـــراك األصـــوات اليمنيـــة
حضوره ــا يف الخط ــاب الع ــام ،باإلضاف ــة إل ــى التأثي ــر
اإليجاب ــي يف خط ــط التنمي ــة املحلي ــة واإلقليمي ــة
والدوليـــة.
يتألف املشروع من أربعة مكونات:
 )1منتديـــات رواد التنميـــة ،والتـــي تجمـــع خبـــراء
وعامليـــن مـــن اليمـــن يف مجـــاالت التنميـــة
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة ،والتـــي ســـتحدد
القضايـــا الرئيســـية للتدخـــل وتقتـــرح توصيـــات
ملعالجـــة هـــذه القضايـــا.

 )2الخليـــة البحثيـــة ،والتـــي باالســـتناد إلـــى قضايـــا
وتوصيـــات املنتديـــات ســـتبحث يف أفضـــل
املمارســـات والـــدروس املســـتفادة مـــن التجـــارب
الدوليـــة لخلـــق رأس املـــال املعـــريف الـــازم
ملبـــادرة «إعـــادة التصـــور لالقتصـــاد اليمنـــي».
 )3ستشـــمل مخططـــات التواصـــل العـــام إقامـــة
ورش عمـــل تشـــاورية مـــع األطـــراف املعنيـــة
ىلع املســـتوى املحلـــي ،بمـــا يف ذلـــك القطـــاع
الخ ــاص والش ــباب ومنظم ــات املجتم ــع املدن ــي،
باإلضافـــة إلـــى حمـــات إعالميـــة تتـــم عبـــر كل
مـــن اإلعـــام التقليـــدي واالجتماعـــي ،وذلـــك
بهـــدف إشـــراك الجمهـــور اليمنـــي األوســـع.
 )4وأخيـــرًا ســـيتم إشـــراك أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة
وإط ــاع األط ــراف املعني ــة ىلع نتائ ــج املش ــروع،
بهـــدف تحفيـــز وتوجيـــه تدخـــات املجتمـــع
الدولـــي يف مجـــال السياســـات لتحقيـــق فائـــدة
قصـــوى للشـــعب اليمنـــي.

ملزيد من املعلومات واملنشورات السابقةw w w.d evch amp i o n s.o rg :
الشركاء المنفذين
يتم تنفيذ هذا املشروع بالتعاون بين ثالثة شركاء:

مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية:

هـو مركـز أبحاث مسـتقل يسـعى
إلـى إحـداث فـارق عبـر اإلنتـاج
املعـريف ،مـع تركيـز خـاص ىلع
اليمـن واإلقليـم املجـاور .تغطـي
إصـدارات وبرامـج املركـز ،املتوفرة
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة،
التطـورات السياسـية واالجتماعية
واالقتصاديـة واألمنيـة ،بهـدف
التأثيـر ىلع السياسـات املحليـة
واإلقليميـة والدوليـة.
www.sanaacenter.org

ديب روت لالستشارات:
شـركة استشـارية تهتم بقضايا التنمية
يف اليمـن .تهـدف ديـب روت إلـى
تقديـم العـون لكل مـن شـركاء التنمية
الدولييـن والقطـاع الخـاص ومنظمـات
املجتمـع املدنـي والحكومـة اليمنيـة
لتوجيـه تدخالتهـم بنـاء ىلع فهـم
أوسـع للسـياقات املحليـة والوطنيـة
يف اليمن ويناء ىلع أفضل املمارسـات
الدوليـة .تتمتـع إدارة ديـب روت
ومجلسـها االستشـاري بخبـرة طويلـة
يف القطاعيـن العـام والخـاص ويف
منظمـات املجتمـع املدنـي يف اليمن
وىلع املسـتوى الدولـي.
www.deeproot.consulting

مركز البحوث التطبيقية بالشراكة
مع الشرق (:)CARPO
منظمـــة املانيـــة يتركـــز عملهـــا
فيمـــا لـــه عالقـــة باألبحـــاث
وتقدي ــم االستش ــارات والتب ــادل ،م ــع
التركي ــز ىلع تنفي ــذ املش ــاريع عب ــر
التعـــاون والشـــراكة مـــع أصحـــاب
املصلحـــة يف الشـــرق األوســـط.
يمتلـــك فريـــق  CARPOخبـــرات
طويلـــة يف تنفيـــذ املشـــاريع
بالتعـــاون مـــع شـــركاء يف اإلقليـــم،
وأيضـــا يتمتعـــون بمعرفـــة عميقـــة
بالســـياق اليمنـــي.
www.carpo-bonn.org

بتمويل مشترك من :بعثة االتحاد األوروبي وسفارة مملكة هولندا يف اليمن.
للتواصل :مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية ،شارع حدة ،صنعاء ،اليمن  -البريد اإللكترونيinfo@devchampions.org :
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