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مقدمة
لق ��د كان ��ت هنالك جملة من التطورات العاملية واملحلية املت�سارعة على ال�صعيد االقت�صادي والتي �أدت يف جمملها �إىل تزايد الأهمية
الن�سبية للقطاع اخلا�ص يف عملية التنمية االقت�صادية لعل �أبرزها:
تغ�ي�ر بنية النظ ��ام االقت�صادي الدويل :حيث �شهد العقد الأخري من القرن الع�شرين تط ��ورات اقت�صادية و�سيا�سية عاملية �أدت �إىل�إعادة النظر يف مكونات ومنطلقات النظام االقت�صادي الدويل ،ويف �أهداف وا�سرتاتيجيات وجتارب التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف ال ��دول النامي ��ة ومن �أبرز مظاهر ذلك التغري يف مكون ��ات النظام االقت�صادي الدويل وبروز ظاه ��رة العوملة ب�أبعادها ومظاهرها
املختلف ��ة مب ��ا تنطوي علي ��ه من اجتاهات للتح ��ول نحو القطاع اخلا� ��ص و�آليات ال�سوق وحتري ��ر التجارة اخلارجي ��ة و�إطالق طاقات
املناف�س ��ة املفتوحة وتن�شيط حرك ��ة ر�ؤو�س الأموال الأجنبية وتعاظ ��م الدور الكبري لل�شركات املتعددة اجلن�سي ��ة ف�ض ًال عن احتكارها
املطلق لتكنولوجيا الإنتاج والت�سويق والتوزيع.
ويف �إط ��ارا ال�ستجاب ��ة والتكي ��ف مع جملة التح ��والت �أالقت�صادي ��ه التي �شهدها الع ��امل بد�أت اليم ��ن يف تنفيذ برنام ��ج الإ�صالحات
�أالقت�صاديه يف مار�س  1995باالتفاق مع �صندوق النقد و البنك الدوليني.
وق ��ي �إط ��ار برنامج التثبيت والذي يهدف �إىل تطبيق حزمه من ال�سيا�سات الراميه �إىل تخفي�ض عجز املوازنة العامه للدولة وحتقيق
اال�ستق ��رار النق ��دي واملايل اىل جان ��ب تنفيذ عدد من ال�سيا�س ��ات �أالقت�صاديه .و�أهمها �إ�صالح �سيا�سات الأ�سع ��ار ،و�إ�صالح القطاع
امل ��ايل ،كم ��ا �سعت تل ��ك ال�سيا�سات والإجراءات لتهيئ ��ة الظروف املنا�سبة ملرحل ��ة جديدة من مراحل برنام ��ج الإ�صالح االقت�صادي
وامل ��ايل والإداري والرامية �إىل االنطالق يف م�ضمار التنمية وحتقيق معدالت منو مرتفعة وم�ستدامة وتهيئة االقت�صاد الوطني جلذب
اال�ستثمارات الأجنبية وزيادة معدالت الت�شغيل والإنتاج و وتوفري وتهيئة املقومات الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية وال�سيا�سات والإجراءات التي
متكن القطاع اخلا�ص من قيادة التنمية االقت�صادية.
وانتهت املرحله الثانيه من اال�صالحات والتي اطلق عليها مرحلة التكيف الهيكلي و التي احرزت قدرا من النجاح يف جمال ال�سيا�سات
االقت�صادي ��ه الت ��ي هدف ��ت �إىل حترير االقت�صاد الوطني والتح ��ول نحو القطاع اخلا�ص وبالأخ�ص يف جان ��ب التجارة اخلارجية كما
اف�سح املجال للقطاع اخلا�ص يف جماالت البنية اال�سا�سيه وخا�صة يف جمال التعليم وال�صحة ف�ضال عن القطاع ال�صناعي والزراعي
وال�سياح ��ي وغريه ��ا م ��ن جماالت اال�ستثمار اال ان ��ه كان هناك الكثري من االه ��داف التي مل تتحقق ب�سبب ع ��دم ا�ستكمال منظومه
اال�صالحات املطلوبه وال�سباب خمتلفه.
لق ��د رفعت اليمن �شعار اال�صالح منذ  15عاما واجن ��زت القليل مما ارادت واخفقت يف اجناز الكثري وها هي م�صفوفه اال�صالحات
املطلوبه تت�سع وتكرب بقدر ات�ساع وكرب امل�شكالت والتحديات وحقا ف�إن اال�صالح �شعار من ال�سهل ان نقوله ولكن من ال�صعب ان نقوم
ب ��ه خا�صه يف ظل الهيمنه الكامله للدوره ال�سيا�سيه على ال ��دوره االقت�صاديه يف البالد وتعاظم دور القيود وامل�ؤثرات ال�شخ�صيه على
ح�ساب دور امل�ؤ�س�سات والنظم الذي اخذ يرتاجع بو�ضوح وب�صوره م�ستمره بدال من ان يقوي.
وكان ��ت النتيج ��ه ان الق ��رارات ان القرارات ال�سيا�سي ��ه احلاكمه قد مار�ست دورا مبا�ش ��را وغري مبا�شر يف الت�أث�ي�ر على ال�سيا�سات
االقت�صادي ��ه الكلي ��ه من خالل الت�شريع ��ات والقوانني والنظ ��م واللوائح او من خالل ال�سيا�س ��ات املتخذه و�سو ء التطبي ��ق لها وت�أثري
كل ذل ��ك على كفاءة تخ�صي�ص امل ��وارد وادارتها و ارتباط ذلك بالف�ساد والفقر والبطاله واخت�ل�ال االمن و�ضعف الق�ضاء وغياب
التنظيم اجليد للقواعد احلاكمه ل�سوق العمل واالجور واال�سعار واالختالالت التي تعرتي بقيه اجزاء املنظومه االداريه واالقت�صاديه
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,فامل�شكل ��ه تولد امل�شكل ��ه خا�صه عندما تفتقد اجلديه وامل�صداقي ��ه ويف ظل خمالفه ال�شعار للواقع و�أ�صبح ��ت ال�سيا�سات واالليات
املنف ��ذه م�ص ��در اهدار للرثوات والفر� ��ص بل و�صانعه للقي ��ود املتعدده التي تعيق االعم ��ال وحتول دون حتقي ��ق التحوالت املطلوبه
والنقالت املرغوبه.
ومن املهم ان ن�ؤكد انه لي�س من احلكمه ان تتعامل احلكومه مع التحديات املتزايده باال�سلوب البطئ والتقليدي الن ذلك يزيد من
حجم تلك التحديات ويفوت عليها الوقت الالزم للتغلب عليها ويقود اىل الت�شا�ؤم حول م�ستقبل البالد واخليار الوحيد هو االدراك
الكام ��ل حلج ��م امل�شكالت والتحدي ��ات القائمه والبحث ع ��ن احللول االبداعيه ومن خ�ل�ال ا�ستح ��داث االدوات والآليات املنا�سبة
ويف اط ��ار ر�ؤيه م�شرتكه ق ��ادرة على جتاوز التحديات املنت�صب ��ة والتكيف مع احلقائق اجليو �سيا�سيه اجلدي ��ده ومعطيات العوملة
واال�ستف ��ادة منه ��ا و�أن التقدم يف ذلك مرهون مب ��دي قدرتنا على ت�شييد م�ؤ�س�سات امل�ستقبل  ,تلك امل�ؤ�س�سات التي تنتمي اىل روح
الع�صر وحتدث التغيري الذي ي�ؤمن لنا االنتقال ال�سليم والآمن.
واذا كان ��ت اليم ��ن تعاين من حمدودية املوارد املاليه ويف ظ ��ل القابلية املتزايدة لتحرك الرثوه يف العامل وانتقالها من بلد �إىل بلد
وم ��ن م ��كان اىل اخ ��ر فا ل�س�ؤال ماذا ميك ��ن لبالدنا ان ت�ستفيد من ه ��ذا املناخ؟ وبتعبري �أخر ما هي فر� ��ص اليمن يف ا�ستقطاب
الرثوات من خارجها؟
ولالجاب ��ه عل ��ى هذا ال�سوال ف�أن ��ه يتعني على اليمن ان حتدث تغي�ي�رات جوهريه لتتمكن من االخذ بالأ�سالي ��ب اجلديده ل�صناعة
ال�ث�روه وه ��ذه التغريات مرتابطه ولها اثرها املبا�شر على اال�ستثمارات والأ�سواق وال�ش ��ركات والوظائف وم�ستويات املعي�شه واهمها
توف ��ر احلك ��م اجليد والتنميه الب�شريه والتخ�صي� ��ص الكف�ؤ للموارد ووجود البنيه املادية الكافي ��ه ويف ظل دوله امل�ؤ�س�سات وجمتمع
ال�شراكه والفر�ص املت�ساويه.
ان ا�ستمرار �سياده ثقافه الالمبااله هي �سيا�سه كارثيه بكل املقايي�س لأنها تف�ضي بنا �إىل حاله عدم ال�سيطرة على الأمور وخمرجات
هذه ال�سيا�سة قد طالت جوانب احلياة املختلفة للمجتمع و�صعدت من درجة الإخطار املحدقة مب�ستقبل البالد.
وان ا�ستم ��رار غياب احللول مل�شاكلنا املتعددة يجعل قدرتنا عل ��ى الت�أثر بالعامل اقل وذلك ب�سبب �ضعف جاهزيتنا وتراجع �أمكانيه
التفاعل مع املعطيات اجلديدة للعوملة وانعكا�س ذلك �سلبا على الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة لليمن مع الإطراف االقليميه والدولية
ف�ضال عن توا�ضع اد ءاتنا الداخلية وانكما�ش قدراتنا وطاقاتنا وهو ما ي�ؤدي �إىل ابتعادنا عن العامل وابتعاد العامل عنا ونخ�شى �أن
جن ��د �أنف�سن ��ا وقد تركنا لنغرق يف م�شاكلنا ما مل نحدث حتوال حقيقي ��ا يف م�سارنا ونتجه لالرتباط اكرث باحلقائق اجليو �سيا�سيه
ومعطيات العومله ومتغريات القرن الواحد والع�شرين.
والن الواق ��ع كم ��ا ا�شرنا الي ��ه يف اال�سطر ال�سابقه فقد �سعينا يف هذا اجلهد اىل االملام بق ��در امل�ستطاع باهم الق�ضايا االقت�صادية
و التط ��ورات االقت�صادي ��ة التي من �ش�أنه ��ا ان ت�أثر �سلبا او ايجابا على العملية االقت�صادي ��ة وبوجه اخ�ص على اخلطاع اخلا�ص يف
اليمن.
ان ه ��ذا الكت ��اب مبا يحويه م ��ن املقاالت االقت�صادي ��ه ذات االرتباط الوثيق بالقط ��اع ,ميثل م�ساهمه جاده يف اط ��ار اثراء الوعي
االقت�ص ��ادي يف اليم ��ن كما انه و�سيل ��ة علمية تر�شيد القرارات وال�سيا�س ��ات العامه وعلى �صعيد اال�س ��واق وامل�شروعات وال�شركات
وذلك مبا يقدمه من بيانات وحتليالت ور�ؤى اقت�صادية.
ن�أمل ان يكون لهذا اجلهد املتوا�ضع االثر االيجابي املتوقع منه وان يكون بداية جلهود تاليه ن�سعى لتحقيقها.
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المقال االول
التحديات التنموية التي تواجه االداء االقتصادي في اليمن
حتديات الأداء االقت�صادي للقطاع اخلا�ص .

واج ��ه الأداء االقت�ص ��ادي الكلي خالل الف�ت�رة  2007 – 2000مزيج من التحديات واملعوقات والت ��ي عملت على احلد من حتقيقه
مع ��دالت �أداء �أف�ضل من تل ��ك املتحققة خالل الفرتة خ�صو�ص ًا و�أن الإمكانيات والق ��درات الكامنة التي يحتويها االقت�صاد اليمني
ت�ؤهله لتحقيق معدالت منو اقت�صادية وتنموية �أكرب ،وميكن تناول �أبرز تلك التحديات وال�سيا�سات والإجراءات الالزمة للحد منها
يف التايل:

.1التحديات الهيكلية:

وه ��ي عبارة عن جمموع ��ة من التحديات واملعوقات املزمنة ،والتي من املتوقع �أن ت�ستمر لف�ت�رة قادمة �أي�ض ًا كونها مرتبطة وب�شكل
�أ�سا�س ��ي مب�ست ��وى التنموي ��ة يف اليمن والذي ما يزال ي�صن ��ف �ضمن جمموعة الدول الأق ��ل منو ًا على امل�ست ��وى العاملي ،و�أهم تلك
التحديات هي:
� .1ضع ��ف م�ست ��وى خدمات البنية التحتية يف االقت�صاد ،حيث يالحظ �أن هناك ق�صور �شديد يف مدى تغطية البني التحتية مثل
املناط ��ق ال�صناعية والطرق واملوا�ص�ل�ات واالت�صاالت والكهرباء واملياه واملوانئ واملطارات الحتياجات الطلب احلايل ف�ض ًال
ع ��ن قدرتها لتلبية االحتياج ��ات امل�ستقبلة واحتياجات امل�ستثمرين الأجانب ،ويتطلب الأمر زيادة م�ستوى الإنفاق اال�ستثماري
الع ��ام عل ��ى خدمات البنى التحتية من جه ��ة ومن جهة �أخرى توفري البيئة الت�شريعي ��ة واال�ستثمارية املالئمة مل�شاركة القطاع
اخلا�ص يف توفري هذه اخلدمات واحلد من االختناقات التي يواجهها االقت�صاد يف هذا اجلانب.
� .2ضعف تنمية املوارد الب�شرية �سوا ًء يف اجلوانب التنظيمية �أو الإدارية �أو الفنية �أو التقنية نتيجة الرتفاع م�ستويات الأمية والتي
تقدر بحوايل  ،%45.3ف�ض ًال عن انخفا�ض جودة التعليم العام والعايل و�ضعف مالئمة خمرجاته مع احتياجات �سوق العمل
وقلة عدد املعاهد واملراكز الفنية والتقنية ،وينتج عن جممل هذه الظواهر تدين الإنتاجية وتدين حجم الن�شاط االقت�صادي
ال ��ذي يرتتب عليه انخفا�ض الدخل واال�ستهالك واالدخار وفر� ��ص النمو وكذلك ات�ساع ظاهرة الفقر والبطالة ،وللتغلب على
ه ��ذه املع�ضل ��ة ف�إن الأمر يتطلب حت�سني نوعية التعليم العام وزيادة م�ستوى الإنفاق العام عليه والعمل على موائمة خمرجـات
التعليم مع متطلبات �سـوق العمل والتو�سع يف التعليم الفني والتدريب املهني.
� .3ضع ��ف القدرات التمويلية لالقت�ص ��اد ،والناجت عن تدين املدخرات املحلية و�ضعف دور اجله ��از امل�صريف يف تنمية الو�ساطة
املالي ��ة واجتاه معظم التمويل املقدم من اجلهاز امل�ص ��ريف نحو القطاع التجاري ،ف�ض ًال عن حمدودية املوارد اخلارجية التي
يح�صل عليها اليمن مقارنة بالكثري من الدول امل�شابهة لليمن يف و�ضعها االقت�صادي واالجتماعي ،الأمر الذي يتطلب العمل
على تو�سيع القنوات التمويلية املتاحة من خالل الإ�سراع يف �إن�شاء ال�سوق املالية.
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 .4حمدودية القدرات الإنتاجية لالقت�صاد وانخفا�ض م�ستوى الإنتاجية نتيجة ل�ضعف ديناميكية القطاعات الإنتاجية واعتمادها
على و�سائل �إنتاج متخلفة وبدائية وبالذات يف القطاعات غري النفطية و�ضعف فعالية ال�سيا�سات احلكومية اجلادة يف النهو�ض
بهذه القطاعات ،ف�ض ًال عن �أن �أغلب املن�ش�آت الإنتاجية هي من�ش�آت �صغرية وتقع يف �إطار القطاع الهام�شي غري املنظم.
 .5تع ��دد الأجه ��زة واجله ��ات امل�شرفة عل ��ى الأن�شطة االقت�صادية وم ��ا نتج عنها من تعقي ��دات بريوقراطية و�شي ��وع الروتني يف
املعام�ل�ات احلكومية وتزايد الف�س ��اد الإداري واملايل وما نتج عنها من �ضياع موارد حمتمل ��ة كان من املمكن ا�ستخدامها يف
متويل عملية التنمية وزيادة معدالت النمو االقت�صادي.
� .6ضع ��ف جاذبي ��ة البيئة اال�ستثمارية ب�سبب �ضعف م�ستوى اال�ستقرار االقت�ص ��ادي ،ف�ض ًال عن معاناة كثري من امل�ستثمرين من
عملي ��ات ال�سطو على الأرا�ضي و�شيوع حوادث االعتداء على ال�سياح واختطافهم وب�صورة �أ�سهمت يف تقدمي �صورة �سلبية عن
اليمن والبيئة اال�ستثمارية واالقت�صادية.

 .2التحديات الطارئة:
وه ��ي عبارة عن جمموعة م ��ن العوامل واملتغريات الطارئة الداخلية واخلارجية التي واجهت الأداء االقت�صادي الكلي لليمن خالل
ال�سنوات  2007 – 2000والتي �أعاقت النمو االقت�صادي و�أ�سهمت يف توا�ضع معدالت �أداءه و�أهمها:
.1

.2

.3
.4

.5

تراجع معدالت منو الناجت املحلي احلقيقي لقطاع النفط والغاز وحتقيقه معدالت منو �سالبة ابتدا ًء من عام  2003لي�صل يف
ع ��ام � 2007إىل  %11.9-بح ��وايل  %12.2نظر ًا لرتاجع كميات �إنتاج النفط اخلام من حوايل  160مليون برميل عام 2000
�إىل حوايل  117مليون برميل يف عام  2007وفق ًا للإح�صاءات الر�سمية  ,ويف عام � 2008شهد هذا القطاع منوا �سالبا ت�صل
ن�سبته اىل  % 7,89وذلك ب�سبب تراجع الكميات املنتجة من النفط .
احل ��وادث الإرهابية والإختالالت الأمنية واعمال القر�صن ��ه يف خليج عدن التي ت�شهدها اليمن وما ترتب عليها من تداعيات
على االقت�صاد اليمني متثلت يف تدين جاذبية البيئة اال�ستثمارية وتراجع التدفقات اال�ستثمارية الأجنبية نحو اليمن وبالذات
يف جم ��ال النف ��ط والغاز ،ف�ض ًال عن ارتفاع تكاليف املالحة و�أق�ساط الت�أمني على ال�سفن الوا�صلة �إىل املوانئ اليمنية وارتفاع
تكاليف الإنتاج.
توا�ض ��ع معدالت منو اال�ستثمارات اخلا�ص ��ة والتي يعول عليها يف حتريك عملية التنمية وحتفي ��ز معدالت النمو االقت�صادي،
حيث مل يتجاوز متو�سط معدل منو اال�ستثمارات اخلا�صة خالل الفرتة  %4.2مقارنة بحوايل  %27.3لال�ستثمار العام.
تزايد معدالت الت�ضخم التي �شهدها االقت�صاد خالل الفرتة  ،2007 – 2001والتي و�صلت �إىل حوايل � %13.3سنوي ًا ،الأمر
ال ��ذي �أ�سه ��م يف ا�ضعاف اال�ستقرار االقت�ص ��ادي وخلق �صعوبات حقيقية �أم ��ام م�سارات التنمية وخلق بيئ ��ة ا�ستثمارية غري
حمفزة.
جت ��دد املواجهات الع�سكرية يف �صعدة خ�ل�ال ال�سنوات  2009 – 2004واالحتجاجات واملظاه ��رات يف املحفاظات اجلنوبية
والتي �أ�سهمت يف حتويل جزء مهم من املوارد املالية واجلهود التنموية ملعاجلة هذه الق�ضايا.

� .3أداء اال�ستثم��ار الكل��ي وعالقته بالنمو االقت�صادي وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف عملية
التنمية.
ت�ش�ي�ر البيان ��ات الر�سمية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء �إىل ارتفاع قيمة اال�ستثمارات الكلية يف االقت�صاد خالل الفرتة
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 2007 – 2000م ��ن  258.5ملي ��ار ري ��ال �إىل  1966.6مليار ري ��ال ،الأمر الذي انعك�س يف ارتفاع اال�ستثم ��ار الإجمايل كن�سبة من
الن ��اجت املحلي الإجمايل من  %15.9ع ��ام � 2000إىل  %39.9عام  ،2007وقد �سجل اال�ستثمار الإجمايل معدل منو �سنوي متو�سط
ع ��ايل بل ��غ حوايل  %35.5خالل الفرتة وخالل العام املا�ضي  2008ف�إن اجمايل تكلف ��ة امل�شاريع املرخ�صة ت�صل اىل  389,4مليار
ريال وتبلغ قيمة امل�شروعات ال�صناعية  227,9من اجمايل املبلغ تليها امل�شروعات اخلدمية وبقيمة  148مليار ريال.
اجلدي ��ر بالذكر �أن �أداء اال�ستثمار الإجم ��ايل خالل الفرتة كان مت�أثر ًا بدرجة عالية ب�أداء اال�ستثمار العام الذي حقق معدالت منو
�أك�ب�ر م ��ن النمو املتحقق يف جانب اال�ستثم ��ار اخلا�ص ،الأمر الذي �أ�سه ��م يف تنامي دور اال�ستثمار الع ��ام لي�ستحوذ على الن�صيب
الأكرب من �إجمايل اال�ستثمار وبن�سبة  %%53.2تقريب ًا يف املتو�سط خالل الفرتة  2007 – 2000مقابل  %46.8لال�ستثمار اخلا�ص،
وق ��د �ساع ��د على ذلك توفر املوارد املالي ��ة العامة الناجتة عن تزايد عائدات ال�صادرات النفطية نظ ��ر ًا لالرتفاع يف �أ�سعار النفط
العاملي ��ة ،كم ��ا يعك�س تذبذب معدالت منو اال�ستثمارات اخلا�صة خالل الفرتة حجم املعوقات والتحديات التي ما تزال تواجه البيئة
اال�ستثمارية.
ومب ��ا �أن الإنف ��اق اال�ستثماري ميث ��ل �أحد مكونات الطلب الكلي يف االقت�صاد �إىل جانب كل م ��ن الإنفاق اال�ستهالكي الكلي والإنفاق
على ال�صادرات املحلية من قبل العامل اخلارجي ،وبالتايل ف�إن منو وتطور �أحد املكونات الثالثة للطلب الكلي �سوف ينعك�س ب�صورة
�إيجابي ��ة على النمو االقت�صادي الكلي وما يرتبط به من جه ��ود تنموية تتعلق بتخفيف معدالت الفقر والبطالة يف املجتمع والتنمية
ال�شاملة ب�صورة عامة.
وت�ش�ي�ر بيان ��ات اجل ��دول (� )4-1إىل �أن اال�ستثمار الإجمايل كان ل ��ه الأثر الأول على منو الناجت املحل ��ي الإجمايل خالل ال�سنوات
 ،2007 – 2000حي ��ث بل ��غ مع ��دل النمو بالأ�سع ��ار اجلارية لال�ستثمار الإجم ��ايل حوايل  %35.5يف املتو�سط خ�ل�ال الفرتة ،فيما
كان مع ��دل من ��و لال�ستهالك الكلي �أقل من ذلك وبلغ حوايل  %14.7بالأ�سعار اجلارية خالل الفرتة ومعدل منو ال�صادرات حوايل
.%19.4

جدول ( )1-1معدل النمو بالأ�سعار اجلارية للفرتة 2007 - 2000

الناجت املحلي الإجمايل
اال�ستهالك النهائي الكلي
اال�ستثمار الإجمايل
�صادرات ال�سلع واخلدمات

2000
29.9
15.2
36.6
55.7

2002 2001
12.9 6.9
15.9 15.3
7.9 7.3
16.6 -7.6

2003
15.2
12.0
38.6
13.2

2004
18.2
13.6
24.0
18.4

2005
26.9
15.0
50.6
40.6

2006
23.8
18.9
63.2
18.2

2007
17.3
12.0
55.6
-0.3

متو�سط الفرتة

18.9
14.7
35.5
19.4

امل�صدر :كتاب الإح�صاء ال�سنوي 2006
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المقال الثاني
تقييم اثر السياسات االقتصادية الكلية على نشاط القطاع
الخاص في اليمن
ال�سيا�سة املالية و�أثرها على القطاع اخلا�ص

يرتب ��ط القطاع اخلا�ص بعالق ��ة وثيقة ومبا�شرة مع ال�سيا�سة املالية ،وهي عالقة تبادلية �أي�ض ًا فكم ��ا �أن ال�سيا�سة املالية ت�ؤثر على
الن�شاط االقت�صادي للقطاع اخلا�ص ،ف�إن الأخري �أي�ض ًا ي�ؤثر على جمريات و�أدوات واجتاه ال�سيا�سة املالية ،ومتثل �أهداف ال�سيا�سة
املالية اجل�سر الذي من خالله يتم الت�أثري على الن�شاط االقت�صادي للقطاع اخلا�ص ،وميكن مالحظة ت�أثري �أهداف ال�سيا�سة املالية
على القطاع اخلا�ص يف الآتي:
 1ـ حتقي ��ق اال�ستقرار االقت�صادي والذي ي�ش ��كل الأ�سا�س ل�ضمان ا�ستدامة املناخ اال�ستثماري اجل ��اذب لال�ستثمارات اخلا�صة،
ويتمثل ذلك يف حتقيق ما يلي:
· حتقي ��ق ا�ستق ��رار يف امل�ست ��وى الع ��ام للأ�سعار والتحكم يف مع ��دل الت�ضخم �إ�ضاف ��ة �إىل ا�ستق ��رار �أ�سعار ال�صرف
وا�ستقرار قيمة العملة الوطنية.
· ال�سيطرة على معدل البطالة عند م�ستوى مقبول اجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
· ا�ستقرار ميزان املدفوعات.
· �ضمان ا�ستدامة النمو االقت�صادي عند م�ستويات مولدة للدخل ولفر�ص العمل.
 2ـ	 التخ�صي� ��ص الأمث ��ل للم ��وارد العامة ،وي�ؤثر هذا اله ��دف على حوافز القط ��اع اخلا�ص نحو اال�ستثمار م ��ن حيث االجتاهات
التالية:
· كلما كان حجم الإنفاق العام عند م�ستوى مرغوب من الناجت املحلي الإجمايل ،ف�إن هذا يعني �أن الن�شاط احلكومي
ب�ص ��ورة عام ��ة ومن خالل الإنفاق العام ي�شكل رافع ��ة كبرية للطلب الكلي على ال�سلع واخلدم ��ات ،من ثم ف�إن هذا يدفع
القطاع اخلا�ص �إىل مزيد من الت�شغيل والإنتاج وزيادة العر�ض الكلي.
· �أن تخ�صي� ��ص الإنف ��اق اال�ستثم ��اري ي�أخذ �أهمية كبرية يف ال�سيا�سات املالية ،ومن ث ��م كلما ارتفعت ح�صة الإنفاق
اال�ستثم ��اري العام من �إجمايل الإنف ��اق كلما توقعنا م�ستوى قوي ومرغوب من توفر البني ��ة التحتية واخلدمية الأ�سا�سية
التي توفر للقطاع اخلا�ص مناخ مالئم ال�ستثمار .حيث ي�ؤدي امل�ستوى اجليد من البنى التحتية واخلدمات الأ�سا�سية �إىل
انخفا�ض كلفة الإنتاج يف امل�شروعات اخلا�صة ومن ثم توفر فر�ص �أكرب للمناف�سة وزيادة الت�شغيل و�صو ًال �إىل حتقيق النمو
امل�ستدام.
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 3ـ عجز املوازنة العامة ،وما ميثله من �أثر على حوافز اال�ستثمار والإنتاج يف القطاع اخلا�ص من حيث:
· كلما كان عجز املوازنة يف احلدود الآمنة املقبولة عاملي ًا ،ف�إنه من املتوقع �أن يكون هناك ا�ستقرار يف معدل الت�ضخم
الذي تعترب كما �أ�شرنا �أحد عنا�صر املناخ اال�ستثماري اجلاذب.
· كلما انخف�ض عجز املوازنة كلما قلت حاجة احلكومة لطلب التمويل من اجلهاز امل�صريف لتغطية العجز ،وبالتايل
انخفا�ض معدل مزاحمة احلكومة للقطاع اخلا�ص على م�صادر التمويل املتاحة يف االقت�صاد.
 4ـ يلعب زيادة الإنفاق االجتماعي وخا�صة الإنفاق على التعليم والتدريب دور ًا هام ًا يف الت�أثري على م�ستوى الت�شغيل والإنتاج
يف القطاع اخلا�ص من حيث:
· �أن تنمية املوارد الب�شرية وت�أهيلها علمي ًا ومعرفة وتدريب ًا له �أثر قوي على �إنتاجية القوى العاملة ومن ثم على حجم
�إنتاج امل�شروعات اخلا�صة.
· يرتب ��ط حج ��م الإنفاق على احلماي ��ة االجتماعية ،مبعدالت الفقر والبطالة ،حيث �أن انت�ش ��ار الفقر والبطالة يعني
مزي ��د من ع ��دم اال�ستق ��رار االقت�صادي الكلي ،كم ��ا يعني قوة �شرائي ��ة �ضعيفة ومتدني ��ة ومن ثم انخفا� ��ض يف الإنفاق
اخلا�ص الأمر الذي ميثل م�ؤ�شر ًا �سلبي ًا على حوافز اال�ستثمار والإنتاج يف امل�شروعات اخلا�صة.
 5ـ	 ت�ؤثر البنية القانونية يف املجال املايل واالقت�صادي على دور القطاع اخلا�ص ،حيث �أن ر�سوخ القوانني ومالئمتها وقدرتها على
حماية احلقوق و�ضمان املناخ اجلاذب لال�ستثمار ،ي�شكل �ضمان ًا لأن�شطة وم�شروعات القطاع اخلا�ص.

ال�سيا�سة املالية واملوازنة العامة وامل�شروعات اخلا�صة:

متثل املوازنة العامة للدولة ب�شقيها الإنفاقي والإيرادي الوعاء الذي ت�صب فيه �أهداف و�أدوات ال�سيا�سة املالية ،ولذلك ف�إن حتليل
�أثر ال�سيا�سات املالية من حيث الأهداف والأدوات على القطاع اخلا�ص �سيتم من خالل حتليل �أبرز تطورات املالية العامة وانعكا�س
ذل ��ك �إيجاب� � ًا �أو �سلب ًا عل ��ى الن�شاط االقت�صادي للقطاع اخلا�ص خ�ل�ال الفرتة 2007-2004م .ومن خ�ل�ال الإطالع على اجلدول
( )1-3والذي يبني اجتاهات املوازنة العامة خالل الفرتة  ،2007 – 2004ميكن اخلروج بعدد من املالحظات عن �أداء ال�سيا�سة
املالية خالل الفرتة ودالالتها على �أداء القطاع اخلا�ص وذلك كالتايل:
�أو ًال� :أن ح�صة الإنفاق العام (احلكومي) من الناجت املحلي قد ارتفع من  %34.4يف عام 2004م �إىل  %39.6يف عام  2007وهذا
ي�ش�ي�ر �إىل �أن الطل ��ب الكلي على ال�سلع واخلدمات قد ارتف ��ع مدفوع ًا بارتفاع الإنفاق احلكومي .الأمر ال ��ذي يتوقع �أن يحدث �أثر ًا
�إيجابي ًا على حوافز الت�شغيل والإنتاج يف القطاع اخلا�ص ،غري �أن هذا الأثر يعترب متوا�ضع ًا وحمدود ًا ب�سبب �ضعف مناخ اال�ستثمار
وا�ستمرار العوائق الهيكلية املتعلقة مب�ستوى البنية التحتية.
وي�ؤك ��د هذا �أن ح�ص ��ة الإنفاق اال�ستثماري التي تفرت�ض �أن لها عالق ��ة مبا�شرة بتح�سني البنية الأ�سا�سي ��ة قد �شهدت انخفا�ض ًا
كن�سب ��ة م ��ن الن ��اجت املحلي م ��ن  %8.2يف عام � 2004إىل  %7.3يف ع ��ام  2006قبل �أن تعود للزيادة يف ع ��ام2007م لت�صل �إىل
.%8.3
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جدول ()1-2
م�ؤ�شرات املالية العامة للفرتة  2007-2004ودالالتها على �أداء القطاع اخلا�ص
2004

2005

2006

2007

متو�سط معدل النمو خالل الفرتة

كن�سبة من الناجت املحلي

الإنفاق احلكومي
الإنفاق اجلاري
الإنفاق اال�ستثماري

34.4
24.1
8.2

ال�صحة
التعليم
احلماية االجتماعية

5.22
16.2
0.3

37
26.6
7.9

38
28.2
7.3

39.6
32.9
8.3

23.5
27.1
14.7

كن�سبة من �إجمايل الإنفاق العام

4
14
0.3

3.9
13.6
0.3

3.7
14.2
0.3

20.5
15.7
15.0

امل�صدر  :وزارة املالية ،ن�شرة �إح�صائية مالية احلكومة  ،العدد ( ،)30الربع الرابع 2007

ويف ع ��ام  2008ف� ��إن امل�ؤ�شرات امل�ؤ�شرات االولية تعطي اعلى ن�سبة اعلى لالنفاق اجل ��اري من متو�سط العام للفرتة 2007- 2004
وهو ما يجعل ح�صة االنفاق اال�ستثماري اقل من  %7من الناجت املحلي ويتوقع �أن تنخف�ض ن�سبة االنفاق اال�ستثماري يف العام احلايل
 2009اىل اقل من ذلك ب�سبب عدم تنفيذ الكثري من امل�شروعات املعتمدة يف امليزانية.
حيث ت�شري النتائج االولية للتنفيذ الفعلي للموازنة خالل للت�صف االول من عام  2009ف�إن حجم االنفاق اجلاري واال�ستثماري قد
�إنخف� ��ض ب�شكل عام ب�سب ��ب انخفا�ض االيرادات العامة حيث تراجعت بن�سبة  %26من اجم ��ايل االيرادات التقديرية وذلك ب�سبب
انخفا� ��ض االي ��رادات النفطية وقد جل�أت احلكوم ��ة اىل تخفي�ض النفقات بن�سب ��ة  %18,7من اجمايل النفق ��ات التقديرية ب�سبب
الن�ش ��رة االح�صائي ��ة ملالي ��ة احلكومة و(العدد ال�ساد� ��س والثالثون +الربع الث ��اين  2009م) وهوما �أثر ب�ش ��كل عام على جممل
الن�ش ��اط االقت�ص ��ادي يف البالد وعلى االن�شطة اال�ستثمارية ب�شكل خا�ص والتي يتوق ��ع �أن ت�شهد �إنخفا�ضا وا�ضحا هذا العام ورمبا
العام القادم اي�ضا وذلك لال�سباب االقت�صادية واالمنية وال�سيا�سية جمتمعة  ,خا�صة اذا ا�ستمرت احلرب يف ال�صعدة وما يتطلب
ذلك من توجيه للموارد لالنفاق على احلرب وتبعاتها.
ومع الأخذ بعني االعتبار �أن جزء ًا من الإنفاق اال�ستثماري ال يتم ا�ستيعابه يف م�شروعات البنية التحتية ناهيك عن حتقيق وفورات
يف ه ��ذا الب ��اب ،ومن ثم �ضعف فاعلية الإنفاق اال�ستثماري يف حتفيز الن�ش ��اط االقت�صادي للقطاع اخلا�ص ،وهذا ما ي�ؤكده تدهور
ن�سب ��ة اال�ستثم ��ارات اخلا�صة كن�سب ��ة من الناجت املحلي من  %10لع ��ام 2004م �إىل  %6.4لعام 2007م ،ومم ��ا ال �شك فيه �أن هذا
التناق� ��ض ي�ؤث ��ر �سلب ًا على مناخ اال�ستثم ��ار مما ينعك�س على �ضعف تدفق اال�ستثمارات الأجنبي ��ة �إىل الداخل وخروج اال�ستثمارات
املحلية �إىل اخلارج.
ثانياً :بالرغم من �أن حجم املوازنة كن�سبة من الناجت املحلي قد �شهد تزايد ًا م�ستمر ًا خالل الفرتة ،مما يدل على �أن اجتاه املوازنة
كان تو�سعي ًا وي�ستهدف �إنعا�ش االقت�صاد الكلي� ،إال �أن االختالل يف تخ�صي�ص الإنفاق ي�ضعف هذا الأثر ويجعل املوازنة يف حقيقتها
هي موازنة انكما�شية لالعتبارات التالية:
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�	.1أن ح�ص ��ة الإنف ��اق اجلاري مازالت ت�شكل الن�سبة الأكرب من حجم املوازنة العامة ،ف�ض ًال عن تزايدها امل�ستمر خالل الفرتة،
حيث ارتفعت من  %24يف عام � 2004إىل حوايل  %33يف عام 2007م ،وهذا يعني �أن ال�شطر الأكرب من هذا الإنفاق هو �إنفاق
حتمي ومن ثم حمدودية ت�أثري املوازنة العامة على حتفيز الن�شاط الإنتاجي للقطاع اخلا�ص.
� .2شه ��دت ح�صة الإنفاق اال�ستثماري تناق�ض خالل الفرتة وه ��ذا ي�ضعف الأثر التو�سعي لل�سيا�سة املالية على اعتبار �أن الإنفاق
الر�أ�سمايل هو الرافعة الأ�سا�سية للتو�سع يف الت�شغيل والإنتاج.
�	.3أن اعتماد ال�سيا�سات املالية الإيرادية على خف�ض كلفة الدعم للم�شتقات النفطية ورفع �أ�سعار الديزل والبنزين على اجلمهور
وم ��ن ث ��م على بع�ض امل�شروعات اخلا�صة .قد �أدى �إىل �إ�ضعاف الق ��وة ال�شرائية للأفراد من جهة و�إىل زيادة كلفة الإنتاج من
جه ��ة �أخ ��رى ،وكال الأمرين يعمالن يف اجتاه م�ض ��اد لتحفيز الن�شاط اخلا�ص وي�ضعفان الكف ��اءة التناف�سية للقطاع اخلا�ص
املحلي مقارنة باخلارج.
ثالث� �اً :ي�ش�ي�ر اجت ��اه �أداء ال�سيا�س ��ة املالية يف جانب تنمية امل ��وارد الب�شرية كما يعك� ��س ذلك حجم الإنفاق عل ��ى التعليم وال�صحة
واحلماي ��ة االجتماعي ��ة �أن هذا الأداء مل يك ��ن يف امل�ستوى املرغوب وامل�ؤثر ،حيث �أن ح�صة الإنفاق الع ��ام على ال�صحة كن�سبة من
�إجمايل الإنفاق �شهد تناق�ص ًا م�ستمر ًا ،حيث تراجع من  %5.2يف عام 2004م �إىل  %3.7يف عام 2007م ،على الرغم من حتقيقه
مع ��دل من ��و �سنوي متو�سط عايل خالل الفرتة بلغ  ،%20.5كما تراجع الإنفاق على التعليم كن�سبة من �إجمايل الإنفاق من %16.2
يف عام � 2004إىل حوايل  %14.2يف عام  ،2007وبلغ متو�سط منوه ال�سنوي خالل الفرتة حوايل � ،%15.7أما الإنفاق على احلماية
االجتماعي ��ة فل ��م يتعدى خالل الفرتة  %0.3وهي ن�سبة �ضئيلة جد ًا ال تتنا�سب م ��ع حجم التحديات االجتماعية يف املجتمع اليمني
وبالذات يف ظل انت�شار الفقر والبطالة.
وبن ��ا ًء عليه ف�إن ه ��ذه امل�ؤ�شرات تدل على �ضعف م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية ،الأمر الذي ينعك� ��س �سلب ًا على م�ستوى كفاءة و�إنتاجية
الق ��وى العامل ��ة يف االقت�صاد ،وم ��ن ثم تزايد اعتم ��اد امل�شروعات اخلا�صة على العمال ��ة الأجنبية ،مما يزيد م ��ن تكاليف الإنتاج
وي�ضعف بالتايل قدرتها التناف�سية.
ومن ناحية �أخرى ف�إن الإنفاق على التعليم وال�صحة واحلماية االجتماعية له عالقة مب�شكلة الفقر والبطالة ،وبالتايل ف�إنه كلما كان
حجم الإنفاق على هذه القطاعات منخف�ض ًا ،كلما زادت معدالت الفقر والبطالة ومن ثم مزيد من �ضعف القوة ال�شرائية للأفراد،
وهذا يعطي �إ�شارة �سالبة على الطلب الكلي ومن ثم حجم الت�شغيل والإنتاج والعر�ض الكلي الذي ي�سهم به القطاع اخلا�ص.
رابع� �اً :ال�ضغ ��وط الت�ضخمية للإنفاق العام و�أثر ذل ��ك على مناخ اال�ستثمار ،حيث �شهدت الف�ت�رة � 2007-2004ضغوط ًا ت�ضخمية
عالي ��ة ،نتيج ��ة لعدد من العوامل واملتغ�ي�رات ومن �ضمنها الآثار املبا�شرة وغري املبا�شرة لل�سيا�س ��ة املالية والتي مل تفلح ال�سيا�سات
املالي ��ة يف تنوي ��ع م�صادر متويل الإنفاق العام الذي ظل يعتمد ب�ص ��ورة رئي�سية على �إيرادات النفط وبن�سبة تفوق  %70من �إجمايل
الإي ��رادات ،وق ��د �أ�سهمت الزيادة يف �إيرادات النفط يف تراكم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذي كان له �أثر تو�سعي على
عر�ض ال�سيولة املحلية (عر�ض النقود من  %15لعام 2004م �إىل  %27.7يف عام  ،2006و %16.8يف عام2007م) ،والتي كان لها
�أثر مبا�شر على زيادة معدل الت�ضخم وارتفاع الأ�سعار ،كما �إن ارتفاع الت�ضخم املقرتن ب�سعر فائدة مرتفع قد جعل كلفة اال�ستثمار
مرتفعة �أي�ض ًا .ومن ثم مزيد من ال�صعوبات التمويلية يف امل�شروعات اخلا�صة ،حيث ارتفع معدل الت�ضخم من  %12يف عام 2004م
�إىل  %18.5يف عام 2006م .وظل عند م�ستوى  %15خالل عام 2007م وفق ًا للإح�صاءات الر�سمية،
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اجلدي ��ر بالذكر �أن الت�ضخم الناجم عن زيادة احتياطي الدول ��ة من النقد الأجنبي (الأثر النقدي لل�سيا�سة املالية) كان له �أثرين
على ن�شاط القطاع اخلا�ص خالل الفرتة وذلك كالتايل:
�	.1أث ��ر ارتف ��اع الأ�سعار يف �إ�ضع ��اف القوة ال�شرائية للأفراد ،وم ��ن ثم حمدودية منو الطلب الكلي عل ��ى ال�سلع واخلدمات التي
ينتجها القطاع اخلا�ص ،وانخفا�ض حوافز الت�شغيل والإنتاج يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص.
 .2ارتفاع كلفة التمويل واال�ستثمار ومن ثم تباط�ؤ النمو االقت�صادي ب�سبب الركود.
خام�ساً :الكوابح ال�ضريبية و�أثرها على حتفيز ن�شاط القطاع اخلا�ص خالل الفرتة 2007-2004م ،حيث �أ�صدرت احلكومة عدد ًا
م ��ن التعديالت والقوانني املالية واالقت�صادية و�أبرزها :قان ��ون �ضريبة املبيعات – قانون اجلمارك – قانون التعرفة اجلمركية –
قانون �ضريبة الدخل – قانون اال�ستثمار – قانون الدين العام .وعلى الرغم من �أن �أهداف احلكومة من وراء هذه التعديالت كانت
ترم ��ي �إىل تهيئة بيئة ا�ستثمارية واقت�صادية جاذبة لال�ستثمارات اخلا�صة ومعززة لدور القطاع اخلا�ص يف احلياة االقت�صادية يف
اليمن� ،إال �أن املالحظ �أن �إ�صدار هذه القوانني �أو تعديلها مل ينهي امل�شكالت التي تواجه القطاع اخلا�ص من حيث تعدد ال�ضرائب
والر�س ��وم �أو �أ�سل ��وب جبايته ��ا �أو متطلبات �شروط جناحه ��ا �أو قيا�س �آثارها .وه ��و الأمر الذي جعل العالقة ب�ي�ن القطاع اخلا�ص
واحلكوم ��ة يف حال ��ة غري م�ستقرة ،انعك�ست وب�صورة �سلبية على مناخ اال�ستثم ��ار ،حيث �أ�ضفت نوع من ال�ضبابية وعدم اليقني يف
بيئة الأعمال ،وال �شك �أن هذا قد �أثر �سلب ًا على حوافز اال�ستثمار والت�شغيل لدى امل�شروعات اخلا�صة.

ال�سيا�سة النقدية و�أثرها على القطاع اخلا�ص:

تتمثل ال�سيا�سة النقدية يف جمموعة الإجراءات والأدوات وال�سيا�سات التي ينفذها البنك املركزي لإدارة النظام النقدي يف االجتاه
ال ��ذي يحق ��ق الأه ��داف االقت�صادية للمجتمع ذات ال�صل ��ة الوثيقة بالنمو االقت�ص ��ادي وا�ستقرار الأ�سعار .ومن ث ��م ف�إن ال�سيا�سة
النقدي ��ة مثلها مثل ال�سيا�سة املالية تتوخى حتقيق �أهدافه نهائية هي �ضمان ا�ستدامة النمو وحتقيق اال�ستقرار االقت�صادي املتمثل
يف حتقيق ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع و�أ�سعار العمالت.

ويف االقت�صاديات احلديثة تتوخى ال�سيا�سة النقدية حتقيق �أهدافها من خالل �أدوات ال�سيا�سة النقدية واملتمثلة يف �سعر الفائدة يف
اقت�ص ��اد تقليدي ،ن�سب االحتياطي القانوين ،عمليات �ش ��راء وبيع �أذون اخلزانة وال�سندات احلكومية (عمليات ال�سوق املفتوحة)،
ال�سيا�س ��ات االئتماني ��ة والتي ت�سته ��دف التحكم يف حجم ال�سيولة املحلي ��ة (عر�ض النقود) يف االجتاه املرغ ��وب ،مبا لها من �آثار
مبا�شرة وغري مبا�شرة على ن�شاط القطاع اخلا�ص.
وم ��ن خالل حتليل اجتاه ��ات و�أدوات وعنا�صر ال�سيا�سة النقدية للفرتة 2007-2004م ،ميك ��ن التعرف على ت�أثري تلك ال�سيا�سات
على �أداء القطاع اخلا�ص ،من حيث ت�أثريها على حوافز الإنتاج والت�شغيل للقطاع اخلا�ص من جهة ومناخ اال�ستثمار من جهة �أخرى
وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال� :شه ��دت الف�ت�رة  2007 -2004تنفي ��ذ عدد م ��ن الإج ��راءات ذات ال�صلة بتطوير منظوم ��ة الت�شريعات النقدي ��ة وامل�صرفية
ومنها:
 -1ق ��رار رف ��ع ر�أ�س مال البن ��وك �إىل �ستة مليار �إ�ضافة �إىل �إ�صدار القانون رقم  46لع ��ام2006م ب�ش�أن �أنظمة الدفع الإلكرتونية
والعمليات املالية وامل�صرفية.
� -2صدور قانون الت�أجري التمويلي رقم  11ل�سنة 2007م و�إن�شاء جلنة مكافحة غ�سيل الأموال.
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� -3صدور قانون م�ؤ�س�سة �ضمان الودائع امل�صرفية و�إعداد م�شروع تعديل قانون امل�صارف الإ�سالمية وم�شروع قانون امل�صارف
الإ�سالمية وم�شروع مكافحة غ�سيل الأموال.
ثاني� �اً :مت�سك ��ت ال�سيا�سة النقدية خالل الفرتة 2007/2004م بهدف ا�ستدامة اال�ستقرار النقدي وال�سيطرة على معدل الت�ضخم
عن ��د م�ستوى مرغوب ،حيث ا�ستهدفت اخلطة اخلم�سية الثالثة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر عدم جتاوز
معدل الت�ضخم عن  %13خالل 2010-2006م .ومن ثم احلفاظ على ا�ستقرار �سعر �صرف العملة مبا ال يتعار�ض مع توفري ال�سيولة
املالئم ��ة ملتطلبات الن�شاط االقت�ص ��ادي ،مع الت�أكيد على �أن اجلمع بني هديف اال�ستقرار النقدي وتوفري ال�سيولة لي�س عم ًال �سه ًال،
مبعنى �أن حتقيق االت�ساق بني الهدفني �إذا ما حدث يعد �إجناز ًا يف �إدارة ال�سيا�سة النقدية.
وبتحلي ��ل �أداء ال�سيا�س ��ة النقدية ومن خالل الإطالع على اجلدول ( )2-3والذي يو�ض ��ح �أداء امل�ؤ�شرات النقدية املختلفة ميكن
اخل ��روج بع ��دد من املالحظات وذلك على النحو الآتي 1 :ـ �شهدت الفرتة 2007-2004م �إفراط نقدي متثل يف ارتفاع معدل منو
عر�ض النقود يف االقت�صاد لي�صل يف املتو�سط  ،%19حيث ارتفع من  %15يف عامي 2005/2004م �إىل  %29يف عام 2006م ،ثم
تراج ��ع �إىل نح ��و  %17خالل عام 2007م ومبقارنة منو عر�ض النقود مبعدل منو الن ��اجت احلقيقي الذي بلغ يف املتو�سط نحو %4
لنف�س الفرتة ،ف�إن هذا يعني �أن درجة الإفراط النقدي هي ( )4وهو رقم مرتفع ويعك�س ال�ضغوط الت�ضخمية على الأ�سعار ومن
ثم معدل الت�ضخم .الأمر الذي انعك�س يف تدين مظاهر االطمئنان لدى القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي ،والذي ما يزال ينظر
بعني القلق واحلذر �إىل هذا امل�سار املتقلب لال�ستقرار النقدي والأ�سعار ومن ثم �سعر �صرف الريال ،ويعزى هذا القلق �إىل عدم
الت�أكد من �أن هذه امل�ؤ�شرات �ستكون قابلة لال�ستدامة لذلك ،ف�إن �أثرها على مناخ اال�ستثمار ما زال متوا�ضع ًا وغري حا�سم.

جدول (� )2-2أداء امل�ؤ�شرات النقدية خالل الفرتة 2007 – 2004
معدل منو عر�ض النقود
معدل الت�ضخم العام
معدل ت�ضخم الغذاء وامل�شروبات
معدل منو الناجت املحلي

2004
15
12.5
19
3.97

2005
15
11.4
18.8
5.6

2006
29
18.4
28.6
3.2

2007
17.4
13
23.5
3.6

املتو�سط
19%
13.7
22.5
4

 2ـ يف اقت�صاد نقدي وم�صريف تقليدي تعد �سيا�سة �سعر الفائدة �أحد �أدوات ال�سيا�سة النقدية وخا�صة يف التحكم باجتاه كلفة
متوي ��ل اال�ستثم ��ار ،ويف نف�س الوقت ت�شجيع االدخار ومن ثم التحكم يف اجتاه النم ��و يف امل�شروعات اخلا�صة ،وميكننا هنا
عر�ض نتائج هذه الأداة و�أثرها على �أداء القطاع اخلا�ص على النحو الآتي:


خالل الفرتة 2007-2004م تراوحت �أ�سعار الفائدة على القرو�ض اال�ستثمارية عند م�ستويات مرتفعة  ،%21-15على
الرغ ��م م ��ن تراجعها من حوايل  %30للفرتة 2003-95م رغم تذبذب معدل الت�ضخ ��م �صعود ًا وهبوط ًا ،ودون مراعاة
لأ�سع ��ار الفائدة العاملي ��ة ،وبالتايل ف�إن االرتفاع يف �أ�سع ��ار الفوائد كان �أحد الأ�سباب الرئي�سي ��ة الرتفاع كلفة التمويل
وكلفة اخلدمات الذي كرر القطاع اخلا�ص �شكواه املتكررة منه وهو ما �شكل عائق ًا �أمام حت�سني مناخ اال�ستثمار.
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�	أدى �إ�ص ��دار �أذون اخلزان ��ة بغي ��ة امت�صا� ��ص ال�سيولة وحتقيق اال�ستقرار النق ��دي والأ�سعار �إىل �آث ��ار �سلبية على حوافز
الت�شغي ��ل والإنت ��اج للم�شروعات اخلا�صة ،فم ��ن ناحية �أدت �سيا�سة �أذون اخلزانة �إىل مناف�س ��ة احلكومة للقطاع اخلا�ص
على املوارد املالية ال�شحيحة واملتاحة لال�ستثمار يف جماالت الإنتاج احلقيقية .ومن ناحية �أخرى� ،أ�سهمت يف زيادة كلفة
االقرتا� ��ض ومن ثم زيادة كلفة اال�ستثمار والإنت ��اج ،ومن ثم الإ�سهام يف تعزيز حلقة الركود االقت�صادية التي اثرت �سلبا
على مناخ اال�ستثمار اخلا�ص.






يعك� ��س االئتم ��ان امل�صريف (القرو�ض) للقط ��اع اخلا�ص مدى جناع ��ة ال�سيا�سات النقدية وامل�صرفي ��ة يف حتفيز �أو كبح
الن�ش ��اط االقت�صادي للقطاع اخلا�ص ،وت�شري بيانات اجل ��دول (� )3-3إىل �أن معدل منو القرو�ض الإجمايل قد انخف�ض
من  %37لعام 2004م �إىل  %16.3لعام 2006م ثم ارتفع �إىل  %39لعام 2007م ،وب�صورة عامة ف�إن متو�سط منو القرو�ض
الإجم ��ايل للف�ت�رة  )%27( ،2007-2004يعت�ب�ر مع ��دل منخف�ض ويعك� ��س مناخ اال�ستثم ��ار غري امل�شجع ال ��ذي تواجهه
امل�صارف.
بالرغ ��م من ارتف ��اع القرو�ض للقطاع اخلا�ص خالل الفرتة  2007-2004حيث بلغ ��ت يف املتو�سط نحو  %51من �إجمايل
القرو� ��ض مقابل  %49للحكوم ��ة� ،إال �أن هذا مل يكن كافي ًا لتن�شيط حوافز الت�شغيل والإنتاج يف امل�شروعات اخلا�صة ،ف�إذا
�أخذن ��ا بع�ي�ن االعتبار ن�سب ��ة القرو�ض للقطاع اخلا�ص �إىل �إجم ��ايل الودائع �سنجد �أنها ما زال ��ت متدنية ،وتعك�س �ضعف
فاعلي ��ة القط ��اع امل�صريف يف توظيف الودائع يف جم ��االت اال�ستثمار اخلا�ص ،ومن ناحية �أخرى ،ف� ��إن هذه الن�سبة ت�شري
�إىل �صعوب ��ة التمويل الذي يواجهه القط ��اع اخلا�ص .وتعزى هذه ال�صعوبة �إىل �أثر الإزاحة حيث تناف�س احلكومة القطاع
اخلا�ص على موارد اال�ستثمار با�ستخدام �أذون اخلزانة كما ذكرنا �سابق ًا
زاد حج ��م االئتم ��ان للقطاع اخلا�ص يف عام  2008مبقدار  64مليار ري ��ال �أو ما ن�سبته  % 18لي�صل اىل  424مليار ريال
مقابل منو مقدارة  93مليار ريال ون�سبته  % 35يف العام ال�سابق وقد �ساهم ذلك يف دعم النمو االقت�صادي.

جدول ( )3-2تطور القرو�ض وال�سلفيات للجهاز امل�صريف خالل الفرتة 2007 - 2004
البيان
معدل منو �إجمايل القرو�ض ()%
كن�سبة من الناجت املحلي ()%
القرو�ض للحكومة من �إجمايل القرو�ض ()%
القرو�ض للقطاع اخلا�ص من �إجمايل القرو�ض ()%
�إجمايل القرو�ض �إىل الأ�صول ()%
القرو�ض اخلا�صة �إىل �إجمايل الأ�صول ()%
القرو�ض اخلا�صة من الناجت املحلي ()%

2004
37
13.4
46.1
54.0
50.1
27.0
7.2

2005
18
12.7
44.3
55.6
51.8
28.8
7

2006
16
12.6
43.0
56.4
45.4
25.6
7.1

2007
39
16
44.1
54.8
50.4
27.6
8.9

املتو�سط
28
14
44
55
49
27
8

و�إىل جانب ما �سبق يعك�س تدين م�ؤ�شرات الإقرا�ض للقطاع اخلا�ص �صورة وا�ضحة عن مناخ اال�ستثمار غري اجلاذب لال�ستثمارات
املحلية واملت�أثر بعدد من االختالالت ،وعلى ر�أ�سها الدور ال�ضعيف للق�ضاء يف حماية حقوق املقر�ضني ،وبالتايل ف�إن �صعوبة التمويل
تعن ��ي ارتف ��اع كلفة الإنتاج والت�شغيل داخل القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �سل�سلة من التداعيات امل�ؤثرة على ن�شاط القطاع
اخلا�ص �أبرزها:
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�	إ�ضعاف املناف�سة نتيجة �صعوبة دخول امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل الأ�سواق.


غياب �سوق الأوراق املالية ومن ثم غياب الإف�صاح وال�شفافية عن الأن�شطة االقت�صادية.



غياب �آليات فعالة جلذب مدخرات املغرتبني.



تركز التمويل عند القلة �أو مالكي امل�شروعات من املتنفذين ومن ثم غياب الفر�ص املتكافئة.



�ضع ��ف �شفافي ��ة معايري الرقابة على البنوك وح�صر �أن�شطتها ب�صورة رئي�سي ��ة يف �شراء �أذون اخلزانة وعدم ابتكار منتجات
م�صرفية جديدة وخا�صة يف البنوك التقليدية.

كم ��ا ميكن مالحظة �صعوبة متويل القطاع اخلا� ��ص من خالل م�ؤ�شر ن�سبة القرو�ض للقطاع اخلا�ص �إىل الناجت املحلي والتي ظلت
عن ��د ن�سب ��ة  %7يف املتو�سط خالل الفرتة 2007/2004م وهي تعك�س يف الواق ��ع تردد البنوك يف الإقرا�ض واحرتا�سها يف الإقرا�ض
للقطاع اخلا�ص لأ�سباب منها:
 اال�ستثمار يف �أذون اخلزانة الذي ميثل �أمان ًا و�سهولة و�أقل خماطرة بالن�سبة للبنوك التقليدية.


ارتفاع ن�سب القرو�ض املتعرثة و�ضعف الق�ضاء يف البت يف ا�سرتداد القرو�ض.

 مناخ اال�ستثمار ال�ضعيف الذي ال ي�شجع البنوك على الدخول يف خماطرات جديدة.
م ��ن ناحي ��ة �أخرى تظهر بيان ��ات الإقرا�ض للقطاع اخلا�ص ،حتيز ًا نح ��و متويل الواردات والتجارة يف ال�سل ��ع امل�صنعة على ح�ساب
متوي ��ل الأن�شطة الزراعية وال�صناعية ومتويل ال�صادرات ،وهذا يعك�س �سيا�سة البنوك يف تف�ضيل الإقرا�ض ق�صري الأجل ،وخا�صة
يف البن ��وك التقليدية ،حي ��ث ترتفع ن�سب الإقرا�ض ق�صري الأجل وتنخف�ض ن�سب الإقرا� ��ض طويلة الأجل ( %5فقط يف املتو�سط).
بينم ��ا احلال ��ة يف البنوك الإ�سالمية خمتلفة حيث ترتفع فيها متوي�ل�ات اال�ستثمارات طويلة الأجل والتي ترتاوح بني  ،%60-50من
�إجمايل التمويالت.

�سيا�سة التجارة اخلارجية والإ�صالح امل�ؤ�س�سي وتناف�سية القطاع اخلا�ص
�أ ـ فيما يتعلق ب�سيا�سات التجارة اخلارجية:

على الرغم من �أن تقلبات �سعر ال�صرف خالل الفرتة  2007-2004كانت متوا�ضعة حيث بلغت ن�سبة التغري يف �سعر ال�صرف نحو
 %2مقارنة بن�سبة م�ستهدفة يف اخلطة اخلم�سية الثالثة ت�صل �إىل � .%3.2إال �أن الرتاكم التدريجي لتقلبات �سعر ال�صرف منذ عقد
الت�سعينيات وحتى نهاية الفرتة ما زال حا�ضرا ،حيث �أدت تلك التقلبات والناجتة عن �سيا�سة تعومي �سعر ال�صرف �إىل ارتفاع كلفة
الواردات وخا�صة الواردات الر�أ�سمالية من ال�سلع الو�سيطة ومدخالت الإنتاج ،وبالتايل زيادة كلفة الإنتاج املحلي و�أ�ضعاف القدرة
التناف�سية للقطاع اخلا�ص اليمني والذي يعتمد على املكون الأجنبي بن�سبة  %70من كلفة الإنتاج.
وق ��د �أف ��رز االجتاه االنكما�ش ��ي لل�سيا�سات املالية والنقدي ��ة �آثار �سلبية على عنا�ص ��ر الإنفاق الكلي (الطل ��ب الكلي) ،حيث مالت
ه ��ذه العنا�صر �إىل االنخفا�ض وخا�صة عن�ص ��ر الإنفاق اال�ستثماري .وهو الأمر الذي عزز حلقة الرك ��ود االقت�صادي وتباط�ؤ النمو
االقت�صادي وزيادة البطالة وتدين م�ستوى الدخول الفردية وكل تلك النتائج لها �آثار �سلبية على مناخ اال�ستثمار اخلا�ص.


كم ��ا كان لالنفت ��اح التجاري وحترير الأ�سواق بوترية مت�سارعة �آثار �سلبي ��ة على تناف�سية الإنتاج املحلي وتعطيل بع�ض طاقات
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الإنت ��اج املحلي للقطاع اخلا�ص والتعر�ض ملناف�سة غري متكافئ ��ة زادت من حدتها تفاقم م�شكلة التهريب التي تو�سعت لت�شمل
تهريب العديد من ال�سلع الغذائية والطبية والإلكرتونية واملالب�س وغريها.
م ��ن ناحية �أخرى �شه ��دت م�ؤ�شرات اال�ستقرار االقت�صادي اخلارجي حت�سن ًا ملحوظ ًا ،ميك ��ن �إدراكه من حتقيق ميزان املدفوعات
فائ�ض� � ًا بل ��غ  %3.8من الناجت املحلي الإجمايل ع ��ام 2004م وحوايل  %7.6يف عام 2006م ،قبل �أن يتحول هذا الفائ�ض �إىل عجز
يف ع ��ام 2007م وبن�سب ��ة  %0.3من الناجت املحل ��ي ،وبالتايل ف�إن وجود فائ�ض يف ميزان املدفوعات ي�ش ��كل عن�صرا �إيجابيا باجتاه
حت�س�ي�ن من ��اخ اال�ستثمار ،حيث يعني ه ��ذا تراكم احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وبالتايل ت�شكي ��ل حاجز �أمان ال�ستقرار قيمة
العملة الوطنية ،وهذا الأمر من �ش�أنه �أن يعزز الثقة مبناخ اال�ستثمار ،ومع ذلك ف�أن وجود فائ�ض يف ميزان املدفوعات مل يكن باعث ًا
على االطمئنان كثري ًا لدى القطاع اخلا�ص ،حيث يعزى هذا القلق �إىل الأ�سباب التالية:
�	.1إن فائ� ��ض مي ��زان املدفوع ��ات يعتمد ب�ص ��ورة �أ�سا�سية على عائ ��د ال�صادرات النفطي ��ة (ت�شكل �أكرث م ��ن  %90من �إجمايل
ال�صادرات) الذي بدوره يعتمد على حت�سن الأ�سعار العاملية لل�صادرات النفطية وهذه الأ�سعار عر�ضة دائم ًا للتقلبات.
 .2التوقع بانخفا�ض االحتياطي النفطي وما ي�شكل ذلك من تهديد ،وبالأخ�ص يف ظل حمدودية ال�صادرات غري النفطية نتيجة
�ضعف القاعدة الإنتاجية .ناهيك عن املخاطر املتوقعة من االنهيار امل�ستمر يف الأ�سعار العاملية للنفط.
ونتيجة لذلك ف�إن التوقعات بتذبذب فائ�ض ميزان املدفوعات وعدم قابليته لال�ستمرار �سيظل م�صدر قلق وعدم اطمئنان للقطاع
اخلا� ��ص ،الأم ��ر الذي ي�ضر �سلب ًا مبناخ اال�ستثمار ،حيث �أن عدم ا�ستق ��رار وا�ستمرار التح�سن يف ميزان املدفوعات يهدد ا�ستقرار
�سعر �صرف العملة الوطنية ،الأمر الذي ي�ضعف ثقة القطاع اخلا�ص مبناخ اال�ستثمار.

ب ـ فيما يتعلق مبحددات القدرة التناف�سية ونتائج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي

تعود م�صادر القدرة التناف�سية يف �أي بلد �إىل امتالكه تقنية متقدمة للإنتاج متكنه من تخفي�ض كلفة الإنتاج �أو وجود عمالة م�ؤهلة
ومنخف�ضة الأجور �أو امتالك مواد خام ومواد قريبة من �أ�سواق الت�صدير� ،إ�ضافة �إىل العمل يف بيئة جتارية حرة متكن من النفاذ
�إىل الأ�سواق العاملية ،ومن ثم ت�صبح م�صدر لتح�سني م�ستمر يف القدرة التناف�سية وتعتمد هذه العنا�صر على وجود هياكل �إنتاجية
مرن ��ة ت� ��ؤدي �إىل زيادة الت�صدير وهذا يتطلب �سيا�س ��ات اقت�صادية مواتية وم�شجعة .غري �أن حمددات الق ��درة التناف�سية للقطاع
اخلا� ��ص يف اليم ��ن ال تعتم ��د فقط على تلك العنا�صر فقط و�إمن ��ا على القدرة على الق�ضاء على العوائ ��ق وال�صعوبات التي ت�ضعف
القدرة التناف�سية للن�شاط اخلا�ص ،حيث ت�صبح هذه العوائق يف حد ذاتها حمددات �أ�سا�سية للقدرة التناف�سية.
�إن نتائج الإجراءات وال�سيا�سات املتعلقة بالإ�صالح الإداري وامل�ؤ�س�سي الرامية �إىل حت�سني مناخ اال�ستثمار وزيادة القدرات التناف�سية
للقط ��اع اخلا� ��ص ما زالت متوا�ضعة وحمدودة ،حيث مل تتمكن من التغل ��ب �أو الق�ضاء ب�صورة فعالة على كثري من االختالالت التي
ت�ضع ��ف تناف�سي ��ة القطاع اخلا�ص ،فامل�ؤ�س�س ��ات التي �أن�ش�أت ملكافحة الف�ساد ما زالت حتى الآن �شكلي ��ة والقوانني التي �أ�صدرت ما
زالت حتت التجربة والتطبيق ،وحتتاج �إىل وقفة جدية لتكت�سب م�صداقية من قبل القطاع اخلا�ص وق�ضايا اال�ستقرار االقت�صادي
وال�سيا�س ��ي ما زالت مت�أرجح ��ة ومتقلبة وغري قابلة لال�ستمرار ،وب�صورة جوهرية ف�إن العوائ ��ق وال�صعوبات التي ت�ضعف القدرات
التناف�سي ��ة للقط ��اع اخلا�ص ما زال ��ت قائمة ،وميكن ا�ستعرا�ض �أبرز ه ��ذه العوائق و�آثارها على تناف�سي ��ة القطاع اخلا�ص ومن ثم
�آثاره ��ا على مناخ اال�ستثمار يف امل�صفوفة التالية ،والتي تبني �آثار ال�صعوبات والعوائق على القدرة التناف�سية للقطاع اخلا�ص ومن
ثم بيئة اال�ستثمار وفق ًا العتبارات وم�ؤ�شرات كلفة الإنتاج واملناف�سة واملخاطرة يف اال�ستثمار.
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م�صفوفة العوائق وال�صعوبات امل�ؤثرة على القدرة التناف�سية للقطاع اخلا�ص
العوائق

� -1ضعف البنية
التحتية واخلدمية

 -2التهريب

 -3عدم ر�سوخ
م�ؤ�شرات اال�ستقرار
االقت�صادي

الأثر على كلفة الإنتاج
ارتفاع تكاليف الإنتاج ب�سبب:
· ا�ستخدام كهرباء ومياه خا�صة
% 15
· ارتفاع �أ�سعار خدمات الكهرباء
واملياه
· غ �ي��اب امل �ن��اط��ق ال���ص�ن��اع�ي��ة
املجهزة باخلدمات
· ال��وق��ت امل �ه��در يف �إج� ��راءات
اال�ستثمار
· ارتفاع �أ�سعار الأر�ضي
· م�شاكل النزاعات على الأر�ضي
· تكاليف النقل
ارتفاع كلفة الإنتاج ب�سبب:
· ال�ضرائب والر�سوم اجلمركية
على مدخالت الإنتاج امل�ستوردة
عرب املنافذ اجلمركية.
· انخفا�ض الطلب على املنتج
امل �ح �ل��ي وب ��ال� �ت ��ايل ان�خ�ف��ا���ض
ال�ط��اق��ة الإن�ت��اج�ي��ة وانخفا�ض
الإنتاج املحلي.
ارتفاع تكاليف الإنتاج ب�سبب:
· ارتفاع �أ�سعار اخلدمات العامة
· ارتفاع �أ�سعار الفوائد ب�سبب
�أذون اخلزانة
· زيادة عبء ال�ضرائب

الأثر على املناف�سة ودخول
الأ�سواق
�إ�ضعاف القدرة التناف�سية ب�سبب:
· انخفا�ض الداخلني اجلدد �إىل
الأ�� �س ��واق ك�م��ا ي ��دل ع�ل��ى ذل��ك
انخفا�ض ن�سبة التنفيذ للم�شاريع
اال�ستثمارية املرخ�صة.
· �صعوبة االت�صال واالرتباط بني
امل�شروعات والعمالء واملوردين
· �ضعف اال� �س �ت �ف��ادة م��ن تقنية
الإنتاج املتطورة
· �ضعف احل��واف��ز على االبتكار
وحت�سني م�ستوى الإنتاجية

الأثر على خماطر اال�ستثمار
انخفا�ض فر�ص الربح وزيادة املخاطرة

�إ�ضعاف املناف�سة العادلة ب�سبب:
· عدم تكاف�ؤ الفر�ص بني ال�سلع
املحلية وال�سلع امل�ستوردة عرب
املنافذ الر�سمية من جهة وبني
ال�سلع املهربة من جهة �أخرى.

زيادة املخاطرة ب�سبب:
· تباط�ؤ منو ن�شاط القطاع اخلا�ص
· ارتفاع ن�سبة البطالة و�آثارها على
اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي
· زيادة املخاطر الأمنية

�إ�ضعاف املناف�سة ب�سبب:
· �صعوبة الدخول �إي الأ�سواق

زيادة املخاطرة ب�سبب:
· اعتماد اال�ستقرار االقت�صادي على
عائدات النفط.
· تباط�ؤ معدل النمو وتدين الدخول
الفردية ي��ؤدي �إىل ا�ستمرار الركود
االقت�صادي
· ت �ه��دي��د اال�� �س� �ت� �ق ��رار ال �� �س �ي��ا� �س��ي
واالجتماعي.
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ارتفاع تكاليف الإنتاج ب�سبب:
· ط� ��ول الإج� � � � ��راءات امل���س�ب��ب
للر�شاوي
· نزاعات املحاكم و�ضعف تنفيذ
� -4ضعف الق�ضاء
الأحكام.
واالختالالت
· ال �ت��دخ��ل يف ���ش���ؤون الق�ضاء
الت�شريعية والإدارية
والذي ي�سبب الر�شوة

ارتفاع كلفة الإنتاج ب�سبب:
· �إحج ��ام البنوك ع ��ن الإقرا�ض
ل�ضعف الق�ضاء
· مزاحمة �أذون اخلزانة
· ارتفاع �أ�سعار الفوائد
· ال�سيا�س ��ات التقييدي ��ة للبن ��ك
املركزي
� -5صعوبات التمويل
· ت�آكل املوارد املالية للم�صارف
· م�شكلة ال�ضمانات
· غي ��اب م�ؤ�س�س ��ات م�صرفي ��ة
خمت�صة باال�ستثمار
· توا�ض ��ع ال ��دور اال�ستثم ��اري
للم�صارف ودعم ال�صادرات
ارتفاع تكاليف الإنتاج ب�سبب:
· تخلف الإنتاجية.
· االعتماد على عمالة م�ستوردة
 -6تدين مهارة
· �ضعف �آليات �ضمان اجلودة
القوى العاملة
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�إ�ضعاف املناف�سة ب�سبب:
· القيود على دخول امل�شروعات
· الرتقب واالنتظار
· ال � �ت � �ع � �ق � �ي� ��دات ال ��روت� �ي� �ن� �ي ��ة
والبريوقراطية
· عدم تكاف�ؤ الفر�ص حيث حتظى
م�����ش��روع��ات ال� �ن� �ف ��وذ ب�ف��ر���ص
�أك�بر للدخول �إىل الأ� �س��واق من
امل���ش��روع��ات ال�ت��ي لي�س ملالكيها
نفوذ
�إ�ضعاف املناف�سة ب�سبب:
· � �ص �ع��وب��ة دخ� ��ول امل �� �ش��روع��ات
ال�صغرية واملتو�سطة
· غياب �سوق الأوراق املالية
· غ �ي��اب �آل� �ي ��ات ف �ع��ال��ة جل��ذب
ادخارات املغرتبني.
· ت��رك��ز التمويل عند القلة �أو
مل��ال �ك��ي امل �� �ش��روع��ات م��ن ذوي
النفوذ
· �ضعف �شفافية معايري الرقابة
على البنوك

�إ�ضعاف املناف�سة ب�سبب:
· �ضعف ا�ستخدام تقنيات الإنتاج
احلديثة
· �ضعف كفاءة الإنتاج
· �ضعف احلافز عند امل�شروعات
خللق مزيد من فر�ص العمل

زيادة خماطر اال�ستثمار ب�سبب:
· غ �م��و���ض ال �ت �� �ش��ري �ع��ات وت �� �ض��ارب
االخت�صا�صات.
· �ضعف حماية حقوق امللكية
· ت��دف��ق ر�أ� � ��س امل� ��ال ال��وط �ن��ي �إىل
اخلارج
· تكلفة الف�ساد

زيادة املخاطر ب�سبب:
· عدم تكاف�ؤ الفر�ص بني امل�شروعات
· غياب �أ�سواق مالية منظمة
· ا� �ض �ط��راب ال���س�ي��ا��س��ات ال�ن�ق��دي��ة
واملالية

زيادة املخاطر ب�سبب:
· �شدة املناف�سة اخلارجية
· ارتفاع التكاليف

� -7ضعف العالقة
بني القطاع اخلا�صة
واحلكومة

�إ�ضعاف املناف�سة ب�سبب:
· ال �ت�ردد يف �إن �� �ش��اء م���ش��روع��ات
ج��دي��دة �أو تطوير القائم منها
وهذا ي�ضعف املناف�سة ،لأنه لن
يبقى يف ال�سوق �إال من له حماية
من �أ�صحاب النفوذ

زيادة املخاطرة ب�سبب:
· غ �م��و���ض و���س��وء ف �ه��م ال�سيا�سات
احلكومية
· ال�شك املتبادل والرتقب واالنتظار
· �ضعف ال�شراكة و�إعاقة متكني القطاع
اخلا�ص من �أداء دوره
· �ضعف ال�ث�ق��ة بال�سيا�سات املالية
واالقت�صادية الكلية مثل:
· �سيا�سات املوازنة العامة للدولة
· ال�سيا�سات النقدية املتعلقة بالأ�سعار
و�سعر ال�صرف والطابع التقييدي لها
· �ضعف املعلومات عن الأ�سواق

تظهر امل�صفوفة ال�سابقة النتائج الآتية:

�	.1إن العوائ ��ق ( )6-1له ��ا دور م�ؤثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو العائق الأ�سا�سي لإ�ضعاف القدرات التناف�سية للم�شروعات
اخلا�صة املحلية� ،إ�ضافة �إىل كبح حوافز اال�ستثمار وو�ضع قيود على دخول امل�شروعات اال�ستثمارية اجلديدة ،وهذا ما انعك�س
جزئي ًا يف انخفا�ض ن�سبة تنفيذ امل�شروعات اال�ستثمارية املرخ�صة يف الفرتة الأخرية.
 .2ي�ش ��كل التهريب م�شكلة خطرية عل ��ى فر�ص اال�ستثمار حيث تعر�ضت امل�شروعات اخلا�ص ��ة املحلية ملناف�سة غري عادلة ب�سبب
ع ��بء ال�ضرائ ��ب والر�سوم اجلمركية على مدخالت الإنتاج امل�ستوردة عرب املناف ��ذ الر�سمية مقارنة بتلك التي تهرب وال متر
ع�ب�ر املنافذ الر�سمية ،كما تتعر�ض امل�شروعات التجارية �إىل مناف�سة غري عادلة ب�سبب مناف�سة ال�سلع املهربة مقارنة بال�سلع
امل�ستوردة عرب املنافذ الر�سمية.
 .3بالرغ ��م م ��ن ا�ستقرار م�ؤ�ش ��رات االقت�صاد الكل ��ي �إال �أن القلق الذي يبديه القط ��اع اخلا�ص من عدم قابلي ��ة تلك امل�ؤ�شرات
لال�ستم ��رار واال�ستدام ��ة ت�ش ��كل عن�صر ًا مقلق� � ًا ومزعج� � ًا لبيئة اال�ستثم ��ارات اخلا�صة� ،إ�ضاف ��ة �إىل �إن حتقي ��ق اال�ستقرار
االقت�ص ��ادي الن ��اجت ع ��ن تطبيق الإ�صالح ��ات املالية والنقدية ق ��د مت بكلفة مرتفعة �أبرزه ��ا ارتفاع �أ�سع ��ار اخلدمات وكلفة
االقرتا�ض ومزاحمة �أذون اخلزانة على م�صادر متويل اال�ستثمارات اخلا�صة يف جماالت الن�شاط االقت�صادي الإنتاجية.
�	.4إن العوائق ال�سبع ال�سابق ذكرها لها ت�أثري �أي�ض ًا على خماطر اال�ستثمار حيث تقلل فر�ص الأرباح من جهة� ،إ�ضافة �إىل تباط�ؤ
معدالت النمو االقت�صادي واعتماده ب�صورة رئي�سية على مورد النفط ،مما يجعل االقت�صاد معر�ض ًا ل�صدمات م�ستقبلية.
�	.5إن خماط ��ر اال�ستثم ��ار تزيد مع غمو�ض الت�شريع ��ات وت�ضارب االخت�صا�صات حيث ي�ضعف ذلك حق ��وق امللكية للم�ستثمرين
ويزيد من مداخل الف�ساد التي ت�شكل عائق ًا كبري ًا ملناخ اال�ستثمار.
�	.6إن تذب ��ذب العالق ��ة وال�شراكة ب�ي�ن القطاع اخلا�ص واحلكومة وع ��دم ا�ستقرار �آليات تنظيم ه ��ذه العالقة يزيد من خماطر
اال�ستثمار ب�سبب حالة الغمو�ض و�سوء الفهم لل�سيا�سات احلكومية �إ�ضافة �إىل �سريان حالة ال�شك املتبادل والرتقب واالنتظار
وكل هذه عنا�صر ت�شكل مناخ ًا طارد ًا لبيئة اال�ستثمار.
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المقال الثالث
التنمية البشرية في اليمن
التنمية الب�شرية
ي�شري تقرير الأمم املتحدة للتنمية الب�شرية العربية للعام ( )2009-2008ب�أن �أعلى معدالت الفقر العام يف العامل العربي قد
بلغ ��ت  %59,9م ��ن ال�س ��كان واليمن هي البلد الأكرث فقرا من بني هذه البلدان ومعنى هذا �إن الأغلبية من ال�سكان قد �أ�صبحت
عل ��ى هام� ��ش العملي ��ة �أالقت�صاديه يف البالد وتعي�ش يف قاع ال�سلم االجتماعي وال�س� ��ؤال الكبري الذي يفر�ض نف�سه هو ما الذي
جع ��ل ه� ��ؤالء فق ��راء وه ��ل ثمة م�ستقبل له�ؤالء الفق ��راء ويف ظل ا�ستمرار تفاق ��م العوامل املعجلة بالفقر وه ��ي عوامل متعددة
�أهمه ��ا تعاظ ��م دور املدخ�ل�ات ال�سيا�سي ��ة ال�سلبية عل ��ى العملي ��ة �أالقت�صاديه �إىل جانب حمدودي ��ة امل ��وارد �أالقت�صاديه وتخلف
النظام التعليمي وبقيه امل�ؤ�س�سات االجتماعية.
وباملقاب ��ل م ��ا ال ��ذي جع ��ل دوال مثل ال�صني والهند وهي الأك�ث�ر �سكانا يف العامل  ,تتغلب على �أو�ضاعه ��ا ال�صعبة وحتقق قفزات
تنموية كبريه ا�ستطاعت من خاللها �إخراج �أكرث من 300مليون �شخ�ص من براثن الفقر يف ال�صني وقرابة  200مليون �شخ�ص
يف الهند خالل العقدين املا�ضيني.
�إن م�شكله الفقر يف اليمن متثل التحدي الرئي�سي الذي يواجه اليمن يف العقد القادم ومن غري املمكن مواجهه هذا التحدي
ب ��دون حتدي ��ث الدول ��ة واملجتمع من خالل �أع ��اده �صياغ ��ة الأدوار املختلفة للم�ؤ�س�س ��ات االحتماعيه وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية
لتعك�س احلقائق اجلديدة للع�صر وما احدثه من تغيري تاريخي كبري يف �صناعه واكت�ساب الرثوة وانتقائها خا�صة على �صعيد
التجارة واال�ستثمار الدوليني ويف ظل االهميه املتزايدة لالقت�صاد املعريف والثقايف � ,أن م�شكله الفقر هي �سبب ونتيجة فتزايد
مع ��دالت الفق ��ر يزي ��د م ��ن �أ�سباب ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي والتخلف العلمي الثق ��ايف ف�ضال عن ك ��ون الفقر معوقا رئي�سي ��ا للتنمية
وه ��ذه العوام ��ل ال �ش ��ك انها تزيد من ح ��ده م�شكله الفقر وهو ما هو عليه حال الب�ل�اد �أالن,ا�ضافه اىل تراجع االنتاج النفطي
لليم ��ن وانخفا� ��ض مع ��دالت اال�ستثمار املحلي واخلارجي ويف ظل االزمه االقت�صاديه العاملي ��ه وانعكا�ساتها ال�سلبيه على الدول
الفقريه.
وم ��ن االهمي ��ه مب ��كان �أن نقوم باثاره ا�سئل ��ه عميقه عن �أ�سباب الفقر وحمدد�أته قبل �أن نب ��داء يف اقرتاح احللول مل�شكله الفقر
يف الب�ل�اد حي ��ث �أن م�ص ��ادر الفق ��ر متع ��دده و�أن �أ�سباب زياده مع ��دالت الفقر خالل ال�سن ��وات االخريه هي ما يعنن ��ا �أكرث لأنها
تتعلق ب�س�ؤ ال�سيا�سات والف�ساد والأزمات واحلروب وهي �أ�سباب عجلت بات�ساع رقعه الفقر وحلت حمل التنميه التي من �شانها
التخفيف من الفقر وحما�صرته.
�أن حتري ��ر ربق ��ة  %60م ��ن �سكان اليمن من الفقر مرهون مب ��دى قدرتنا على ت�شييد م�ؤ�س�سات امل�ستقب ��ل اجتماعيا واقت�صاديا
و�سيا�سي ��ا تل ��ك امل�ؤ�س�سات التي تنتم ��ي اىل روح الع�صر وتقيد من معطياته االيجابيه وحتدث التغيري الذي ي�ؤمن لنا االنتقال
ال�سلمي والآمن اىل امل�ستقبل الأف�ضل � ,أما الأ�صرار على الأ�ستمرار بالعمل ينف�س امل�ؤ�س�سات والأدوات واملفاهيم.
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ف�أنه يقودنا اىل م�شكالت �أقل ماميكن �أن نقول فيها �أنها تعمق حاله الفقر والتخلف واالنق�سام والت�شرذم...
�آن اخل ��روج م ��ن دوائ ��ر الفقر والتخل ��ف ال يكون اال بالخذ مبناهج احلا�ضر ومفاهيمه و�أدوات ��ه لأن ذلك وحده ي�سمح ب�إطالق
الطاقات والقدرات واملناق�سه اخلالقه على كل �صعيد ويف خمتلف جوانب االنتاج والأبداع والتقدم و�أن البديل هو االنتحار.
ان للم�ؤ�س�سه ال�سيا�سيه دورا حا�سما يف حتقيق اال�صالحات �أو �أعاقتها وحقائق الواقع ت�شري اىل �أن العامل ال�سيا�سي هو املفتاح
لكل احللول فالتنميه الب�شريه ال تتحقق اال يف ظل �شراكه وطنيه جمتمعيه وا�سعه تقود اىل ح�شد املوارد واالمكانات وادارتها
ل�صال ��ح حتقي ��ق التنمي ��ه ال�شامله واملتوازن ��ه وامل�ستدامه والتي يف ظلها يتقل�ص الفقر وتت�سع الفر� ��ص واخليارات �أمام اجلميع
ليتمكنوا من حت�سني نوعيه حياتهم وتعزيز وجودهم اخلالق.
م ��ن امل�ؤك ��د �أن هناك عالقة قوية بني كل م ��ن التنمية االجتماعية ب�أبعادها املختلفة (املوارد الب�شري ��ة ,التعليم ،ال�صحة ،احلماية
االجتماعي ��ة )....،والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة املتمثلة يف (حت�سني م�ستوى الدخ ��ل الفردي ،ارتفاع معدالت النم ��و االقت�صادي ،زيادة
م�ست ��وى الإنتاجي ��ة يف االقت�ص ��اد ،زيادة م�ستوى الرف ��اه )...،حيث �أن حت�سني م�ؤ�ش ��رات التنمية االجتماعية يع ��د �شرط ًا �ضروري ًا
لتح�سني م�ستوى التنمية االقت�صادية ومن ثم التنمية الب�شرية والعك�س �صحيح.
ونظ ��ر ًا لأهمية جوانب التنمي ��ة الب�شرية املختلفة باعتبارها املدخل الرئي�س لتوفري حياة �آمن ��ة وم�ستقرة للب�شر على كوكب الأر�ض
فق ��د تبن ��ت الأمم املتحدة يف القمة العاملية عام  2000جمموعة من الأهداف العاملي ��ة �سميت ب�أهداف التنمية الألفية  2015والتي
�أ�صبح ��ت متثل �أحد الأطر املرجعية لإعداد اخلطط والربام ��ج التنموية و�صياغة �أهدافها على امل�ستوى العاملي ،وخا�صة يف جوانب
تنمي ��ة امل ��وارد الب�شري ��ة وق�ضايا الفقر واحلماي ��ة االجتماعية وتو�سيع �شبكة الأم ��ان االجتماعي ومتكني امل ��ر�أة ،ف�ض ًال عن تطوير
ال�شراكة مع املانحني و�شركاء التنمية الآخرين،

اهمية التنمية الب�شرية:
ان �أهمي ��ه التنمي ��ة الب�شري ��ة يف اليمن يف اللحظه احلا�ضرة تنبع من حقيقه ان االن�سان اليمن ��ي ميثل حتديا اكرث من كونه فر�صه
وذلك ي�سبب ارتفاع ن�سبه االميه وعدم تلبية خمرجات التعليم الحتياجات �سوق العمل املحلي واخلارجي ومتطلبات التنميه ب�شكل
ع ��ام ومعانات ��ه م ��ن الفقر و�سوء احلالة ال�صحيه لن�سبه كب�ي�ره من ال�سكان ب�سبب نق�ص الغذاء حيث يع ��اين اكرث من ثلث ال�سكان
م ��ن احلرم ��ان الغذائي وعدم توفر املياه ال�صاحله لل�شرب الغلبية ال�سكان ,ولذلك ف�إن الرتكيز على التنمية الب�شريه خا�صه على
�صعيد التعليم وال�صحه يعد متطلبا �أ�سا�سيا لنه�ضه البالد ,فاالن�سان اليمني تاريخيا هو اهم ما ت�صدره اليمن اىل اخلارج باعتباره
امل ��ورد اال�سا�س ��ي الي بلد بل واملورد املتعاظم الذي ال ين�ضب خا�ص ��ه حينما ميثلك من القدرات واملعارف و املهارات ما ي�ستطيع ان
يحقق به االجناز تلواالجناز ,واليمن وان كانت قد فوتت على نف�سها فر�صا كثريه خا�صه يف الثالثه العقود االخريه حينما �سنحت
�ألفر�صه للعماله اليمنية ان ت�ساهم يف �سد فجوة النق�ص يف مو�ضوع العماله لدول جمل�س التعاون اخلليجي و يف مقدمتها اململكه
العربي ��ه ال�سعودي ��ه و�شكلت حتويالت املغرتب�ي�ن املورد االول للعمالت االجنبيه للبالد وا�ستمر ذل ��ك لفرتة الن�صف االول من عقد
ال�سبعينات وعقد الثمانينات وبدال من ان نخطط للم�ستقبل ونعد العماله املاهرة والفنيه وامل�ؤهله التي تلبي احتياجات �سوق العمل
اخلليج ��ي  ,ف�شل نظامن ��ا التعليمي يف حتقيق ذلك وا�ستطاعت العماله اال�سيويه املاهره وغريه ��ا من العماله االجنبيه اال�ستحواذ
على مواقع العماله اليمنيه والفر�ص اجلديده املتزايده للعمل يف البلدان اخلليجيه ومل تفعل �شياء يذكر ازاء ذلك واكتفينا بالتعلق
با�ست ��ار االتفاقي ��ات ذات الطبيع ��ه ال�سيا�سيه لتفتح البا ب امام العمال ��ه اليمنيه يف تلك ال�سوق ومل تفعل وه ��ا هي الفر�صه اليوم
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تفل ��ت م ��ن ايدين ��ا من جديد يف ظل الث ��وره النفطيه االخريه ونحن الزلن ��ا دون م�ستوى التحدي الذي يحت ��م علينا احداث ثوره يف
نظامنا التعليمي يلبي احتياجات ال�سوق املحليه وال�سوق اخلليجيه من خالل اعتماد ا�سرتاجتية تركز على اجلوانب املمكنه لتحقيق
التنمي ��ه الب�شريه ال�سريعه وبدعم خارجي خليجي بدرج ��ه ا�سا�سيه يتمثل ا�سا�سا يف متويل الربامج وامل�شروعات املقرتحه يف اطار
اال�سرتاتيجي ��ه املعتم ��ده وبالت�شاور مع اال�شقاء يف جمل� ��س التعاون اخلليجي ولكي يتحقق التطور ال�سري ��ع الذي نن�شده على �صعيد
التنمي ��ه الب�شري ��ه فال بد ان يتزامن ذلك م ��ع االهتمام يف الق�ضايا الهامه املتعلقه ب�ش�أن ال�سيا�س ��ات ال�سكانيه ب�شكل عام وكذلك
الق�ضاي ��ا االقت�صاديه وال�سيا�سيه وخمتلف الق�ضايا الوطنيه الت ��ي ت�سمح باعداد املناخات املالئمه لتطوير االن�سان اليمني والدفع
بعجل ��ة التط ��ور ال�شامل يف البالد وعلى ا�سا�س ا�شراك اك�ب�ر القطاعات اجلماهرييه يف العمليه التنمويه فهم� � ًا وم�شاركه والتفاف ًا
حوله ��ا اليجاد الدواف ��ع االيجابيه وحتفيز الهمم وبعث االمل ومتكني اجلميع ويف مقدمتهم ا�صحاب القدرات واملتفوقني واملبدعني
كي ي�ساهموا يف احداث التغيرياملن�شود.
ويف كل ه ��ذا احل ��راك التنم ��وي يظل القطاع اخلا� ��ص ال�شريك الأ�سا�سي الذي يع ��ول عليه حتقيق النمو يف الب�ل�اد يف اطار تعزيز
ال�شراكة الثالثية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين وبدون حتقيق هذه التوجهات فلي�س هناك من امل
يف الإقالع من احلالة �ألراهنه بل �سوف يتنامى ا ل�شعور بالف�شل ويف ظل اقت�صاد �ضعيف ترتاجع موارده واو�ضاعه ال�سيا�سيه تزداد
تعقيدا و�صعوبة ويف �أو�ساط جمتمع تتعدد فيه عوامل االحباط واخلوف والنق�ص يف االموال والثمرات ,حيث من الوا�ضح ان البالد
تواجه حتديات حقيقية وال عا�صم منها �سوى املواجهه و االحت�شاد جميعا ملواجهة هذه التحديات ولنا ا�سوه ببلدان كثريه ا�ستطاعت
ان تنه� ��ض م ��ن كبوتها رغم قلة املوارد الطبيعيه وم ��ن خالل وجود اجنده وا�ضحه مدعومه باراده �سيا�سي ��ه و�إراده �شعبيه لتحقيق
التغيري الذي ي�ساهم اجلميع يف حدوثه.

دور القط��اع اخلا�ص يف تطور م�ؤ�شرات التنمي��ة الب�شرية والتقدم يف حتقيق �أهداف التنمية
الألفية:
ميكن تناول �أبرز التطورات التي �شهدتها م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية يف اليمن ومدى التقدم يف حتقيق �أهداف التنمية الألفية خالل
ال�سنوات املا�ضية يف التايل:

 .تطور او�ضاع الفقر:
رغ ��م تع ��دد اخلطط والإ�سرتاتيجيات احلكومية الت ��ي ت�ستهدف التخفيف من الفقر �إال �أن املالح ��ظ �أن م�ستويات الفقر يف اليمن
ظلت على حالها ومل ت�شهد تراجع ًا يذكر وبالأخ�ص يف الريف والذي ي�ستوعب الن�سبة العظمى من الفقراء ،حيث ت�شري نتائج تقييم
الفقر يف اليمن � 2006أن ظاهرة الفقر يف اليمن قد �شهدت تراجع ًا حمدود ًا خالل الفرتة  2006 – 1998و�إن كان العدد الإجمايل
للفق ��راء ق ��د �شهد زيادة حم ��دودة ،حيث ت�شري البيانات �إىل تراجع ن�سبة الفقر بني ال�سكان م ��ن حوايل  %41.8من ال�سكان �أي ما
يق ��ارب  6.9ملي ��ون فرد عام � 1998إىل حوايل  %34.8م ��ن ال�سكان وبعدد ي�صل �إىل  7.3مليون ف ��رد ،كما تراجعت ن�سبة الذين
يعانون من فقر الغذاء (الفقر املدقع من  %17.6من �إجمايل ال�سكان عام � 1998إىل  %12.5من �إجمايل ال�سكان عام  2006ومع
ذلك ف�إن عددهم ظل ثابت ًا عند  2.9مليون فرد.
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جدول ( )1-3تطور م�ؤ�شرات الفقر يف اليمن خالل الفرتة 2006 - 1998
البيان
عدد الفقراء (مليون ن�سمة)
الفقر العام ( %من ال�سكان)
فقر الغذاء ( %من ال�سكان)
الفقر يف احل�ضر %
الفقر يف الريف %

1998
6.9
40.1
17.6
32.2
42.4

2006
7.3
34.8
12.5
20.7
40.1

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء  ،تقييم الفقر يف اليمن 2006

و�شه ��دت الف�ت�رة  2006 - 1998تراج ��ع الفقر يف احل�ضر ب�ص ��ورة �أكرب من الريف ،حيث تراجعت مع ��دالت الفقر يف احل�ضر من
حوايل � %32.2إىل  %20.7من �إجمايل �سكان احل�ضر خالل الفرتة  ،2006 – 1998فيما كان الرتاجع يف معدالت الفقر يف الريف
حم ��دود ًا للغاي ��ة وتراجع م ��ن � %42.4إىل  %40.1من �إجمايل �سكان الريف خ�ل�ال الفرتة ،وهذا الرتاجع يعك� ��س حقيقة التنمية
املتحقق ��ة جراء ال�سيا�س ��ات احلكومية املختلفة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية والتي يت�ضح �أنها كانت حمابية للح�ضر على ح�ساب
الريف على الرغم من ان الريف ما يزال ي�ستوعب معظم �سكان اليمن.
من ناحية ثانية ونظر ًا للتغريات ال�سلبية التي �أملت باليمن والعامل خالل الأعوام الثالثة  2008 – 2006و�أبرزها تزايد حدة الأزمة
الغذائي ��ة العاملي ��ة وارتفاع �أ�سع ��ار الطاقة والغذاء ف�إن التوقعات ت�ش�ي�ر �إىل تراجع التح�سن املحدود يف جه ��ود التخفيف من الفقر
خالل ال�سنوات املا�ضية ,وت�شري احدث التقارير اىل ارتفاع ن�سبه الفقر العام يف اليمن اىل  % 59,9بح�سب ما جاء يف تقرير االمم
املتح ��ده التنمي ��ه الب�شريه العربيه للع ��ام  , 2009-2008ويتوقع تزايد حدة الفقر يف البالد خالل االع ��وام القادمه ما مل يحدث
حت�سن ملمو�س يف االداء التنموي.

 .2-5تطور م�ؤ�شرات التعليم العام.
ميث ��ل التعليم املرتكز الأ�سا�س ��ي الذي تعتمد علية املجتمعات من �أجل حتقيق النهو�ض والتط ��ور والتجديد وحتقيق م�ستقبل زاهر،
وي�ستمد التعليم �أهميته من كونه ميثل الركيزة الأ�سا�سية للتنمية الب�شرية كونه طاقة �إنتاجية متنوعة ومتجددة ومورد �إ�سرتاتيجي
هام ميد املجتمع بكافة احتياجاته من الكوادر املتخ�ص�صة ذات الكفاءة الالزمة لتعزيز النمو االقت�صادي وزيادة القيمة امل�ضافة
يف املجتم ��ع وبال�ص ��ورة الت ��ي ت�سهم يف حت�سني م�ستوى احلياة الإن�ساني ��ة ،وخالل ال�سن ��وات � 2007 – 2000شهد قطاع التعليم يف
اليم ��ن تط ��ورات �إيجابية عديدة متثلت يف زيادة عدد الطالب امللتحقني بالتعلي ��م يف جميع املراحل التعليمية وزيادة عدد املدار�س
واجلامعات ومراكز ومعاهد التدريب والتعليم املهني.
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جدول ( )2-3تطور م�ؤ�شرات التعليم العام للفرتة 2007 - 2000
العام الدرا�سي
2000/1999
2001/2000
2002/2001
2003/2002
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006

املدار�س
املرحلة الأ�سا�سية
احلكومي%
عدد
3172939
0.99
13162
3401508
0.99
13390
3572265
0.99
13477
3765169
0.99
13741
3955751
0.98
13953
4072294
0.98
14410
3971853
0.97
14975
4270086
0.97
15990
امل�صدر :املجل�س الأعلى لتخطيط التعليم

عدد الطالب
املرحلة الثانوية
430314
481782
521438
549363
588995
592427
525790
581029

وت�ش�ي�ر بيان ��ات اجلدول (� )8-1إىل ارتفاع عدد مدار�س التعليم العام (الأ�سا�سي  +الثانوي) من  13162مدر�سة يف العام الدرا�سي
� 2000 / 1999إىل  15990مدر�سة يف العام الدرا�سي  2007/ 2006ومبعدل منو �سنوي متو�سط بحوايل  ،%2.8كما ي�شري اجلدول
�إىل تزايد دور القطاع اخلا�ص والأهلي يف توفري اخلدمة التعليمية ،حيث تراجعت الأهمية الن�سبية للمدار�س احلكومية من � %99إىل
 %97خالل الفرتة ،من ناحية ثانية �شهدت الفرتة تزايد �أعداد الطالب املقيدين يف كل من التعليم الأ�سا�سي والثانوي خالل الفرتة،
حي ��ث بل ��غ متو�سط معدل النم ��و ال�سنوي يف �أعداد الط�ل�اب امللتحقني باملرحل ��ة الأ�سا�سية حوايل  %4.4خ�ل�ال الفرتة ويف املرحلة
الثانوية , %4.7ويف العام الدرا�سي  2008_2007بلغ عدد الطالب املقيدينفي التعليم اال�سا�سي والثانوي  6,7مليون طالب ومن
ناحية ثانية بلغ عدد الطالب يف اجلامعات االهلية  53الف طالب وطالبة مقارنة ب  189الف طالبة وطالبة يف اجلامعات احلكومية
وبلغ عدد الطالب يف املعاهد والكليات  24961طالب وطالبة.
وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي ي�شهدها قطاع التعليم �سنة بعد �أخرى �إال �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن قدرة اليمن على حتقيق
�أه ��داف التنمي ��ة الألفية يف هذا املجال واملتمثل ��ة يف حتقيق التعليم الأ�سا�سي للجميع ،وحت�سني امل�س ��اواة بني اجلن�سني بحلول العام
 2015ق ��د تكون �صعبة ،حيث �أن امل�ؤ�ش ��رات الأ�سا�سية املتعلقة بالتعليم ما تزال متدنية وب�صورة كبرية وميكن عر�ض �أهم التطورات
يف جانب التعليم يف التايل:
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·

تراجع معدالت الأمية يف �أو�ساط ال�سكان من  %55.8عام � 1994إىل  %45.3عام � 2004إال �أنها ترتفع يف �صفوف الإناث �إىل
.%61.6

·

ارتفع معدل االلتحاق ال�صايف بالتعليم الأ�سا�سي من  %59.3عام � 1999إىل  %65.5عام 2005

·

ارتفاع معدل الإملام بالقراءة والكتابة لل�سكان يف الفئة العمرية � 24-15سنة من  %64.4عام � 2000إىل  %71عام .2005

·

ويف جان ��ب �إزال ��ة التباي ��ن ب�ي�ن اجلن�سني يف التعليم ومتكني املر�أة ،فقد حت�سن م�ؤ�ش ��ر ن�سبة الإناث �إىل الذكور يف خمتلف
املراح ��ل التعليمي ��ة حيث �أرتف ��ع من  %32.3 ،%36.6 ،%55.7ع ��ام � 2000إىل  %37.5 ،%48.9 ،%68عام  2006يف كل من
التعليم الأ�سا�سي والتعليم الثانوي والتعليم اجلامعي على التوايل.

 .3-5تطور م�ؤ�شرات ال�صحة العامة.

حتت ��ل التنمي ��ة ال�صحية موقع ًا مهم ًا يف �إط ��ار التنمية االقت�صادية واالجتماعي ��ة ال�شاملة كونها مرتبطة ب�أه ��م عنا�صر الإنتاج يف
االقت�صاد (الإن�سان) ،ومن ثم ف�إن حت�سن م�ؤ�شراتها املختلفة يعني حت�سن القدرة الإنتاجية للفرد يف االقت�صادي وحتقيق م�ستويات
متطورة من النمو االقت�صادي والتنمية.
وخ�ل�ال ال�سن ��وات القليلة املا�ضية �شهد القطاع ال�صحي تطورا ملحوظا متثل يف بناء العديد من امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية يف
مناط ��ق عدي ��دة من حمافظات اجلمهورية �إال �أنة ما ي ��زال دون م�ستوى الطموح يف توفري اخلدمات ال�صحي ��ة لل�سكان كما ونوعا،
وميكن ا�ستعرا�ض �أهم امل�ؤ�شرات املو�ضحة للو�ضع ال�صحي يف اليمن يف النقاط التالية:
·

ال تزال م�ستوى التغطية ال�صحية املتوفرة متدنية وال تتجاوز  %58من �إجمايل ال�سكان.

·

يع ��اين القط ��اع ال�صح ��ي من �شحه املوارد املالية املخ�ص�صة له يف املوازن العامة للدولة حيث بلغت النفقات املخ�ص�صة
لقط ��اع ال�صح ��ة يف املتو�سط خالل الف�ت�رة  2007/ 2000حوايل  %4من �إجمايل النفقات العام ��ة للدولة وحوايل  %1.6من
الناجت املحلي الإجمايل.
�شه ��د العم ��ر املتوق ��ع عند الوالدة حت�سن ًا ملحوظ� � ًا خالل الع�شر �سنوات املا�ضية حيث و�ص ��ل يف عام � 2004إىل � 62.9سنة
مقارنة بحوايل � 57.5سنة يف عام .1994

·

انخف�ض معدل وفيات الأطفال الر�ضع (لكل  1000مولود حي) من  84حالة يف عام � 1994إىل  77.2حالة يف عام ،2004
فيما تراجعت وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة من  104.8حالة �إىل  92.3حالة خالل نف�س الفرتة.

·

· �شه ��دت عملي ��ة التح�صني �ض ��د الأمرا�ض القاتلة بني الأطفال تطورات �إيجابية حيث و�صل ��ت ن�سبة التلقيح �ضد الأمرا�ض
ال�ست ��ة القاتل ��ة عام � 2005إىل  %80من الأطفال يف الفئة العمرية امل�ستهدفة ،وح ��وايل � %96ضد مر�ض �شلل الأطفال ،و%76
�ضد مر�ض احل�صبة.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن القطاع اخلا�ص يلعب دور ًا �إيجابي ًا وهام ًا يف جمال اال�ستثمار يف تقدمي اخلدمة ال�صحية والعالجية والتطبيب
الع ��ام ،حيث �شهدت ال�سنوات املا�ضية تو�سع اخلدم ��ات ال�صحية والعالجية للقطاع اخلا�ص جنب ًا �إىل جنب مع القطاع العام ،ومع
ذلك ف�إن القطاع ال�صحي.

تطور امل�ؤ�شرات ال�سكانية:

 يتميز املجتمع اليمني ب�أنه جمتمع فتيء حيث ي�ؤدي النمو املرتفع للزيادة ال�سكانية اىل توزيع ال�سكان على �شكل هرم قاعدتهعري�ض ��ة وقمت ��ه مدببه وهذا يعن ��ي �أن م�شكالت عديده �سوف تظهر نتيج ��ه لذلك ولعوامل �أخرى وم ��ن �أهم هذه امل�شكالت
تزايد عدد الداخلني اىل �سوق العمل وتزايد حجم الطلب على اخلدمات واالحتياجات الأ�سا�سية مبا يف ذلك الغذاء وال�سكن
والتعلي ��م و ال�صح ��ة وبقي ��ه اخلدمات وكذلك ف�أن ��ه يف ظل هذه �ألرتكيب ��ه ال�سكانية ترتفع ن�سبه الأعاله وم ��ن املتوقع �أن تظل
�ألرتكيب ��ه العمرية لل�س ��كان حمافظه على هذا الو�ضع وال يتوقع �أن يطر�أ عليها تغي�ي�ر جوهري خالل العقد القادم على الأقل
حيث �أنه من غري املمكن �أن يحدث ت�أثري كبري على قيم و�أمناط ال�سلوك الإجنابي للمجتمع فمن ال�صعب تغيريها خالل مدى
زمني ق�صري.
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الرتكيبة ال�سكانية:
·

بل ��غ مع ��دل النم ��و ال�س ��كاين يف اليمن �أكرث من  %3.5م ��ن منت�صف ال�سبعينات من القرن املا�ض ��ي وحتى عام 2004م
وانخف� ��ض املعدل يف ال�سن ��وات الأخرية �إىل  %3.2وفقا للإح�صاءات الر�سمية  ,وت�ش ��كل معدالت اخل�صوبة يف اليمن واحده
من اعلى املعدالت يف العامل حيث يبلغ معدل اخل�صوبة لدى الن�ساء اليمنيات حوايل  6.5طفل للمر�أة الواحدة وهذه املعدالت
له ��ا �آثار كبريه على �أو�ض ��اع التعليم والت�شغيل والفقر وعلى اخلدمات ال�صحية وبقيه اخلدم ��ات العامه وعند ما يتعلق الأمر
بالرتكيب ��ة العمري ��ة لل�سكان ف� ��أن نحو  %75من ال�سكان هم دون �سن ال  25ونحو  %52م ��ن ال�سكان دون �سن اخلام�سة ع�شره
وفيما يتعلق بتوزيع ال�سكان بني الريف واحل�ضر ف�أن ن�سبه  %72.47من ال�سكان يعي�شون يف الريف بينما ن�سبه ال�سكان الذين
يعي�ش ��ون يف احل�ضر متث ��ل  %26.53من �أجمايل ال�سكان ,علما ب�أن ن�سبه الإناث ت�شكل  %51تقريبا من ال�سكن ون�سبه الذكور
.%49

·

�إن وجود قرابة ثالثة �أرباع ال�سكان يف الريف ميثل حتديا كبريا لعمليه التنمية يف البالد.

·

حي ��ث يتطل ��ب الأم ��ر موارد ماليه كبريه جدا لإي�صال اخلدمات �إىل هذا العدد الكبري من ال�سكان ويف ظل وعوره �أكرث
املناطق وتناثر التجمعات ال�سكانية ال�صغرية على اجلبال والوديان.

ومتثل �ألرتكيبه العمرية لل�سكان التحدي الكبري الآخر الذي يواجه املجتمع والدولة ب�سبب �أن �شريحة ال�شباب والأطفال متثل �أكرث
من ثالثة �أرباع ال�سكان وهي مبا تعنيه من االحتياجات التعليمية وال�صحية و اال�سكانيه والعمل متثل التحدي اجلوهري الذي ينبغي
الرتكيز عليه عند و�ضع ال�سيا�سات التنموية وتنفيذها حيث �أن ه�ؤالء ال�سكان هم امل�صدر الأ�سا�سي للرثوة يف البالد خالل العقود
القادم ��ة وبقدر امتالكهم لناحية العلوم �أحلديث ��ه وم�ستوى ت�أهيلهم وطبيعة معارفهم ونوعيه قدراتهم �سوف يتحدد �إىل حد كبري
نوعيه امل�ستقبل وال�صورة التي �سوف تكون عليها حياتهم.

التوزيع اجلغرايف لل�سكان:

هناك اختالل كبري يف التوزيع اجلغرايف لل�سكان يف اليمن �سواء على م�ستوى املحافظات �أو من حيث الرتكز
يف بع� ��ض املناط ��ق احل�ضرية والت�شتت يف املناطق الريفية حي ��ث �أن واقع التجمعات ال�سكانية ي�ش�ي�ر �إىل غلبة التجمعات ال�سكانية
ال�صغ�ي�رة واملتناث ��رة يف توزيعها ومعظم التجمعات ال�سكانية تقع يف املناطق اجلبلية �أو ال�صحراوية والتي ال تزال معزولة ن�سبيا
وي�صعب و�صول اخلدمات لها وتزداد كلفتها.

الهجرة الداخلية:

متثل الهجرة من الريف �إىل املدينة االجتاه ال�سائد للحراك ال�سكاين يف اليمن حيث يتزايد منو ال�سكان يف املدن وخا�صة العا�صمة
�صنع ��اء وبقي ��ه املدن الرئي�سية وقد ا�ستحوذت العا�صمه على الن�سبه االكرب من حجم الهجرة الداخلية وهذا الو�ضع ميثل انعكا�سا
للتنمي ��ة غ�ي�ر املتوازن ��ة التي ركزت عل ��ى احل�ضر على ح�س ��اب الريف مم ��ا زاد من حدة التف ��اوت يف م�ستوى التط ��ور بني الريف
واحل�ضر.

ر�ؤية م�ستقبلية:

	�أن احلاجة �إىل جهود ا�ستثنائية ملواجهه التزايد ال�سكاين املت�سارع متثل �أولوية يف التخطيط وعند تخ�صي�ص املوارد فب�سبب
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الزي ��ادة ال�سكاني ��ة تتزايد �أرق ��ام امل�ستهدفني للتعلي ��م الأ�سا�سي ب�سرعة اكرب من البن ��ي التحتية �ألقائم ��ه �أو تلك التي �سيتم
اجنازه ��ا يف ظ ��ل املوارد املتاحة وهكذا بالن�سبة للرعاية ال�صحية التي مل تتوفر ملعظم ال�سكان حتى الآن فكيف وقد ت�ضاعف
عدده ��م خ�ل�ال �أقل من ثالثة عقود قادمة وماذا عن ال�سكن املنا�سب والوظائف ولنا �أن نت�صور كيف ميكن �أن ت�صبح اليمن
�سكان ��ا وظرف ��ا ومعي�شة خالل عقدين �أو ثالث ��ة عقود من الزمن وبناء عل ��ى املعطيات �ألقائمه وهاج�سن ��ا �أن تكون الظروف
�أح�س ��ن مم ��ا علي ��ه الآن وان كان م ��ن ال�صعب التنب�ؤ بو�ض ��وح ملا �سوف يكون علي ��ه احلال يف امل�ستقبل بل وحت ��ى يف امل�ستقبل
القري ��ب ب�سب ��ب حاله عدم اال�ستقرار العام ومبجمل الأو�ضاع ويظل توقع مفاجاءات �سيا�سيه واقت�صاديه ت�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا
على الأو�ضاع االجتماعية املثقلة باملعاناة والتي يلفها ال�شعور بالإحباط وت�ضا�ؤل الأمل.
	�أن املنطق القائل ب�أن اليمن ال متلك الكثري لكي تعمل من �أجل امل�ستقبل خا�صة و�أنها قد فوتت فر�صا خالل العقدين املا�ضيني
كان ب�إمكانها �أن حتقق �شيئا مقدرا يف عمليه التنمية وحتقيق الإ�صالحات وبناء م�ؤ�س�سات �ألدوله �إال �أنها لن تفعل �سوى القليل
ونخ�ش ��ى ان تك ��ون اليوم يف و�ض ��ع ال ي�ساعدها على �إيقاف حاله التده ��ور و�إمنا بفعل عوامل متداخل ��ة ومعقده على ال�صعيد
ال�سيا�س ��ي و االجتماع ��ي بالذات  ,ف� ��أن �أو�ضاع اليمن �أالقت�صاديه هي الأخرى مر�شحه ملزيد م ��ن التدهور والبلد برمته يكاد
ينزلق �إىل حاله الف�شل والفو�ضى ورمبا لأجل طويل� ,أن هذا املنطق وان كان ال يعوزه الربهان  ,يكون مقبوال فقط عند حاله
اال�ست�س�ل�ام للواق ��ع الراهن وت�سهيل تفاقم العوام ��ل ال�سلبية ب�سبب ترددنا يف مواجهه التحدي ��ات وتخوفنا من التغيري الذي
يحفظنا ويحمينا ويقودنا �إىل مدارج التقدم والتطور ,وحتملنا مل�س�ؤولياتنا هو بداية الطريق لأحداث التغيريات االيجابية يف
حياتنا والو�سيلة الأكيدة لتوليد الفر�ص وتكاثرها على خمتلف الأ�صعدة,
	�إن اليم ��ن لي�ست خاليه من الق ��درات والإمكانات وهي يف مواجهتها ملجمل التحديات البد �إن تعتمد على قدراتها الذاتية �أوال
وحت�سن توظيفها للإ�سراع يف حتقيق التنمية ال�شاملة للإن�سان اليمني الذي ي�ستطيع حينها �أن ي�ضاعف من قدراته و�أن يتو�سع
يف عطاءات ��ه الت ��ي من خاللها ت�ضي ��ق م�ساحه املعاناة ويرتاجع حجم املخ ��اوف والإن�سان هو التحدي وه ��و �ألفر�صه ومهمتنا
لي�ست م�ستحيلة يف جعل التحدي احلا�ضرهو فر�صه امل�ستقبل ولكي يتحقق ذلك فال بد من القيام باالتي:



·

�أع ��اده �صياغ ��ة الأدوار املختلفة للم�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية على �ضوء املتغريات العاملية على
�صعي ��د االقت�صاد املعريف والثقايف وعلى �صعيد التج ��اره واال�ستثمار الدويل ومبا ميكن اليمن من زيادة ثروتها الوطنية
وا�ستقطاب الرثوات من خارجها.

·

حتقي ��ق الإ�صالح ��ات امل�ؤ�س�سي ��ة التي م ��ن �ش�أنها �أن تهي�أ املن ��اخ لإطالق الطاقات والق ��درات وتف�سح املجال �أمام
الأدوات والآلي ��ات اجلدي ��دة ل�صناعه ال�ث�روة واكت�سابها واال�ستفادة منها ومبا يح�سن من نوعي ��ه احلياة ويعزز الوجود
الإن�ساين واملجتمعي للأفراد واملجتمع

·

حتدي ��ث البن ��اء املجتمع ��ي عل ��ى �أ�س�س دينيه ووطني ��ه وعلميه �سليمة والت�أهي ��ل امل�ستمر للقاع ��دة املجتمعية لتكون
الأ�سا�س املتني للبنا االقت�صادي وال�سيا�سي املتطور واملتجدد.

·

حتقي ��ق التنمي ��ة الدميقراطي ��ة الداعمة لتحقيق امل�ساواة يف احلقوق واملواطنة وقي ��ام �شراكه وطنيه وا�سعة قادرة
عل ��ى ح�شد م ��وارد املجتمع وترا�صها وتوظيفها وعلى �أ�سا�س مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ومب ��ا يحقق امل�شاركة الوا�سعة يف �إنتاج
الرثوة وتوزيعها.

·

اعتم ��اد اال�سرتاتيجي ��ات �أالقت�صاديه القادرة على بناء النموذج الوطني التنموي املت�سق مع الإمكانات واملوارد الكامنة يف
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الب�ل�اد والق ��ادر على الأفاده من معطيات العوملة واحلقائق اجليو �سيا�سيه اجلدي ��دة وتثمريها ل�صالح البناء االقت�صادي
والتنموي الداخلي  ,مع الرتكيز على اجلوانب التي ميكن من خاللها حتقيق التنمية ال�سريعة.
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·

اعتماد ال�سيا�سات ال�سكانية املنا�سبة يف �أطار التنمية الب�شرية ومبا يجعل النمو ال�سكاين تنميه ب�شريه ت�ؤدي �إىل توفري
اخلدمات ال�صحية اجليدة وتطوير التعليم وحت�سني جودته وحترير ربقة املجتمع من العادات والتقاليد ال�سلبية

·

ا�ستثمار الرتاث الثقايف وتطويره وحتويله �إىل �صناعه ثقافيه �سياحية مدره للدخول ومولده لفر�ص العمل.

·

�أح ��داث ح ��راك �س ��كاين ي�ؤدي �إىل �أعاده التوطني يف املناطق الغنية باملوارد واملنا�سبة لبناء مدن ثانوية ي�سهل توفري
اخلدم ��ات له ��ا بكلفه �أقل من املناطق اجلبلي ��ة �أو ال�صحراوية الت ��ي ال تتوفر فيها �أ�سباب وم�ص ��ادر كافيه للرزق وتقدمي
الت�سهيالت املنا�سبة لبناء ال�سكن و�إن�شاء امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف هذه التجمعات ال�سكانية اجلديدة والرتكيز
على ا�ستغالل املوارد املحلية يف �أطار تنموي يتكامل مع االداءات التنموية �ألعامه على م�ستوى البالد (زراعيه � ,سياحية،
جتاريه � ,صناعات حرفيه وتقليديه.....الخ)

·

�أقام ��ه م�شروع ��ات ا�سرتاتيجيه كربى مثل خ ��ط �سكه احلدي ��د ال�ساحلي,مناطق �صناعية,م�ش ��روع زراعي كبري,مناطق
�سياحية...,ال ��خ) وبال�شراكة مع القط ��اع اخلا�ص املحلي واالجنبي والتي من �شانها امت�صا�ص قدر كبري من العمالة وفتح
�أفاق جديدة جتتذب �أحالم النا�س و�أفكارهم و�إبداعاتهم.

·

تعزيز دور ال�سلطات املحلية يف �أداره املوارد املحلية وتنميتها وتعزيز دورها يف املحافظة على البيئة وتن�شيط احلركة
ال�سياحية والقيام باملبادرات النوعية التي ت�ستهدف توفري فر�ص العمل ومكافحه الفقر باالعتماد على تعبئه املوارد املحلية
وتو�سيع ال�شراكة بني القطاعات الثالثة احلكومية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.

·

�إدماج ق�ضايا ال�سكان والنوع االجتماعي والن�شئ وال�شباب يف خطط التنمية ومراجعه تلك ال�سيا�سات وتطويرها ب�صوره
م�ستمرة على كل امل�ستويات املحلية والوطنية والقطاعية.

·

تطوير قواعد البيانات واملعلومات حول ق�ضايا ال�سكان وربطها بالأهداف التنموية.

المقال الرابع
الشراكة في التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص
�أن حتقي ��ق التنمي ��ة االقت�صادي ��ة واالجتماعية يف اليمن مبعدالت �أ�س ��رع و�أكرب تتوقف ب�شكل كبري على طبيع ��ة ونوعية العالقة بني
احلكومة والقطاع اخلا�ص ،و�أنه بقدر ما ترتقي العالقة بني القطاعني
�إن حتقي ��ق التنمي ��ة االقت�صادية واالجتماعية يف اليمن مبعدالت ا�سرع واكرب تتوق ��ف ب�شكل كبري على طبيعة ونوعيبة العالقة بني
احلكومة والقطاع اخلا�ص و�أنه بقدر ما ترتقي العالقة بني القطاعني اىل درجة اكرب من ال�شراكة ف�إن معدالت النمو االقت�صادي
وزيادة فر�ص العمل اجلديدة وخطوات التنمية تكون ذات �آثار �إيجابية و�أكرث ات�ساع ًا وانت�شار ًا .كما �أن �إقامة �شراكة �إيجابية وفاعلة
ب�ي�ن القطاع�ي�ن �س ��وف ت�سهم يف تعزيز دور القطاع الآخ ��ر ،وتزيد من كفاءة وفعالي ��ة �أدائه.وان اول ما تعن ��ي ال�شراكه هو حتديد
ال ��دور املنا�س ��ب لكل من القطاع الع ��ام والقطاع اخلا�ص كما ان ال�شراكه ال تاتي اال عرب احل ��وار والتوافق ولي�س عن طريق ا�صدار
القرارات.
وتنبع �أهمية قيام �شراكة حقيقية فاعلة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ،ب�صورة �أ�سا�سية من وجود جمموعة من العوامل والأ�سباب
ت�ش ��كل يف جمملها ظروف منا�سبة و�أر�ضية مواتي ��ة لإقامة مثل هذه ال�شراكة ،ف�ض ًال عن وجود حتديات وم�شاكل ومعوقات ال ميكن
التغلب عليها �أو احلد منها �إال من خالل �إقامة مثل هذه ال�شراكة� ،أ�ضف �إىل ذلك وجود منافع متاحة وكامنة ميكن اال�ستفادة منها
ب�شكل �أف�ضل يف ظل وجود �شراكة حقيقة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.
ويعتم ��د تط ��ور عمليه ال�شراكه بني احلكومه والقط ��اع اخلا�ص على حجم التقدم الذي يحدث على �صعيد حت�سني بيئة االعمال واال�ستثمار ,
واخلط ��وه اال�سا�سي ��ه يف اقامة �شراكه حقيقيه وفعاله بني احلكومه والقطاع اخلا�ص تتمثل يف حتقيق �سيادة القانون وعلى ا�سا�س ذلك تبني
الثقه وي�سهل التعامل بني اجلميع وتتوفر البيئه القانونيه امل�شجعه لزيادة اال�ستثمار والنمو االقت�صادي  ,اىل جانب ال�سيا�سات ال�سليمة و

االداره اجليدة وتوفر بيئه �أ�سا�سيه كفيلة بدعم بئيه االعما ل واال�ستثمار وتعزيز فعاليتها وزيادة النمو.

 )1مفهوم ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص و�أهمية قيامها.

توجد تعاريف عديدة ملفهوم ال�شراكة الفاعلة يف التنمية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ،بحيث يت�سم كل مفهوم ب�سماته ودعائمه
اخلا�صة به ،وميكن تعريف ال�شراكة يف التنمية بني الطرفني ب�أنها "انخراط القطاعني يف عملية تفاو�ضية م�ستمرة يف عملية �صنع
القرار واتخاذه للو�صول �إىل ترتيبات �أو اتفاقات ملزمة يتم من خاللها توزيع كفء وفاعل للأدوار املتفق علها بني هذه الأطراف،
ومب ��ا ي�ضم ��ن توظيف كافة املوارد املتاحة وبالتايل تعظي ��م العائد االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�س ��ي والثقايف من هذه املوارد".
وتتمثل الركائز الأ�سا�سية لل�شراكة يف:
 وجود �شراكة منظمة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ،تت�سم بامل�ؤ�س�سية واال�ستدامة ،وقائمة على قواعد و�أ�س�س وا�ضحة ومتفقعليها.
 وج ��ود �إط ��ار قانوين وتنظيمي يعمل على زيادة �أن�شطة القطاع اخلا�ص دون امل�سا� ��س بقانونية و�أهمية دور احلكومة يف عمليةالتنمية االقت�صادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر.
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 وجود بيئة اقت�صادية وت�شريعية و�إدارية واجتماعية منا�سبة وم�ستقرة حتفز ن�شاط القطاع اخلا�ص وجتذب ا�ستثماراته.ويف املج ��ال التنموي واال�ستثماري ف�أن مفهوم ال�شراكة بني القطاع�ي�ن العام واخلا�ص ين�صرف �إىل تلك الرتتيبات التي يقوم فيها
القط ��اع اخلا� ��ص بتقدمي �سلع وخدم ��ات عامة تقدمه ��ا يف الأ�صل احلكومة ،وي�أخذ ه ��ذا النوع من ال�شراك ��ة – PPP) (Public
� Private Partnershipsأ�شكال عديدة متتد من ت�شييد البنية التحتية املادية �إىل امل�شاركة يف تقدمي اخلدمات العامة وبالذات
اخلدمات الأ�سا�سية العامة مثل اخلدمات ال�صحية والتعليمية ،كما يختلف هذا النوع من ال�شراكة والذي يعترب ترتيب تعاقدي بني
�أي وحدة حكومية وقطاع خا�ص عن اخل�صخ�صة والتي تتمثل ب�صورة رئي�سية يف البيع املبا�شر الكلي �أو اجلزئي للأ�صول احلكومية
ب�أي طريقة كانت.
.

تزاي ��د التحدي ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعية التي تواجه االقت�ص ��اد اليمني والتي تقف حجر عرثة �أم ��ام االنطالق يف طريق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية،

بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،هناك عوامل �أخرى تدفع نحو تعزيز وتطوير ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص ،من �أبرزها ما يلي:
·

تراجع قدرة االقت�صاد الوطني على توفري وظائف جديدة يف ظل تزايد عدد الداخلني يف �سوق العمل.

·

زي ��ادة الثق ��ة يف ال�سيا�سات والإجراءات والقرارات التي ت�صدرها وتنفذها احلكومة ،من خالل امل�ساهمة يف �إجناحها،
حيث يعترب احلوار عام ًال حا�سم ًا يف �إجناح ال�سيا�سات وحتقيق الأهداف.

·

تعزي ��ز الدميقراطي ��ة بحي ��ث ت�صبح احلكومة �أكرث �شفافية و�أكرث قابلية للم�ساءل ��ة ،وتعمق كذلك من ال�شعور باملواطنة
واالنتماء �إىل اليمن ،وكل ذلك ي�ساهم يف تعزيز الأمن واال�ستقرار يف اليمن.

·

تعميق الإ�صالحات االقت�صادية واملالية والإدارية وامل�ساهمة يف جناحها وتو�سيع �آثارها الإيجابية.

 )2واقع ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.

ال �ش ��ك ان تطبي ��ق برنامج اال�صالح االقت�صادي قد ادى ايل تو�سي ��ع نطاق الدور االقت�صادي للقطاع اخلا�ص وت�شجيعه ليكون
املح ��رك الرئي�س ��ي للن�ش ��اط االقت�صادي وهو ما �أكدت ��ه اخلطة اخلم�سي ��ة الأوىل للتنمية االقت�صادي ��ة واالجتماعية (-1996
2000م) حيث عملت على �إعادة حتديد دور الدولة يف الن�شاط االقت�صادي وح�صره يف جمالني رئي�سني هما :ت�أمني اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي ،وتطوير �آليات اقت�صاد ال�سوق احلرة وتنظيمها ،وا�ستكمال و�إقامة م�شاريع البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة
وكان تنفيذ اخلطه متزامنا مع تنفيذ برناجما اال�صالحات االقت�صاديه ،كما �أكدت كل من الر�ؤية اال�سرتاتيجية لليمن ()2025
واخلطت�ي�ن التنمويت�ي�ن الثانية والثالثة على حترير الن�شاط االقت�صادي من كافة القيود وال�ضوابط الإدارية والتنظيمية بغر�ض
�إزال ��ة املعوق ��ات التي تعرت�ض �آليات ال�سوق وحرية التج ��ارة واملناف�سة .ولكن بالنظر اىل واق ��ع ال�شراكه بني احلكومه والقطاع
اخلا� ��ص ف�إن امل�ساف ��ه التي ينبغي على الطرفني قطعها للو�ص ��ول اىل �شراكه حقيقيه ودائمه ال ت ��زال طويله وتعتورها معوقات
عديده.وميك ��ن التع ��رف على اهم امل�ؤ�شرات التي يق�سم بها الواقع الفعل ��ي مل�ستوى تكون ال�شراكه يف القطاع اخلا�ص واحلكومه
وذل ��ك من خالل ا�ستعرا�ض املالمح املكونه لبيئة االعمال ومناخ اال�ستثمار وذلك وفقا لر�ؤيه القطاع اخلا�ص وبع�ض امل�ؤ�شرات
الدوليه وعلى النحـــو االتي:
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 )3م�ؤ�شرات �أداء القطاع احلكومي وفقا لر�ؤية القطاع اخلا�ص وبع�ض امل�ؤ�شرات الدولية:

يرتب ��ط ن�ش ��اط القطاع اخلا�ص –املحلي والأجنبي– وا�ستثماراته ب�صورة �أ�سا�سي ��ة بطبيعة وم�ستوى الأو�ضاع والعوامل التي ت�شكل
يف جمملها ما يعرف ببيئة �أداء الأعمال من ناحية ومناخ اال�ستثمار من ناحية �أخرى ،ولذلك ف�أن ت�شخي�ص الو�ضع الراهن لطبيعة
وم�ست ��وى هذه الأو�ضاع والعوامل وفق� � ًا للم�ؤ�شرات الدولية من ناحية ور�ؤية القطاع اخلا�ص اليمني من ناحية �أخرى ي�شكل اخلطوة
ال�ضروري ��ة والالزم ��ة لتحديد الإجراءات املطلوب ��ة حلفز وتو�سيع �أن�شطة القطاع اخلا�ص يف املج ��االت االقت�صاد والتنموية وزيادة
ا�ستثماراته.
و�ضم ��ن ه ��ذا الإطار �أجرى البنك الدويل م�سحني يف عام ��ي  2005 ،2001على عينة ع�شوائية من املن�ش�آت اخلا�صة ي�صل عددها �إىل
 488من�ش� ��أة لتقييم مناخ اال�ستثم ��ار يف اليمن ،موزعة على اخلم�س املدن الرئي�سية (�صنعاء ،عـدن ،تعـز ،املكال ،احلديدة) ومن بني
م ��ا خ ��رج به هذا امل�سح من نتائج �أولية حتديد القيود التي تعيق اال�ستثمار اخلا�ص وت�ؤثر �سلب ًا على مناخ اال�ستثمار يف اليمن .ويو�ضح
اجلدول رقم ( )7هذه القيود ون�سبة املن�ش�آت التي حددتها باعتبارها حتدد درجة ت�أثريها.

جدول ( )1-4القيود املعيقة لال�ستثمار ودرجة ت�أثريها وفقا مل�سحي 2005 - 2001
م�سح 2001
القيود املعيقة لال�ستثمار
عدم اال�ستقرار االقت�صادي
الف�ساد
م�شاكل ال�ضرائب ومعدالتها
املناف�سة غري العادلة
التهريب والإغراق
اجلرائم وال�سرقة وعدم النظام
م�شاكل الكهرباء
م�شاكل �إدارة ال�ضرائب
الق�ضاء وحل النزاعات
م�شاكل احل�صول على الأرا�ضي
تكلفة التمويل
م�شاكل احل�صول على التمويل
م�شاكل اجلمارك والقوانني التجارية

ن�سبة املن�ش�آت
86
82
78
68
67
67
64
61
58
49
46
39
34

م�سح 2005
القيود املعيقة لال�ستثمار
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية
معدالت ال�ضرائب
الف�ساد
الإدارة ال�ضريبية
املناف�سة غري العادلة
التهريب
الكهرباء
�أنظمة التجارة واجلمارك
احل�صول على الأرا�ضي
تكلفة التمويل
النظام القانوين
�إجراءات احل�صول على التمويل
تراخي�ص العمل

ن�سبة املن�ش�آت
73
71
61
54
52
52
40
37
34
31
28
24
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كم ��ا ح ��ددت النتائ ��ج الأولية لهذا امل�سح طبيع ��ة الإجراءات للح�صول على اخلدم ��ات احلكومية الأ�سا�سية ،كم ��ا ت�شري العديد من
التقاري ��ر الدولية والقطري ��ة �إىل �أن �أن�شطة القطاع اخلا�ص وا�ستثماراته يف اليمن تواجه العدي ��د من ال�صعوبات واملعوقات ،حيث
ي�ش�ي�ر تقري ��ر معهد البنك الدويل حول الإدارة الر�شي ��دة لعام � 2007إىل ح�صول اليمن على م�ستوي ��ات �ضعيفة �أو �ضعيفة جد ًا يف
خم�س ��ة م�ؤ�شرات من امل�ؤ�شرات ال�ستة التي تت�ضمنها التقارير ال�سنوية للإدارة الر�شيدة وهي :م�ؤ�شر امل�شاركة ال�سيا�سية وامل�ساءلة
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( ،)17.3اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي (  ،)8.2م�ؤ�ش ��ر فعالي ��ة احلكوم ��ة (  )13.3مقارن ��ة ب� �ـ ( )14.7يف عام  ،2006ج ��ودة البنية
التنظيمي ��ة والإجرائي ��ة (  ،)23.8م�ؤ�ش ��ر �سيادة القان ��ون (  .)18.1وح�صلت اليم ��ن على درجة متو�سط ��ة يف م�ؤ�شر التحكم يف
الف�ساد ( .)33.1

جدول ( )2-4عدد �أيام احل�صول على اخلدمات احلكومية وفقا مل�سح 2005م
اخلدمة

ربط الكهرباء

ربط التلفون

ربط املاء

رخ�صة العمل

عدد الأيام

30.5

13.5

13.5

11.6

التخلي�ص
اجلمركي
14.8

�إجراءات
ال�صادرات
6.2

وكانت اليمن قد احتلت املرتبة (  ) 98على امل�ستوى العاملي من بني  181دولة يف تقرير بيئة �أداء الأعمال Doing Business

 2008 " " 2009متقدمة بذلك من املرتبة  123على امل�ستوى العاملي .كما جاء ترتيبها يف املرتبة الثامنة على امل�ستوى العربي من
بني (  ) 18دولة عربية ت�ضمنها هذا التقرير

 )4حتديات بناء ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.
اوال :التحديات على ال�صعيد احلكومي:
عل ��ى الرغم من ال�سيا�سات املعلنه من قبل الدولة لتح�س�ي�ن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية و�ضمان ا�ستقرار البيئة االقت�صادية ،وتو�سيع
م�شارك ��ة القط ��اع اخلا�ص وزيادة م�ساهمت ��ه يف عملية التنمية� ،إال �أن �أن�شطة القطاع اخلا� ��ص وا�ستثماراته تواجه حتديات عديدة ومتنوعة
�ساهمت يف عدم تطوير العالقة احلالية بني احلكومة والقطاع اخلا�ص �إىل �شراكة حقيقة و�إيجابية تخدم م�صالح ال�شركاء على حدٍ �سواء،
وينعك�س نفعها على االقت�صاد الوطني واملواطنني  ،وميكن �إيجاد هذه التحديات على النحو الآتي:
� .1ضعف البناء امل�ؤ�س�سي والتنظيم الإداري للدولة ب�صورة عامة ،على ال�صعيد احلكومي واحلكومة ب�صفة خا�صة .وي�شكل هذا ال�ضعف
عقب ��ة يف �سبي ��ل تطوير وتو�سيع �أن�شط ��ة القطاع اخلا�ص ،ومتكينه من �أداء دوره املن�شود من قب ��ل الدولة نف�سها ،وميكن مالحظة هذا
ال�ضعف يف العنا�صر التالية:

·
·
·
·
·
·
·
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�سيا�سات اقت�صادية كلية غري وا�ضحة املعامل من حيث التنفيذ.
�ضعف االجراءات التي تتخذها الدولة للحد من عمليات التهريب ،والغ�ش والتقليد التجاري
تخلف البنية الأ�سا�سية واملرافق العامة واخلدمات ال�ضرورية.
ا�ست�شراء ظاهرة الف�ساد.
ات�سام الت�شريعات القانونية بعدم اال�ستقرار واالفتقاد للو�ضوح وال�شفافية و�سوء التطبيق.
ع ��دم وج ��ود جه ��ة حكومي ��ة متخ�ص�ص ��ة تهت ��م بدرا�سة وحتلي ��ل �أو�ضاع القط ��اع اخلا� ��ص وو�ضع املقرتح ��ات للحلو
واملعاجلات.
ع ��دم توف ��ر البيئة املنا�سب ��ة واملناخ املالئم الكايف والالزم جل ��ذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبي ��ة و�إعادة ر�ؤو�س
الأموال املهاجرة.

ثانيا :التحديات على �صعيد القطاع اخلا�ص
الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاع والعام واحلكومة:
على �صعيد املنظومة ال�سيا�سية:
تتنامى �أهمية احلكم الر�شيد والذي يت�ضمن تكامل حركة كافة م�ؤ�س�سات املجتمع و�أطرافه الفاعلة ،وهذا التكامل يتطلب بال�ضرورة
م�ستوى من احلوار والتفاعل والتن�سيق والت�شارك الإيجابي بني م�ؤ�س�سات املجتمع و�أطرافه املختلفة ،ف�ض ًال عن �أن االلتزام مبنهج
تعميق احلوار وامل�شاركة املجتمعية ميكن �أن ي�ساهم يف تر�شيد عمليات �صنع القرار على امل�ستويات املختلفة ،ويف تعبئة �أف�ضل ملوارد
املجتمع الب�شرية واملادية يف عملية التنمية.
يج ��در بالقط ��اع اخلا�ص ان يك ��ون عامال م�ؤثرا يف خمتلف ال ��ر�ؤى االقت�صاديه لالح ��زاب ال�سيا�سيه ويف االجت ��اه الذي ي�ؤدي اىل
التقري ��ب بينهما و�ص ��وال اىل �صياغه قواعد و�أ�س�س عامه حتكم �سري العمليه االقت�صاديه يف البالد وح�صر الفروقات يف التفا�صيل
واالليات التنفيذيه يف االماكن ,فال�سيا�سات اجليده ال ت�أتي اال من خالل اجلهود امل�شرتكه والتعامل بني احلكومه والقطاع اخلا�ص
واالح ��زاب ال�سيا�سي ��ه وبقي ��ة منظمات املجتمع املدين ومن خ�ل�ال املحافظه على ح ��وار منتظم بني هذه االط ��راف كما ينبغي ان
تك ��ون عمليه الت�أثري متبادله وم�ستمره بني االطراف الثالث ��ه فاحلكومه ن�ؤثر يف االعمال واالن�شطه االقت�صاديه املختلفه من خالل
القوان�ي�ن وال�سيا�س ��ات والنظم وهو ما ينطبق على بقيه االحزاب ال�سيا�سيه عندما حتكم او ت�شارك يف احلكم وعلى اجلانب االخر
ف�إن القطاع اخلا�ص ميثل امل�ست�شار االقت�صادي االول للحكومه مبا لديه من خربه ووفره يف االفكار واملقرتحات التي من �ش�أنها �أن
ت�ساعد يف معاجلة امل�شكالت االقت�صاديه يف البالد.
�أن �شراك ��ه القط ��اع اخلا�ص مع االحزاب ال�سيا�سي ��ه ذات اهميه كبريه يف بناء ر�ؤيه للتنمي ��ه االقت�صاديه واالجتماعيه ويف حتقيق
احلك ��م الر�شي ��د والتخاذ ال�سيا�سات االقت�صاديه اجلي ��ده التي من �شانها ان توفر فر�ص العمل وتزي ��د من م�ستوى الدخل وجتذب
اال�ستثم ��ارات وحت�س ��ن اخلدمات العام ��ه ,ولذلك ف�أنه يتعني عل ��ى القطاع اخلا�ص ان يك ��ون عامال م�ؤث ��را يف �سيا�سات االحزاب
وبراجمها وتف�ضيالتها وهنا يكمن دور القطاع اخلا�ص يف امل�شاركه يف بناء ال�سيا�سات و�إيجاد القوانني التوعويه املتميزه والتنظيم
اجلي ��د الذي يحفز على التو�س ��ع يف االعمال واالن�شطه االقت�صاديه املختلفه ,ولكي ي�ستطي ��ع القطاع اخلا�ص ان ي�شارك بنجاح يف
�صنع ال�سيا�سات والقرارات االقت�صاديه.

على �صعيد املنظومة القانونية:
ف� ��إن �أ�صالح بع�ض القوانني والت�شريعات هي �أح ��د ال�شروط الأ�سا�سيه لتح�سني بيئه اال�ستثمار والأعمال يف اليمن فهناك ت�ضارب
يف بق�ض القوانني ويف كثري من اللوائح والقرارات اجلمهوريه وقرارات جمل�س الوزراء والقرارات الوزاريه واللجان املخت�صه ذات
العالق ��ه بالقطاع اخلا�ص اىل جانب التداخ ��ل يف االخت�صا�صات بني الوزارات واجلهات املعنيه وهوما ي�ؤدي اىل تعقيد االجراءات
وتطويله ��ا وزياده كلف ��ه الأعمال واال�ستثمار ورمبا توقف امل�ستثم ��ر عن امل�ضي يف امل�شروع وتوليد القناع ��ات لدى امل�ستثمرين بعدم
التفك�ي�ر باال�ستثم ��ار يف اليمن وخا�صه امل�ستثمرين اخلارجيني ولذلك ف�أن ازاله املعوقات القانونيه �شرط �أ�سا�س �أمام حت�سن مناخ
اال�ستثم ��ار وبيئ ��ه االعمال وهذا يتطل ��ب اجناز جمله من التعدي�ل�ات القانونيه ورمب ��ا �أ�صدار بع�ض ا لقوان�ي�ن جلديده اىل جانب
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التطبي ��ق ال�سلي ��م للن�صو� ��ص القانونيه والتزام جميع االطراف بالقان ��ون مبا يف ذلك احلكومه ويف حال ��ة املخالفه ي�صبح تعوي�ض
املت�ضرر امرا ملزما وعلى الطرف املخالف تنفيذه.
و برغ ��م م ��ا حتقق يف جمال البنيه التحتيه ف�أن حجم اال�ستثمارات العامه يف البنيه التحتيه اليزال متخلفا بدرجه كبريه عن واقع
اال�ستثم ��ارات العام ��ه يف البل ��دان الناميه ال�صاعده ومنها الدول املج ��اوره وان كان العائق هو املوارد املالي ��ه ف�أن كثري من البلدان
ذات امل ��وارد املح ��دوده قد جتاوزت ما ي�سمى بـ (لعنه) املوارد .وا�ستطاعت بف�ضل اال�صالحات االقت�صاديه املنفذه يف تلك البلدان
وبف�ض ��ل االداره الكف� ��ؤة ويف �ضل احلكم اجليد ان حتقق قفزات تنمويه كبريه النه ��ا ا�ستطاعت ان حتقق ال�شروط الالزمه جلذب
اال�ستثم ��ارات اخلارجي ��ه اخلا�صه وك�سب ثق ��ه امل�ستثمرين املحليني واخلارجي�ي�ن لي�س بالوعود وال باخلطاب ��ات وامنا باالجنازات
الت ��ي يلم�سه ��ا امل�ستثمر من خالل توفر التموي�ل�ات وبكلفة منا�سبه وتوفر العماله املدربه والك ��وادر املتخ�ص�صه وباالجور املنا�سبه
واحل�ص ��ول عل ��ى امدادات املياه والطاقه الكهربائيه دون انقطاع يذكر اىل جانب توفر �شبكه وا�سعه من الطرق واملوانئ واملطارات
وغريه ��ا م ��ن املكونات اجلاذبه للأ�ستثم ��ار ناهيك عن ال�سهوله والي�سر يف اجن ��از املعامالت وانخفا�ض الكلف ��ه و قناعه امل�ستثمر
بال�ضمان ��ات الكافيه ف�ضال عن ح�صوله على عائد منا�سب عل ��ى ا�ستثماراته وقدرته على التنب�ؤ باالجتاهات الأ�سا�سيه لل�سوق فال
ي�سري يف طريق غري �آمن وال يتعر�ض ملخاطر كبرية تذهب بر�أ�س ماله الأ�صلي وتعر�ضه ملا هو ابعد من ذلك.
كم ��ا �أن ج ��زء كبري من ال�سبب يف تراج ��ع اال�ستثمارات اخلا�صة يعود اىل مواطن الق�صور ل ��دى القطاع اخلا�ص والتي تتعمق بفعل
العج ��ز املتزايد على �صعي ��د ال�سيا�سات واملمار�سات احلكومية التي ت�ؤثر يف �سلوك رجال الإعم ��ال وامل�ستثمرين املحليني والأجانب
نتيج ��ة م ��ا يواجه ��وا ن من عقبات كثرية يف ال�سوق ويف عملي ��ات التناف�س غري العادله يف املناق�ص ��ات ويف التنظيمات املعقدة ويف
احل�ص ��ول عل ��ى املعلومات الدقيقة التي ت�ساعدهم على القيام بخياراتهم اال�ستثمارية واتخاذ القرارات وفقا للتوقعات املبنية على
امل�ؤ�شرات املتوفرة.
ويف بع�ض الأحيان ال يتوقف الآمر عند جمرد ال�سيا�سات احلكوميه الردئية والتطبيق الغري وا�ضح لتك ال�سيا�سات وامنا يتعدى االمر
اىل انحي ��از قواعد اللعبه اىل �أط ��راف ا�ستثماريه حمدوده اىل جانب ان ممار�سة امل�سئولني للتجارة جعلتهم ال يحر�صون على تطبيق
القوان�ي�ن وه ��ذا ي�ؤدي اىل عزوف امل�ستثمرين عن اال�ستثمار يف مواطن كثريه وقطاع ��ات خمتلفه كون ه�ؤالء امل�ستثمرين يقعون خارج
�شبكات امل�صالح غري امل�شروعه وال ي�ستطيعون ايقاف تلك املمار�سات وال يرغبون يف نف�س الوقت يف بناء �شبكات م�صالح فا�سدة.
�إن بيئ ��ه االعم ��ال امل�شجعه هي تلك التي ي�ضمن فيها رجال االعمال وال�شركات ان حكم القانون هو الذي �سوف يهيمن وان ال�سيا�سات
احلكوميه املتخذه هي �سيا�سات مدرو�سه ومراعيه لوجهه نظر امل�ستثمرين وان النزاعات �سوف حتل خالل فرته زمنيه ق�صريه كما ان
البيئه امل�شجعه لالعمال يتم فيها حتديد ال�ضرائب و الر�سوم املختلفه ب�صوره غري اعتباطية ويف ظل قوانني �سليمه وممار�سات راقيه
وان جميع االعمال يراعى فيها تخفي�ض التكاليف و�سرعه االجناز و�سال�سه التعامل واحلر�ص ال�شديد من قبل اجلهات الر�سميه على
ايجاد بيئه مواتيه للعمليات التجاريه واال�ستثماريه الناجحه

� )5أ�س�س ومنطلقات ال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�ص (ر�ؤية م�ستقبلية).

 .1ان البحث عن امل�سارات املختلفه امل�ؤديه اىل زياده ال�شراكه مع القطاع اخلا�ص يف عمليه التنميه االقت�صاديه واالجتماعية هي
م�س�ؤلية احلكومه بالدرجه االوىل قبل �أن تكون م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص الذي عليه �أن ي�ستجيب لتعزيز تلك امل�سارات التي تقوي
اجلميع وت�ساعد على احداث االنتقاالت الناجحه �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا
وال �ش ��ك �أن ��ه عندما تكون املبادره من احلكومه فان زخم امل�شاركه يكون اقوى واجدى ويف حاله غياب املبادره احلكوميه اجلاده
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لتحقيق ال�شراكه ف�أن على القطاع اخلا�ص ان ي�ستمر يف ال�ضغط واملبادره باملقرتحات والأفكار وامل�شروعات وعلى احلكومه �أن
تتجاوب وتقبل وتتكيف مع كل ما هو �أيجابي ونافع وهذه هي عمليه ال�شراكه احلقيقيه التي تتعزز بفعل التوافق بني طريف ال�شراكه
على ال�سيا�سات واالجراءات القابله للتنفيذ واملحققه مل�صلحه جميع االطراف.
�	.2أن �صعوبه االو�ضاع حتتم وجود �شركاء جادين يف مواجهه التحديات ومن اجل ايجاد البيئه املنا�سبه للتقدم يف املجاالت املختلفه
وه ��و ما �س ��وف يعزز من م�صداقيه امل�ؤ�س�س ��ات الر�سميه ومن قدرتها على ب ��ذل مزيد من اجلهود لزي ��اده اال�ستثمارات املاديه
والب�شري ��ه ,ولتحقيق هذا امل�سارف�أن على احلكومه �أن ت�سلك طري ��ق احلوار املفتوح وامل�ستمر مع القطاع اخلا�ص ومع امل�ؤ�س�سات
املجتمعي ��ه ب�ش ��كل عام وجتنب النفور م ��ن النتائج التي قد التعجب البع�ض ف� ��أن �أتفاق القطاعات املختلف ��ه هو الطريق لتعزيز
اال�ستفرار والتقدم يف عمليه التنميه.
�	.3أن اعتم ��اد القوان�ي�ن والنظم امل�ؤديه اىل حتقيق ال�شراكه هي اخلط ��وه الأوىل لعمليه الت�أ�سي�س ل�شراكه حقيقيه ت�سمح مبناق�شه
ال�سيا�سات العامه ويف مقدمتها ال�سيا�سات املاليه وعلى الأخ�ص الكيفيه التي يتم من خاللها تخ�صي�ص الأموال العامه وانفافها
ومدى �سالمه ما تفعله احلكومه وما تقوم به من ت�صرفات ومن خالل ن�شر املعلومات الكامله وال�صحيحه التي ت�ساعد على حتقيق
امل�شاركه واالهتمام اكرث مبراقبه االنفاق العام وتقييمه ومبا يعزز اجلهود الراميه لتعزيز ال�شفافيه وامل�ساءله الربملانيه وال�شعبيه
املتمثله مبنظمات املجتمع املدين وب�صفتها فاعل رئي�س يف عمليه التنميه.
 .4حتقيق االداره الكف�ؤه :فان االداراه ال�سيئه تقيد بيئه االعمال واالداره اجليده تقلل من كلفه اال�ستثمار واالعمال ومن خماطرها
وان حت�س�ي�ن م�ستوى اخلدمات العام ��ه يزيد من ا نتاجيه قطاع االعمال والبدايه تكون من االداره الكف�ؤه للموازنه العامه للدوله
وا�ص�ل�اح العملي ��ه االداريه يف خمتلف �أجهزه الدوله وتفعيل �أجهزه الرقابه الر�سميه اىل جانب ا�شراك منظمات املجتمع املدين
وال�صحاف ��ه وجميع املواطنني يف اق�ت�راح ونقد ال�سيا�سات العامه ومنها تلك ال�سيا�سات املتعلق ��ه باخلدمات العامه املقدمه من
الدوله وهذا ما نفتقده يف واقع املمار�سه وهو ما ميثل نقطة �ضعف ا�سا�سيه يف حتقيق ال�شراكه الفعليه بني خمتلف االطراف.
 .5اهمي ��ة توفري اال�ستقرار ال�سيا�سي وال�صوت وامل�س�آله والفعاليه احلكوميه واحلد من ا�ستغالل ال�سلطه والنفوذ و ال�سيطره على
الف�ساد ليوفر بيئه اعمال منا�سبه يف ظل اقت�صاد اكرث مرونة وانفتاحا.
واال�ستف ��اده م ��ن العومله وذلك ب�إيج ��اد اف�ضل بيئه ممكنه لال�ستثمار وال يكون ذلك اال ب�إج ��راء اال�صالحات املطلوبه ويف امل�سار
ال�صحيح.
 .6اال�ش ��راك الفاع ��ل ملنظمات املجتمع املدين يف حتقيق عمليه التنميه من خالل دعم مبادراتها ال�ساعيه اىل ح�شد املوارد املتاحه
والكامنه للت�سريع بعمليه التنميه والرتكيز على حماربة الفقر وحت�سني قدره املواطنني على الو�صول اىل اخلدمات العامه اال�سا�سيه
خا�صه يف االرياف حيث ان كلفه الو�صول اىل هذه اخلدمات كبريه مقارنه باملدن ويف ظل معدالت فقر �أعلى يف االرياف.
 .7زيادة ال�شفافيه يف ممار�سة ال�شو�ؤن العامه كفيل بحد ذاته بتعزيز ال�شراكه الن تخقيق ال�شفافيه هو التزام بتحقيق الربامج
وال�سيا�سات املعلنه ومن خالل ال�شفافيه ي�صبح االمر مو�ضع م�شاركه مع القطاع اخلا�ص ومن�ضمات املجتمع املدين.
 .8حتويل القطاع اخلا�ص الغري منظم اىل قطاع منظم وهو ما �سوف يزيد من ت�أهيل القطاع اخلا�ص ويعزز عملية ال�شراكه.
 .9على القطاع اخلا�ص �أن يتحمل م�سئوليته االقت�صادية واالجتماعية وان ي�سهم يف تامني متطلبات التنمية امل�ستدامة من اجل
الق�ضاء على الفقر والبطالة ،ف�ض ًال عن �إ�سهامه يف تدعيم اخلطوات الهادفة �إىل الإ�صالح ال�سيا�سي و�إر�ساء قواعد احلكم
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الر�شيد وما ينبثق عنه من �آليات للم�سائلة وال�شفافية وحتجيم الف�ساد وت�ضييق دائرته.
 .10قي ��ام القطاع اخلا�ص مب�ساعدة احلكومة يف ت�أهيل وتنمية قدرات العمالة اليمنية ب�صورة تتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل
يف اليمن والدول اخلليجية من خالل اال�ستثمار يف �إن�شاء وت�شغيل املراكز واملعاهد الفنية واملهنية واجلامعات.
 .11امل�ساهم ��ة م ��ن قبل القطاع اخلا�ص يف تقدمي الر�ؤى واحللول لكل التحديات التي تعرت�ض التنمية يف اليمن مبا فيها الق�ضايا
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،و مبايعزز دوره يف ال�ساحة الوطنية.
 .12زيادة متثيل القطاع اخلا�ص �ضمن امل�ؤ�س�سات �أو املجال�س العليا احلكومية ،واال�ستفادة من قدرات و�إمكانيات القطاع اخلا�ص
يف بناء ر�ؤيه للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
 .13تعزي ��ز جماالت ال�شراكة ب�ي�ن احلكومة والقطاع اخلا�ص و�إتاح ��ة الفر�صة للقطاع اخلا�ص لتعزي ��ز ا�ستثماراته يف االقت�صاد
الوطني ،وبالذات اال�ستثمار يف �إن�شاء وت�شغيل البنى التحتية.
 .14على القطاع اخلا�ص االهتمام باجلانب الإعالمي ،وبالذات يف ما يتعلق ب�إن�شاء قنوات �إعالمية خا�صة ت�سهم يف تو�ضيح الدور
اال�سرتاتيجي للقطاع اخلا�ص يف عملية التنمية امل�ستدامة.
�	إن�ش ��اء �آلية م�ؤ�س�سية قانونية تنظم عملية الت�شاور والتن�سي ��ق والتخطيط بني الطرفني ،يتم من خاللها �إ�شراك القطاع
اخلا�ص يف �صنع القرارات االقت�صادية واالجتماعية والتنموية.
 الت ��زام القط ��اع اخلا�ص بتعزيز البن ��اء امل�ؤ�س�سي ملنظماته وتو�سيع قاع ��دة الع�ضوية وتعميق ثقاف ��ة امل�شاركة واملمار�سة
الدميقراطية داخلها.
 التعاون مع ًا لإن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات كافية تعطى �صانع القرار �صورة وا�ضحة ودقيقة عن �أو�ضاع القطاع اخلا�ص
وطبيعة الظروف وامل�شاكل التي يواجهها.
 و�ضع �إطار قانوين وتنظيمي يعمل على زيادة �أن�شطة القطاع اخلا�ص يف تقدمي خدمات البنى التحتية وال�سلع العامة وفق
الأ�ساليب والطرق احلديثة ،مثل الـ  BOOTوغريها.
 تعزيز ن�شر و�إعالن املعلومات االقت�صادية واملالية ال�سليمة والدقيقة عن خمتلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي.
 اال�ستفادة من التقارير والدرا�سات وامل�ؤ�شرات وامل�سوح الدولية والإقليمية واملحلية من خالل ترجمة نتائجها وتو�صياتها
يف الواقع العملي �إىل �إجراءات وتدابري يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول على �أر�ض الواقع.
 و�ضع خطة عاجلة ملعاجلة اختالالت �أجهزة الدولة التي تعيق �أن�شطة القطاع اخلا�ص وتقف حجرة عرثة �أمام ا�ستثماراته
ومبا ي�ؤدي اىل تقليل التكاليف املتعلقه ب�إقامه امل�شروعات اال�ستثماريه.
� إعداد ا�سرتاتيجيات لتنمية وتطوير خمتلف القطاعات والأن�شطة االقت�صادية واخلدمية املختلفة ،على �أن تت�سم الر�ؤية
الإ�سرتاتيجية للقطاعات والأن�شطة بو�ضوح الر�ؤية لكيفية تطوير وتنمية هذه القطاعات وبالذات يف القطاعات الواعدة
مثل ال�صناعة ،الأ�سماك ،ال�سياحة ،امل�صارف والت�أمني.
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المقال الخامس
المسئولية االجتماعية للقطاع الخاص في اليمن
الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص

�شه ��دت العق ��ود الثالث ��ة املا�ضية تزاي ��د دور القطاع اخلا�ص يف احلي ��اة العامة يف كثري م ��ن البلدان ،وبال ��ذات بعد حتول دول
املنظوم ��ة اال�شرتاكي ��ة من القطاع الع ��ام �إىل القطاع اخلا�ص ،وتنفيذ الكث�ي�ر من الدول النامية برام ��ج للإ�صالح االقت�صادي
بدع ��م وم� ��ؤازرة امل�ؤ�س�س ��ات الدولية وعل ��ى ر�أ�سها البنك ال ��دويل ،و�صندوق النقد ال ��دويل ،الأمر الذي اقت�ض ��ى �إيجاد نوع من
ال�شراك ��ة بني القطاعني العام اخلا�ص و�ضرورة �إ�شراك القطاع اخلا�ص يف ق�ضاي ��ا املجتمع لتحقيق مقت�ضى ال�شراكة املجتمعية
نظ ��ر ًا لرتاج ��ع دور القطاع العام يف التنمية االجتماعية� ،إن و�ضع امل�ؤ�س�سات االجتماعي ��ة هو الأ�سا�س الذي تبنى عليه امل�ؤ�س�سة
�أالقت�صادي ��ه وال�سيا�سي ��ة يف �أي جمتمع ولذلك ف�إن تطوير امل�ؤ�س�سة االجتماعية ه ��و ال�شرط الالزم لتطوير بقية امل�ؤ�س�سات ويف
ظ ��ل التح ��والت العاملي ��ة اجلديدة والتي �أعطت القي ��اد للقطاع اخلا�ص لإع ��ادة �صياغة الواقع اجلديد ب ��كل مناحيه ف�إن �إعادة
�صياغ ��ة امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة املختلف ��ة التعليمية منه ��ا وال�صحية واخلريية �إىل جان ��ب تطوير هذه امل�ؤ�س�س ��ات وهو عمل يف
�صل ��ب م�صلح ��ة القطاع اخلا�ص ودوره اجلوهري يف قي ��ادة عملية التنمية �أالقت�صاديه واالجتماعي ��ة و لي�س للقطاع اخلا�ص من
ف ��كاك من القيام به ��ذا الدور اال�سرتاتيجي خا�صة وان اليمن تعي�ش مرحله حتديات غ�ي�ر م�سبوقة وان من �أهم هذه التحديات
وج ��ود ه ��در كبري لر�أ�س املال االجتماعي والطاق ��ات املنتجة رغم احلاجة املا�سه لها.و�إذا كانت اليم ��ن ترنو نحو اال�ستثمار فان
اال�ستثم ��ار يف ر�أ� ��س املال االجتماعي هو البداية ،فاال�ستثم ��ار يف التعليم ي�سبق اال�ستثمار يف و�سائ ��ل الإنتاج فالرابطة قوية بني
اكت�س ��اب املع ��ارف وتعزي ��ز الق ��درات الإنتاجية للمجتم ��ع ناهيك عن ك ��ون التعليم حمركا قوي ��ا لبقية التحوي�ل�ات االجتماعية
والتح ��والت على خمتلف اال�صعده وهكذا يربز �أهميه الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص على اال�صعده االجتماعية الأخرى.ولكي
تخ ��رج اليمن من احللق ��ة املفرغة ف�إنه يتوجب عليها �إع ��ادة �صياغة الأدوار املختلفة للقطاع ��ات الثالثة العام واخلا�ص وقطاع
املجتم ��عامل ��دينلأن ��هذل ��كه ��وبداي ��ةال�س�ي�رال�صحي ��حنح ��وحتقي ��قالغاي ��اتالتنموي ��ةواالن�ساني ��ه.
وميكن ا�ستعرا�ض واقع الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص يف اليمن و ذلك على النحو الآتي:

 )1دور القطاع اخلا�ص يف التعليم.

ي�ش ��كل التعلي ��م احد �أهم املرافق االجتماعية يف �أي جمتمع ،و تزداد هذه الأهمية يف الدول النامية ومنها اليمن ،وبالأخ�ص يف ظل
حمدودية الدور احلكومي يف البلوغ بقطاع التعليم �إىل امل�ستوى املطلوب على الرغم مما حتقق من جناحات جيدة يف هذا املجال،
الأم ��ر ال ��ذي دفع امل�ؤ�س�سات الدولي ��ة املختلفة �إىل ال�سعي لإيجاد نوع م ��ن ال�شراكة بني القطاعني الع ��ام واخلا�ص للنهو�ض بقطاع
التعليم ومن ثم ت�سريع عملية التنمية يف البلدان النامية.
لي� ��س الأمر باجلديد �أن يلعب القطاع اخلا� ��ص دور ًا يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية ،حيث يبني التاريخ الإ�سالمي �أن �أ�شهر املدار�س
العلمي ��ة يف العوا�ص ��م الإ�سالمية كانت متول من قبل القطاع اخلا�ص (الأوق ��اف) ،ويف الع�صر احلديث لعب القطاع اخلا�ص دور ًا
ب ��ارز ًا يف �إن�ش ��اء امل�ؤ�س�سات التعليمية كاملدار�س ،واملعاهد ،واجلامعات .و ت�ش�ي�ر الإح�صائيات �إىل �أن كثري ًا من اجلامعات العريقة
يف العامل تتبع القطاع اخلا�ص ،والقطاع اخلريي ،بل �إن القطاع اخلريي كله �أ�سا�سه تربعات القطاع اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات ،والوقف
عليها لل�صرف منه ،وميكن �إبراز الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص يف جانب التعليم يف اجلوانب الآتية:
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 .1-1دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التعليمية.

وت�ش�ي�ر بيان ��ات وزارة الرتبية والتعليم �إىل ارتفاع عدد مدار�س التعليم الع ��ام (الأ�سا�سي  +الثانوي) من  13162مدر�سة يف العام
الدرا�س ��ي � 2000 / 1999إىل  15990مدر�س ��ة يف الع ��ام الدرا�سي  2007/ 2006ومبعدل منو �سن ��وي متو�سط بحوايل  ،%2.8كان
للقط ��اع اخلا� ��ص والأهل ��ي دور ًا جيد ًا يف توفري اخلدمة التعليمية ،حي ��ث تزايدت الأهمية الن�سبية للمدار� ��س اخلا�صة من  %1عام
� 1999إىل  2007 %3م ��ن �إجم ��ايل املدار�س يف اجلمهوري ��ة اليمنية ،تزداد يف املدن لت�شكل ب�صورة كب�ي�رة ،حيث ت�شري �إح�صاءات
التعليم يف �أمانة العا�صمة� ،أن املدار�س الأ�سا�سية اخلا�صة يف عام 2006-2005م متثل  %36من �إجمايل املدار�س يف الأمانة ،ترتفع
ه ��ذه الن�سب ��ة يف املدار�س الأ�سا�سية الثانوية لت�صل �إىل  %74من �إجمايل املدار�س يف الأمانة  ،الأمر الذي ي�شري وبو�ضوح �إىل تطور
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف التعليم .
وعل ��ى اجلانب الآخ ��ر جند �أن هناك تطور ًا كبري ًا يف م�ساهم ��ة القطاع اخلا�ص يف التعليم العايل حي ��ث يالحظ انت�شار املعاهد
العلي ��ا مث ��ل املعاه ��د ال�صحية ،و معاه ��د التدريب ،و اجلامع ��ات اخلا�صة ،و وتب�ي�ن الإح�صائيات الر�سمي ��ة �أن عدد اجلامعات
احلكومي ��ة ت�ص ��ل �إىل ( )7جامعات ،بينما جت ��اوز عدد اجلامعات اخلا�صة  15جامعة ت�ستوع ��ب ما يقرب من ( )%15من عدد
الط�ل�اب امللتحق�ي�ن بالتعليم اجلامعي ،مع العلم �أن ه ��ذه الن�سبة �ست�شهد زيادة كبرية يف امل�ستقبل القري ��ب للأ�سب ��اب التالي ��ة:
 -1حمدودي ��ة الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة للجامعات احلكومي ��ة يف الوقت احلا�ضر� ،أ�ض ��ف �إىل ذلك �أن معظ ��م اجلامعات احلكومية
جامعات نا�شئة طاقتها اال�ستيعابية حمدودة ،و ال ت�ستطيع �أن تتو�سع ب�سرعة نظر ًا لقلة الإمكانيات املادية و الب�شرية.
 -2زي ��ادة ع ��دد اخلريجني من الثانوية العامة ،نظر ًا الرتفاع معدل النم ��و ال�سكاين يف اليمن والذي ي�صل �إىل � %3سنوي ًا� ،أي �أن
ن�سب ��ة امل�ؤهلني لدخول اجلامعات �سيك ��ون �أكرب من الطاقة اال�ستيعابية للجامعات وبالت ��ايل ف�إنه ال بديل له�ؤالء الطالب عن
اجلامعات اخلا�صة ال�ستيعابهم ( ،)9مع مالحظ �أننا حتدثنا �سابق ًا عن طالب املرحلة الثانوية يف املدار�س اخلا�صة.
 -3تزاي ��د الوع ��ي لدى املواطنني ب�أهمية التعليم خا�صة بعد انت�شار التعلي ��م وو�سائل االت�صال واملوا�صالت و من ثم زيادة الطلب
على التعليم ب�صفة عامة وعلى التخ�ص�صات النوعية التي توفرها اجلامعات اخلا�صة ب�صورة �أكرب من اجلامعات احلكومية
ب�صفة خا�صة.

 .2-1دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء ودعم مراكز البحث العلمي.

�أثبت ��ت التج ��ارب يف القرنني املا�ضيني� ،إن التقدم ال ��ذي �أحرزته الب�شرية يف �شتى املجاالت كان نتيج ��ة جلهود البحث العلمي ،بل
�إن االبت ��كارات الت ��ي غ�ي�رت جمرى الب�شرية على الأر�ض كانت ثمرة من ثمار البحث العلم ��ي ،و من هنا جند �أن م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا� ��ص الرائ ��دة على امل�ستوى العاملي قد ت�سابقت يف �إن�شاء مراكز البحث العلمي ،و ال ت ��كاد تخلو م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات الرائدة
من مراكز البحث العلمي ،بل تعدى الأمر �إىل دعم مراكز البحث العلمي يف القطاع العام مثل مراكز البحث العلمي يف اجلامعات
احلكومية يف العامل ،نظر ًا للأهمية الكربى التي بات يحتلها القطاع اخلا�ص يف حياة ال�شعوب وما ميلي عليه ذلك من واجب جتاه
�إن�ش ��اء و دع ��م مراك ��ز البحث العلمي ،كما �أن هناك عدد م ��ن االعتبارات الداعية �إىل زيادة دور القط ��اع اخلا�ص يف �إن�شاء ودعم
مراك ��ز البح ��ث العلمي وعلى ر�أ�سه ��ا تعظيم الأرباح مل�ؤ�س�س ��ات القطاع اخلا�ص ،حي ��ث �أن نتائج البحث العلم ��ي ومكا�سبها جتنيه
ال�ش ��ركات امل�ستثم ��رة ،ونظر ًا لتخلى القطاع العام عن الوظيفة الإنتاجي ��ة واالقت�صادية ل�صالح القطاع اخلا�ص ،فان على القطاع
اخلا�ص واجب يف �إن�شاء ودعم مراكز البحث العلمي.
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 .3-1دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء معاهد التدريب والت�أهيل.

نظ ��ر ًا لأن مناهج التدري�س يف املدار�س واجلامعات لي�س ��ت تخ�ص�صية بالقدر الكايف الذي يلبي حاجة القطاع اخلا�ص من العمالة
املاه ��رة واملتخ�ص�صة ،فقد برزت احلاجة لإن�شاء مراكز التدري ��ب والت�أهيل لإعادة ت�شكيل املعرفة لدى خريجي املدار�س واملعاهد
واجلامع ��ات مبا يتنا�سب واحتي ��اج �سوق العمل ،ولذلك قامت م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ب�إن�ش ��اء مراكز التدريب والت�أهيل لتحقيق
ذلك الغر�ض ،وت�أخذ �إن مراكز التدريب والت�أهيل �أ�شكال عدة �أهمها-:
 مراكز تدريب وت�أهيل تابعة للقطاع العام تقدم خدماتها للقطاعني العام واخلا�ص ،وعادة ما تدعم مادي ًا من قبل القطاع
اخلا� ��ص ،ومن �أمثلتها يف اليمن مراكز التدريب املهني ،ومعه ��د الدرا�سات امل�صرفي ��ة التاب ��ع للبن ��ك املرك ��زي اليمن ��ي.
 مراك ��ز تدريب وت�أهيل متخ�ص�صة تقدم خدماتها بح�سب الطلب للم�ؤ�س�س ��ات والأفراد من القطاعني العام واخلا�ص ،وتعود
ملكيته ��ا للقط ��اع اخلا�ص .اىل جان ��ب وجود مراكز تدريب وت�أهيل خا�ص ��ة ،تابعة مل�ؤ�س�سات القط ��اع اخلا�ص وتعد جزء ًا من
هيكلها الإداري و تقدم خدماتها للم�ؤ�س�سة التي تتبعها فقط.
ويف وقتن ��ا احلا�ض ��ر ف� ��أن كثري من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الكب�ي�رة واملتو�سطة لديها مركز للتدري ��ب والت�أهيل يكون جزء ًّا من
هيكلها الإداري حيث تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إعادة هيكلة العمالة لديها مبا يتنا�سب وطبيعة ن�شاطها ،بل �إن قدرة �أي م�ؤ�س�سة على التو�سع
يف ال�س ��وق واملناف�س ��ة ،يعتم ��د على ما لديها من �إدارة كف� ��ؤة وعمالة.وما ي�ؤخذ على هذه املراكز عاده ه ��و �ضعف جودة خمرجاتها
ب�شكل عام فما عدا القليل منها اىل جانب عدم ا�ستطاعتها تقدمي جميع االحتياجات التدريبيه والت�أهيليه والتي تتطلبها ال�سوق.

 .4-1دور القطاع اخلا�ص يف تقدمي املنح الدرا�سية.

�إدراك ًا من القطاع اخلا�ص لأهمية اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ،فقد د�أبت العديد من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص على تقدمي املنح
الدرا�سية للمربزين من الطالب وعادة ما ت�أخذ املنح م�ستويني هما:


منح الطالب من العاملني لدى امل�ؤ�س�سة من املربزين ومن الذين ترغب امل�ؤ�س�سة يف ت�أهيلهم.



منح للطالب من جميع فئات املجتمع وفق موا�صفات معينة.

يعترب تقدمي م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للمنح الدرا�سية نوع من ال�شراكة مع املجتمع ،حيث �أن الرابح الأكرب من النمو االقت�صادي
املتحق ��ق الي ��وم يف العامل (منو اقت�ص ��اد ال�سوق) هو القطاع اخلا�ص ،ومن ث ��م كان واجب ًا عليه من الناحي ��ة الأخالقية �أن ي�شرك
املجتمع يف جزء من �أرباحه لأن املجتمع يتحمل تكاليف �أخطاء القطاع اخلا�ص  ,ومن املتوقع ان يت�سع دور القطاع اخلا�ص يف هذا
املجال نظرا حلاجه القطاع اخلا�ص للكوادر الفنيه واملتخ�ص�صه املتزايده.

 )2دور القطاع اخلا�ص يف تطور قطاع ال�صحة العامة.
تع ��اين ال ��دول النامية ومن ��ه اليمن من نق�ص حاد يف خدمات البني ��ة الأ�سا�سية وبالذات يف جانب اخلدم ��ات ال�صحة ،حيث ت�شري
البيانات املن�شورة عن القطاع ال�صحي �إىل �أن عدد امل�ست�شفيات املتواجدة يف املدن يبلغ ( )212م�ست�شفى منها عدد( )67م�ست�شفى
ع ��ام و( )145م�ست�شف ��ى خا�ص ت�شكل امل�ست�شفيات اخلا�صة ن�سبة ( )%68ون�سبة ( )%32للقط ��اع العام ،كما �أن عدد امل�ست�شفيات
الريفية يبلغ ( )151م�ست�شفى ،وميكن ت�سميتها مراكز �صحية �أكرث منها م�ست�شفى ،فهي �صغرية احلجم فقرية الإمكانيات املادية
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والب�شري ��ة� ،أم ��ا املراكز ال�صحية وامل�ستو�صفات فت�ش�ي�ر البيانات �إىل ن عدد املراكز ال�صحي ��ة وامل�ستو�صفات تبلغ ( )1277مركز
�صح ��ي وم�ستو�ص ��ف منه ��ا ن�سبة ( )%59ع ��ام ون�سبة ( )%41خا� ��ص �أما وحدات الرعاي ��ة ال�صحية فبلغ عدده ��ا ( )2302وحدة
رعاي ��ة �صحي ��ة وهي كلها تتبع القطاع العام �أما بالن�سبة لعدد الأ�سرة فت�شري الإح�صائيات �إىل �أن عددها يف عموم اجلمهورية تبلغ
(� )11413سري ��ر تخ ��دم ما يقارب من ( 23مليون ن�سمة) ن�سب ��ة ،مبعنى �أن كل �سرير يخدم ( )1569مواطن ًا ،وهو عدد كبري بكل
املقايي�س وال يتنا�سب مع حاجة النا�س ،خا�صة �إذا ما علمنا �أن هناك تف�شي يف الأمرا�ض و خا�صة الأمرا�ض املعدية ك�أمرا�ض الكبد
والأمرا�ض امل�ستع�صية والأوبئة كالبلهار�سيا واملالريا والتيفود واحلميات ب�شكل عام.
�إن البيان ��ات ال�سابق ��ة ت�شري بو�ضوح �إىل وجود فجوة بني الإمكانيات ال�صحية القائمة وبني حاجة املجتمع ومن هنا ميكن القول �أنه
ميكن للقطاع اخلا�ص �أن يلعب دور ًا بارز ًا يف تنمية القطاع ال�صحي وذلك من خالل الآتي:

 .1-2دور القطاع اخلا�ص يف �إقامة املن�ش�آت ال�صحية.
�أ�شارت البيانات ال�سابقة �إىل �أن ارتفاع ن�سبة امل�ست�شفيات اخلا�صة ،حيث ت�شكل ( )%68من عدد امل�ست�شفيات املتواجدة يف اليمن،
�أما امل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية ف�إن ن�سبة القطاع اخلا�ص منها ( ،)%41وت�شري هذه البيانات بو�ضوح �إىل تواجد القطاع اخلا�ص
بق ��وة داخ ��ل القطاع ال�صحي ،كما ت�ش�ي�ر البيانات �إىل تزايد الدور امل�ستقبلي للقطاع اخلا�ص يف جم ��ال اال�ستثمار يف امل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات واملراكز ال�صحية وتقدمي اخلدمات ال�صحية للمجتمع ،خا�صة �إذا مت الرتكيز على النواق�ص ال�صحية لدى القطاع
العام وعالج الأمرا�ض امل�ستع�صية ،و�إجراء اجلراحات املتقدمة ،وذلك لعدد من االعتبارات منها:


قلة عدد الأ�سرة لكل موطن حيث يبلغ العدد ( )2015مواطن لكل �سرير.



قلة عدد امل�ست�شفيات العامة وحمدودية طاقتها اال�ستيعابية ،وبالذات يف املناطق الريفية.



ت ��دين م�ست ��وى اخلدمات ال�صحية التي يقدمها القطاع العام وتراجعها �سنة بعد �أخرى ،وبالتايل اجتاه املر�ضى �إىل القطاع
ال�صحي اخلا�ص للح�صول على اخلدمة ال�صحية املنا�سبة  ,و�سفر معظم احلاالت اخلطره للعالج يف اخلارج وخا�صه مر�ض
ال�سرطان والقلب والكلى و اجلراحات املتقدمه وذلك ب�سبب عدم توفر هذه اخلدمات ال�صحيه او ب�سبب تدين م�ستواها.

 عدم قدرة احلكومة يف الأجل القريب على زيادة عدد امل�ست�شفيات ،وحت�سني م�ستوى اخلدمات ال�صحية ب�سبب قلة الإمكانيات
املادية والب�شرية.
 تزايد معدالت الفقر وما ينجم عن ذلك من تف�شي الأمرا�ض وزيادة م�ستويات الطلب على الخً دمات ال�صحية ،وهو ما ميثل
حافزا للقطاع اخلا�ص لزيادة ا�ستثماراته يف هذا املجال.
م ��ن ناحي ��ة ثانية ونظر ًا لكون اليمن من الدول النامية التي تفتقر �إىل مراكز الأبح ��اث الطبية ،ف�إنها بحاجة ما�سة �إىل اال�ستثمار
يف �إن�شاء وجتهيز مراكز الأبحاث الطبية.

 .2-2دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء الكليات واملعاهد ال�صحية.

مت احلديث �سابق ًا عن دور القطاع اخلا�ص يف �إقامة املن�ش�آت التعليمية ،ومنها اجلامعات ،و�ضمن هذه اجلامعات مت �إن�شاء الكليات
الطبي ��ة لتدري�س العلوم الطبية بكافة تخ�ص�صاتها ،وت�ش�ي�ر الإح�صائيات املتوافرة عن القطاع ال�صحي� ،أن عدد املعاهد ال�صحية
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اخلا�صة يبلغ ( )15معهد ًا �صحي ًا ترفد القطاع ال�صحي بكوادر م�ؤهلة تلبي جزء ًا من حاجة هذا القطاع من اليد العاملة املاهرة،
�أم ��ا الكلي ��ات الطبية التي �أن�شئت �ضمن اجلامعات اخلا�صة ما تزال قليلة ،ومع ذلك فما يزال املجال مفتوح ًا �أمام القطاع اخلا�ص
لإن�شاء الكليات الطبية ،واملعاهد ال�صحية ،ذات املوا�صفات العاملية.

 .3-2دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء املختربات الطبية.

عل ��ى الرغ ��م من التو�سع الكبري للقطاع اخلا�ص يف �إن�شاء وجتهيز وت�شغيل املختربات الطبية� ،إال �أن املالحظ �أن قدرات و�إمكانيات
تلك املختربات يف جمال تقدمي اخلدمة ال�صحية واملخربية ما تزال متوا�ضعة وحمدودة من حيث اخلدمات املقدمة ،وبالتايل ميثل
�إن�ش ��اء املخت�ب�رات الطبية �أحد املجاالت املجدية لال�ستثمارات للقطاع اخلا�ص ،نظر ًا الفتقار اليمن �إىل املختربات الطبية النوعية
مثل املختربات اخلا�صة بالطب ال�شرعي وال�سموم ،واملختربات الطبية اخلا�صة بالتحاليل الدقيقة التي يتم �إر�سالها �إىل اخلارج.

 .4-2دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء ال�صناعات الدوائية.
�أ�سهم القطاع اخلا�ص يف اليمن يف تطوير ال�صناعة الدوائية ب�صورة ملحوظة ،حيث ي�صل عدد ال�شركات الدوائية اخلا�صة �إىل �سبع
�شركات تقوم بت�صنيع الأدوية لل�سوق املحلي كما تقوم بالت�صدير للخارج وخا�صة القرن الأفريقي وتعتمد يف �إنتاج الأدوية على املعايري
العاملية يف الت�صنيع ،وعلى الرغم من التو�سع الكبري الذي �شهدته ال�صناعات الدوائية يف اليمن �إال �أن طاقتها الإنتاجية ال تزال قا�صرة
على تلبية الطلب املحلي على الدواء حيث ال تغطي هذه ال�شركات �إال ما يرتاوح بني ( )%15-10من الطلب املحلي على الدواء ومن ثم
ف�إن الفر�صة ال تزال مواتية لهذه ال�شركات وللقطاع اخلا�ص ب�صورة عامة لال�ستثمار يف �إنتاج املزيد من �أ�صناف الدواء لتغطية الطلب
املحلي على الدواء والتو�سع يف الت�صدير �إىل اخلارج.

 .5-2دور القطاع اخلا�ص يف ن�شر الثقافة ال�صحية.

م ��ن امل�ؤك ��د �أن كث�ي�ر ًا من الأمرا�ض التي يتعر�ض لها �أفراد املجتمع اليمن ��ي �سببها عدم معرفة �أفراد املجتمع ب�أ�سباب حدوث
تل ��ك الأمرا� ��ض ،خا�صة الأمرا�ض املعدية ،و�أمرا�ض الطفيليات ،ولذلك تزداد �أهمية ن�شر الثقافة ال�صحية يف املجتمع عرب و�سائل
الإعالم واالت�صال املختلفة ،ويف هذا ال�صدد ونظر ًا لعدم وجود قنوات ف�ضائية تابعة للقطاع اخلا�ص يف اليمن ف�إن �إ�سهامه يف ن�شر
الثقافة ال�صحية والتوعية ال�صحية ما يزال حمدود ًا ،ومع ذلك ي�ساهم القطاع اخلا�ص وبطرق متعددة يف ن�شر التوعية ال�صحية
وبال ��ذات من خالل املواقع االليكرتونية ،والكتيبات ،والن�ش ��رات ،واملطويات ،التي ت�صدرها م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الطبية مثل
امل�ست�شفيات ،وامل�ستو�صفات ،واملراكز ال�صحية ،والعيادات الطبية ،واجلامعات اخلا�صة ،واملعاهد ال�صحية.
اجلدير بالذكر �أن القطاع اخلا�ص ميكن �أن ي�سهم �إ�سهام ًا بارز ًا يف ن�شر الثقافة ال�صحية ،بحيث يكون رديف ًا للقطاع العام ،بل �إن
القطاع اخلا�ص �سيكون دوره �أو�سع من دور القطاع العام ب�سبب �سعة انت�شاره ،وتغلغله يف املجتمع ،وقدرته املادية املرتفعة ،بالقيا�س
�إىل قدرة القطاع العام.

 )3دور القطاع اخلا�ص يف احلياة االجتماعية والعمل اخلريي.

منذ �أن جاء الإ�سالم والعمل اخلريي يتبو�أ مكانة عالية يف املجتمع ،ونظر ًا لتلك الأهمية فقد تنوعت الطرق والو�سائل التي اقرتحها
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الإ�س�ل�ام لتعزيز الدور االجتماعي والعمل اخلريي يف املجتمع ،وعلى ر�أ�س تلك الو�سائل تقرير حق معلوم يعطيه الأغنياء للفقراء،
وه ��و ال ��زكاة ب�أوعيتها املختلفة� ،إىل جانب اخذ الأموال واملنافع للفق ��راء وامل�ساكني من املخالفني لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية وهي
الكفارات ،ف�ض ًال عن الطرق الطوعية املتمثلة يف ال�صدقات .
كما جتلت �صور العمل االجتماعي اخلريي للقطاع اخلا�ص وب�صورة وا�ضحة يف التاريخ الإ�سالمي من خالل الوقف الإ�سالمي الذي
�شمل �أمرين �أ�سا�سني يف املجتمع امل�سلم وهما:
· العم ��ل اخل�ي�ري بكاف ��ة �أ�شكال ��ه املعروفة لنا يف الوقت احلا�ض ��ر ،و التي تقوم بها اجلمعي ��ات اخلريية ،واخلريين ،من
الأفراد ،و امل�ؤ�س�سات من القطاع اخلا�ص.
·

العمل التنموي ،و خا�صة �إن�شاء البنية الأ�سا�سية و الطرق و املدار�س و امل�ست�شفيات و �آبار املياه ...الخ.

 .1-3دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء ودعم امل�ؤ�س�سات اخلريية.
قام القطاع اخلا�ص يف اليمن بدور بارز يف احلياة االجتماعية والعمل اخلريي ب�صور �شتى لعل من �أهمها:
�	إن�شاء اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ،التي تعنى بخدمة املجتمع ،و قد برز هذا الدور للقطاع اخلا�ص لي�س فقط يف الأحوال
العادي ��ة ،ب ��ل �إن �أك�ث�ر ما يربز هذا الدور هو يف �أوقات الكوارث الطبيعية و احل ��روب ،و ال نن�س ذلك الدور الذي لعبه القطاع
اخلا� ��ص ع ��ن طريق اجلمعيات اخلريي ��ة يف حرب االنف�صال يف عام 1994م ،ودورة يف كارث ��ة الزالزل التي ح�صلت يف ذمار
عام 1982م حيث كان دعمه �أ�سرع و ا�سخي من الدعم احلكومي الذي يكتنفه الروتني ،و من ال�صور امل�شرقة للدعم اخلريي
م ��ا ح�ص ��ل عند تعر�ض قرية الظفري النهيار �صخري وعند حدوث كارث ��ة ال�سيول يف ح�ضرموت يف �أكتوبر 2008م ،حيث كان
دعم القطاع اخلا�ص هو الأ�سرع والأوفر .


�إن�شاء دور الرعاية و الإيواء للفئات االجتماعية التي تعاين من الإعاقات املختلفة �أو ذات الظروف اخلا�صة ،ومن امل�ؤ�س�سات
الرائ ��دة يف ه ��ذا املجال يف اليمن دار رعاية الأيتام واملعاقني ،ودار رعاية الأمرا� ��ض النف�سية والع�صبية� ،أ�ضف �إىل ذلك ما
يق ��وم به القطاع اخلا�ص من كفالة الأيتام و العج ��زة والأرامل والأ�سر الفقرية �سوا ًء عرب ما يقدمة القطاع اخلا�ص من دعم
مبا�ش ��ر للهيئ ��ات الراعية لهذه الفئات� ،أو من خالل توفري فر�ص العمل للقادرين منهم� ،أو املنح الدرا�سية� ،أو العالجية ،ويف
ه ��ذا ال�ص ��دد ميكن للقطاع اخلا�ص �إن يلعب دور ًا اكرب يف هذا املج ��ال خا�صة �إذا مت تنظيم و ترتيب هذا الدور ،و�إذا وجدت
الهيئات الراعية التي ميكن للقطاع اخلا�ص �إن يطمئن �إليها يف رعايته لهذه الفئات

 .2-3دور القطاع اخلا�ص يف دعم املنا�سبات االجتماعية.
وخا�صه حفالت الزواج اجلماعيه  ،وبهذا العمل قد رفع عن كاهل ال�شباب �أعباء كثرية يف م�س�ألة الزواج خا�صة بعد ارتفاع تكاليف
حفالت الأعرا�س.

 .3-3دور القطاع اخلا�ص يف �إحياء �سنة الوقف اخلريي.
لق ��د اعتم ��د الوقف كله على القطاع اخلا�ص من الأفراد وامل�ؤ�س�س ��ات ،وقد كانت ميزانيته يف الع�صور الإ�سالمية الأوىل تفوق ميزانية
احلكومات ب�أ�ضعاف كثرية ،و مل يت�ضا�ؤل دور الوقف �إال عندما مت احلاقة مالي ًا و�إداري ًا بالقطاع العام ،حيث �أ�صبحت ميزانيته جزء ًا من
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ميزانية الدولة ،و �إدارته جزء ًا من �إدارة الدولة ،لذلك �أ�صيبت م�ؤ�س�سة الوقف بالروتني احلكومي و تعقدت م�سائله وتقل�صت جماالته
�إىل ابعد حد يت�صور حيث �أ�صبح الوقف جمرد م�ؤ�س�سة تعيل جمموعة من املوظفني.
�إن تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف �إحياء �سنة الوقف يعتمد على وجود م�ؤ�س�سة للوقف ،تكون م�ستقلة عن الإدارة احلكومية ،يطمئن
�إليه ��ا القطاع اخلا�ص ي�ضخ فيها �أمواال للوقف وبالتايل �إحياء �سنة الوقف وحتقيق مقا�صده االقت�صادية واالجتماعية واخلريية يف
املجتمع.

 )4دور القطاع اخلا�ص يف التخفيف من البطالة و الفقر.

تعترب اليمن واحده من اكرث البلدان فقرا من بني الدول الناميه ،و ت�شري البيانات الر�سمية املن�شورة عن العمالة لعام 2006م� ،إن
ن�سب ��ة العاطلني عن العمل تبلغ ( )%16.23من �إجمايل الق ��وى القادر ة على العمل ،لكن بع�ض التقديرات غري الر�سمية للباحثني
تقول �إن ن�سبة العاطلني عن العمل قد يتجاوز ( )%30من حجم القوى العاملة ،وب�صفة عامة ميكن القول �أن حجم ظاهرة البطالة
يف اليم ��ن تتج ��اوز الأرقام الر�سمية نظر ًا لوجود البطالة املقنعة يف االقت�صاد وبالذات يف القطاع احلكومي والقطاع العام ،ف�ض ًال
عن البطالة املو�سمية واملتواجدة يف القطاع الزراعي ب�صفة �أ�سا�سية �إىل جانب بع�ض القطاعات التي يت�سم عملها باملو�سمية ،مثل
قط ��اع جت ��ارة املالب�س ،كما يالحظ �أن هناك نوع �آخر من البطالة ي�سود يف املجتمع اليمني وهو البطالة الهيكلية املرتبطة بطبيعة
تكوي ��ن العام ��ل اليمني ،ويرج ��ع هذا النوع من البطال ��ة اىل �ضعف خمرجات التعليم وع ��دم ات�ساقها مع احتياج ��ات �سوق العمل،
الأم ��ر ال ��ذي �أ�سهم يف اللج ��وء �إىل ت�شغيل العمال ��ة الأجنبية ل�سد االحتياجات م ��ن العمالة املاهرة يف بع� ��ض القطاعات الإنتاجية
واخلدمية.
و عل ��ى اجلان ��ب الآخر ،جند �إن املجتمع اليمني يعاين من الفقر ،حي ��ث و�صلت ن�س�سبه الفقر العام اىل  %59,9من ال�سكان بح�سب
تقري ��ر التنمي ��ه الب�شري ��ه للعامل العرب ��ي  ،2009-وبالتايل فان الدور املن�شود م ��ن القطاع اخلا�ص يف التخفي ��ف من حدة البطالة
والفقر يف املجتمع يزداد �أهمية مع الزمن ،خا�صة مع ت�ضا�ؤل الدور احلكومي ،وت�شديد املعايري على انتقال العمالة اليمنية �إىل دول
اجلوار ،وميكن للقطاع اخلا�ص �أن يعمل على التخفيف من حدة البطالة ،و الفقر من خالل املعطيات التالية:

 .1-4دور القطاع اخلا�ص يف ا�ستيعاب العمالة.

ت�ش�ي�ر بيانات اجلهاز املرك ��زي للإح�صاء �إىل �إن حجم القوى العاملة يبل ��غ ( )3.555.000عامل منها ( )507.000يعملون يف
القط ��اع الع ��ام موزعني بني الإدارة احلكومية ،و قط ��اع الأعمال العام ،و يتوزع العدد الباقي عل ��ى القطاع اخلا�ص ،حيث ي�ستوعب
القط ��اع اخلا�ص املنظم ح ��وايل ()718.626عامل ي�شكلون ن�سبة ( )%20من العدد الكلي للعاملني يف االقت�صاد ،وحوايل ()%24
م ��ن ع ��دد العاملني يف القطاع اخلا�ص املنظم وغري املنظم ،فيما ي�ستوعب القطاع اخلا�ص غري املنظم الن�سبة الكربى من �إجمايل
العاملني يف االقت�صاد وبن�سبة ت�صل �إىل ( ،)%66ترتفع �إىل ( )%76من �إجمايل العاملني يف القطاع اخلا�ص.
و بنا ًء على ما �سبق ميكن اخلروج باملالحظات الآتية:
�	.1أن القطاع اخلا�ص ب�شقية املنظم وغري املنظم ي�ستوعب معظم العمالة امل�شتغلة يف اليمن وبن�سبة ت�صل �إىل ( )%86من حجم
قوة العمل ،مقابل ( )%14من حجم قوة العمل ي�شغلها القطاع احلكومي والقطاع العام.
�	.2إن القطاع اخلا�ص غري املنظم ي�سهم بت�شغيل اجلزء الأكرب من حجم قوة العمل يف القطاع اخلا�ص واالقت�صاد ،و هذا القطاع
رغم �أهميته يف الوقت احلا�ضر �إال انه ال يعول عليه كثري ًا يف امت�صا�ص �أعداد متزايدة من العاطلني.
49

 .3توا�ضع دور القطاع اخلا�ص املنظم يف عملية التوظيف والت�شغيل .ومع ذلك فانه ب�إمكانه ا�ستيعاب �أعداد متزايدة من العمالة
�إذا تواف ��رت له الظروف املنا�سبة مثل تهيئة البيئ ��ة املنا�سبة لال�ستثمار ذلك انه �سيكون الأ�سرع يف معدل النمو ،كما �أن منوه
�سوف ي�سهم يف حتويل القطاع اخلا�ص غري املنظم �إىل قطاع منظم.
�	.4إن كرب حجم القوى العاملة يف القطاع اخلا�ص غري املنظم يعني يف املقام الأول �أن هذا الكم الهائل من الأيدي العاملة �سيظل
كم ًا مهم ًال دون ت�أهيل لأن القطاع اخلا�ص غري املنظم لي�س لديه القدرة على ت�أهيل العاملني فيه.
�	.5أن �صغر حجم القطاع اخلا�ص املنظم ،يعني يف املقام الأول عدم قدرته على ا�ستغالل املوارد االقت�صادية يف البالد ،ويف كافة
القطاعات االقت�صادية ،ومن ثم �سيظل دوره �ضئي ًال يف امت�صا�ص اليد العاملة العاطلة.

 .2-4دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء ال�صناعات ال�صغرية و ال�صناعات احلرفية.

تلع ��ب ال�صناعات ال�صغرية وال�صناع ��ات احلرفية والتي يقع اغلبها يف �إطار القطاع اخلا�ص غري املنظم دور ًا كبري ًا يف امت�صا�ص
الي ��د العامل ��ة ،بل انه يع ��ول عليها يف الت�أ�سي�س لالنتق ��ال �إىل ال�صناعات الكبرية م ��ع مرور الزمن ،و ت�ش�ي�ر الإح�صائيات املتاحة
ع ��ن القط ��اع اخلا�ص املنظم يف اليم ��ن �إىل تزايد عدد ون�سبة املن�ش� ��آت ال�صغرية يف هذا القطاع ،حيث ت�ص ��ل ن�سبتها �إىل حوايل
( )%52.1م ��ن �إجمايل من�ش�آت القطاع اخلا�ص املنظم ،وت�ش ��كل املن�ش�آت املتو�سطة ن�سبة (� ،)%17.6أما املن�ش�آت الكبرية فت�صل
�إىل ( )%30.3من �إجمايل املن�ش�آت يف القطاع اخلا�ص املنظم.
وعل ��ى الرغ ��م من الأهمي ��ة الكب�ي�رة والإ�سرتاتيجية لل�صناع ��ات الكب�ي�رة يف �أي اقت�ص ��اد� ،إال �أن تطوير ال�صناع ��ات ال�صغرية و
ال�صناع ��ات احلرفي ��ة يحتل �أهمية هو �أي�ض� � ًا ،حيث �أن تنمية وتطوير ال�صناع ��ات ال�صغرية يعد من العنا�ص ��ر الأ�سا�سية للتطوير
ال�صناعي واملعتمد على عن�صرين �أ�سا�سيني هما )1( :اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري يف التدريب والت�أهيل )2( ،ا�ستغالل املوارد
املحلي ��ة املتوفرة لدى كل بلد ،ويف احلالة اليمنية يالح ��ظ �أن البيئة منا�سبة لل�صناعات ال�صغرية وال�صناعات احلرفية للأ�سباب
التالية
 .1وجود عمالة رخي�صة ،و مهارتها متنا�سبة مع متطلبات تلك ال�صناعات.
 .2توفر ر�أ�س املال �سواء على م�ستوى التمويل الذاتي للقطاع اخلا�ص� ،أو على م�ستوى التمويل من البنوك.
 .3وج ��ود طلب عل ��ى منتجات ال�صناعات احلرفية ،وال�صناعات ال�صغرية ،بحجم املقدرة املالية املتدنية للمواطن اليمني و من
ثم فان املنتجات املحلية تتنا�سب مع مقدرته املالية.

 .3-4دور القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء ودعم م�ؤ�س�سات التمويل ال�صغري والأ�صغر.

نظ ��ر ًا لعدم اهتم ��ام البنوك بالتمويل ال�صغري و الأ�صغر ،فان الدول و امل�ؤ�س�سات الدولية ق ��د د�أبت على ت�شجيع و �إن�شاء م�ؤ�س�سات
التموي ��ل ال�صغ�ي�ر والأ�صغر ،واعتربت ال ��دول وامل�ؤ�س�سات الدولية �أن �إن�ش ��اء مثل هذه امل�ؤ�س�سات يعد احد قن ��وات حماربة الفقر و
التخفيف من حدة البطالة يف املجتمعات الفقرية اىل جانب انها املكون االكرب يف الناجت القومي ،ويف هذا ال�سياق �أن�ش�أت احلكومة
اليمني ��ة جمموع ��ة من الربامج وال�صناديق لدعم ومتوي ��ل ال�صناعات ال�صغرية مثل ال�صندوق االجتماع ��ي للتنمية ووحدة تنمية
ال�صناع ��ات ال�صغ�ي�رة و بنك االمل  ،كما �أن�ش�أ القطاع اخلا�ص عدد من امل�ؤ�س�س ��ات اخلا�صة املعنية بالتمويل الأ�صغر مثل م�ؤ�س�سة
التنمية امل�ستدامة ،.ف�ض ًال عن الربامج التي تتبناها البنوك التقليدية والإ�سالمية يف هذا املجال ،حيث �أ�س�ست وحدات متخ�ص�صة
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لتموي ��ل امل�شروع ��ات ال�صغرية ،ومن هذه البنوك بنك الت�سليف التعاوين الزراع ��ي وبنك الت�ضامن الإ�سالمي وبنك �سب�أ الإ�سالمي
ال ��ذي يرتبط مع البنك الإ�سالمي للتنمية بربنامج لتمويل ال�صناعات ال�صغرية وال�صناعات احلرفية بقيمة ( )3.5مليون دوالر
�أي ما يعادل ( )700مليون ريال ميني.ومع توفر هذا القدر من االهتمام بهذه املن�ش�آءات ذلك ال يكفي نظرا لالهميه الكبريه لهذه
القطاع والذي ينبغي ان يكون جز�أًَ مهما يف اخلطط اال�سرتاتيجيه الوطنيه الهادفه اى تعزيز الن�شاط االقت�صادي يف البالد.
و�إىل جانب التمويل والدعم يف عملية الإن�شاء ميكن �أن يلعب القطاع اخلا�ص دور ًا حموري ًا يف عملية التوزيع والت�سويق ملنتجاتها من
خ�ل�ال �إيجاد قنوات ت�صريف لتلك املنتجات ،حيث تعاين ال�صناعات ال�صغرية وال�صناعات احلرفية من �سوء ت�صريف منتجاتها
�س ��واء يف الداخ ��ل� ،أو يف اخلارج ،ويف هذا ال�سياق ميكن اال�ستفادة من جتارب القط ��اع اخلا�ص يف العامل اخلارجي ،وبالذات من
جت ��ارب دول جن ��وب �ش ��رق �آ�سيا مثل ال�صني والهن ��د و التي لعب القطاع اخلا�ص فيه ��ا دور ًا هام ًا يف ت�سوي ��ق منتجات ال�صناعات
ال�صغرية والأ�صغر من خالل:
·

متويل �إنتاج �سلع ال�صناعات احلرفية وال�صناعات ال�صغرية وتزويدها باملواد اخلام امل�ستوردة من الأ�سواق اخلارجية.

·

�ضمان قيمة تلك ال�سلع عند الت�صدير للخارج.

·

ت ��ويل عملي ��ة الت�صدير ،وحتمل م�سئولي ��ة العالقة مع امل�ستوردين يف اخلارج ،وحتمل م�ش ��اكل االعتمادات وال�ضمانات،
و�شركات الت�أمني ،و�شركات ال�شحن.

·

البح ��ث ع ��ن الأ�سواق املنا�سبة للت�صدي ��ر �إليها ،مع حتمل �شركات الت�صدير م�س�ألة تطوير تلك املنتجات مبا يتواءم مع
رغبات الأ�سواق اخلارجية.
تلع ��ب �ش ��ركات الت�صدي ��ر دور ًا ب ��ارز ًا يف حتديد �أ�سعار تلك املنتج ��ات ،عن طريق معرفتها ب�أ�سع ��ار ال�سلع املناف�سة يف
الأ�سواق اخلارجية.

·

 .4-4دور القط��اع اخلا���ص يف تدري��ب الأ�س��ر الفق�يرة على الأعم��ال احلرفي��ة وال�صناعات
ال�صغرية.

م ��ن املع ��روف �إن اليمن من الدول النامية ذات الكثافة ال�سكانية التي تعاين من ارتفاع ن�سبة الأمية ( ،)%53كما �أن ن�سبة من يقر أ�
ويكتب دون �أي م�ستوى تعليمي تبلغ ( ،)%31.5و معنى ذلك �أننا نتحدث عن ن�سبة ( )%75من ال�سكان مل يتلقوا �أي نوع من التعليم
املنتظ ��م ،الأم ��ر الذي ي�ش�ي�ر بو�ضوح �إىل مدى احلاجة �إىل الت�أهي ��ل و التدريب للعامل اليمني ،و يلعب القط ��اع اخلا�ص دور ًا بارز ًا
يف ه ��ذا املج ��ال خا�صة بعد �إن�شاء مراك ��ز التدريب املختلفة� ،إال �إن ما ينق�صنا هو التدريب يف جم ��ال املهن التقليدية وال�صناعات
ال�صغ�ي�رة واحلرفي ��ة ،كما �أن معاهد التدريب املهنية احلالية كلها تتبع احلكومة وهي حمدودة وال ت�ستوعب �إال �أعدادا حمدودة قد
ال تف ��ي بن�سب ��ة ( )%10من املتقدمني للتدريب ،ورغم �إن القطاع اخلا�ص قد ولج جمي ��ع فروع املعرفة� ،إال �إن دوره يف �إن�شاء معاهد
التدريب املهني ما تزال حمدودة ،وينتظر �إن يتزايد دورها يف امل�ستقبل.

 )5الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص (ر�ؤية م�ستقبلية).
يف ظ ��ل تعاظ ��م دور القط ��اع اخلا�ص يف احلي ��اة االقت�صاديه واالجتماعي ��ه يف خمتلف البلدان ف� ��أن القطاع اخلا�ص يف
اليم ��ن يلع ��ب دور ًا بارز ًا يف التنمية االجتماعية من منطل ��ق �إدراكه لأهمية ال�شراكة االجتماعية �إىل جان ��ب �إدراكه لواجبه الديني
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نح ��و املجتم ��ع ،و من �أجل زيادة الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص ف�إنه من الأهمية �إزالة كافة العوائق التي حتول دون قيام القطاع
اخلا�ص بدوره املن�شود ،كما ميكن تعزيز الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص من خالل:
�	-1إجت ��اه الفر�ص ��ة للقطاع اخلا� ��ص لإن�شاء املزيد من م�ؤ�س�س ��ات التعليم يف كافة املراحل وعلى القط ��اع اخلا�ص اال�ستفادة من
امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة املناظ ��رة له يف اخلارج عن طريق �إيج ��اد اتفاقيات تعاون م�شرتك معها وذل ��ك يهدف االرتقاء بجودة
التعليم والتو�سع يف جماالته.
 -2اجت ��اه القط ��اع اخلا�ص يف اجلانب التعليمي �إىل املجاالت التي مل ي�ستطع القطاع العام �أن يلبيها وخا�صة التعليم الفني الذي
يحت ��اج �إلي ��ه القطاع اخلا�ص ،حيث �أن اكرث من  %60من الناجت املحلي الإجمايل يتولد داخل القطاع اخلا�ص ،و من ثم وجب
عل ��ى القط ��اع اخلا�ص يعي تلك احلقيقة ويعمل على �إيج ��اد اليد العاملة املاهرة التي تلبي احتياجات ��ه وتطلعاته امل�ستقبلية.
وت�ساهم يف حل امل�شكالت االقت�صادية للبالد ويف مقدمتها م�شكلة البطالة التي تتزايد حدة ب�صورة م�ستمره ب�سبب منها عدم
وجود العماله املاهره والفنيه التي تلبي احتياجات ال�سوق املحله واالقليميه.
 -3تنفي ��ذ املزيد م ��ن اال�ستثمارات يف القط ��اع ال�صحي �سوا ًء من خالل �إن�ش ��اء امل�ؤ�س�سات ال�صحية العالجي ��ة كامل�ست�شفيات �أو
امل�ؤ�س�سات التعليمية كالكليات الطبية واملعاهد ال�صحية واال�ستفادة من امل�ؤ�س�سات املناظرة لها يف اخلارج ،ف�ض ًال عن ت�شجيع
التعليم يف املجال الطبي وبالذات يف التعليم العايل.
�	-4أهمية ا�ست�شعار القطاع اخلا�ص امل�سئولية االجتماعية نحو �أفراد املجتمع ،ف�ض ًال عن تنظيم الدور االجتماعي للقطاع اخلا�ص
مبا يعك�س حقيقة جوهر ال�شراكة االجتماعية للقطاع اخلا�ص.
 -5رف ��ع م�ست ��وى �شراكه القطاع اخلا�ص مع احلكومة ومنظمات املجتمع املدين يف جم ��ال حماربة الفقر والبطالة ،حيث �أن الو�ضع
االقت�صادي الذي تعي�شه اليمن ينعك�س على و�ضع القطاع اخلا�ص وعلى الفر�ص املتاحة �أمامه وهو ما يتطلب من احلكومة �إزالة
كافة العراقيل �أمام القطاع اخلا�ص ،وو�ضع حوافز ت�شجيعية خا�صة فيما يتعلق بالبيئة املحيطة لال�ستثمار ،مثل النظام ال�ضريبي،
والنظام الق�ضائي والأمني وقد �أثبتت التجارب الدولية يف هذا املجال �أن �أكرث الدول جناح ًا يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
هي تلك الدول التي حفزت القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار و حتمل �أعباء التنمية.
�أن قياده القطاع اخلا�ص للم�شروع االجتماعي هي املقدمه ال�ضروريه لتتحقق قيادته للم�شروع االقت�صادي وان يقوم القطاع اخلا�ص
به ��ذا ال ��دور ه ��و �أمر ال منا�ص منه ,وان �أول ما ينبغ ��ي فعله هو �أزاله اللب�س حول وجود تناق�ضات ب�ي�ن امل�صالح امل�شروعه للقطاع
اخلا�ص وامل�صلحه املجتمعيه فاملعطيات االجتماعيه واالقت�صاديه ت�ؤكد على �أهميه التطور االجتماعي لت�سهيل عمليه التطور والنمو
االقت�ص ��ادي ومبعن ��ى �آخر ف�أن تط ��ور ان�شطه القطاع اخلا� ��ص وتو�سعها ترتبط بدرج ��ه كبريه بحجم ونوعي ��ه التطور يف اجلوانب
الأجتماعي ��ه فال�س ��وق تعزز م ��ن فر�ص االن�سان وخيارات ��ه كما انه ميكن الأف ��راد يف املجتمع من حت�سني نوعي ��ه حياتهم وتقدمهم
االجتماعي والذي ي�ؤدي اىل تو�سعه حجم الفر�ص يف الأ�سواق �أمام التجاروامل�ستثمرين.
ولع ��ل جن ��اح القط ��اع اخلا�ص يف ت�أدي ��ه دوره االجتماع ��ي يتمثل يف مقدار م ��ا بتحقق من زي ��اده يف فر�ص العمل وب�ش ��روط �أف�ضل
ويف تو�سي ��ع الفر� ��ص �أمام الأفراد لك�سب الدخ ��ول التي تلبي متطلبات معي�شته ��م من العمل املنا�سب والأج ��ر العادل ومبا يت�ضمن
حتقي ��ق �أمنه ��م االجتماعي وت�أمني م�ستوى مالئم من اخلدمات ال�صحيه والتعليم وهو ما يعني قدره االن�سان على حتقيق املقومات
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االجتماعي ��ه وتبق ��ى م�س�ؤليه الدول ��ه لتكفل عدم وقوع خماطر تهدد احلق ��وق االجتماعيه للأفراد ولتوف ��ر املناخات امل�ساعده على
حت�س�ي�ن الفر�ص واملقومات الأجتماعيه من خالل و�ضع ال�سيا�سات والقوان�ي�ن الكفيله بت�سهيل دور القطاع اخلا�ص فيي الأ�ضطالع
بتق ��دمي اخلدمات الأجتماعيه املتطوره وباجلوده وال�سعر املنا�س ��ب ف�ضال عن دوره اخلريي الداعم ملختلف امل�ؤ�س�سات الأجتماعيه
وعلى القطاع اخلا�ص �أن يح�سن تقدمي هذه اخلدمات وجتنب املجتمع املخاطر النابعه من تركيبات ال�سوق ومن النماذج الثقافيه
الفري متجان�سه مع ثقافتنا وح�ضارتنا وجممل املخاطر الناجته عن عمليات العومله الأقت�صاديه واالجتماعيه.
ومن خالل هذه الر�ؤيه ميكن للقطاع اخلا�ص �أن يحدث تغيريا كبريا يف الأرقام والأخ�صائيات املتعلقه
بالتعلي ��م والبطال ��ه ومعدل الوفيات والفقر وغريها من االح�صائيات االجتماعي ��ه ويف االجتاه الذي يتطلع اليه اجلميع والذي على
�أ�سا�سه يتكون البناء االقت�صادي وتعلو منجزاته ونق�س ال�شيء ميكن �أن يقال عن البناء ال�سيا�سي وفق منظومه دميقراطيه واحده
ومرتابطه اجتماعيا واقت�صاديا و�سيا�سيا.ومن خالل الآتي:
�	.1أن يتحدد بو�ضوح دور الوله ودور القطاع اخلا�ص يف تقدمي اخلدمات االجتماعيه وقيام التن�سيق امل�ستمر الذي ي�ضمن حتقيق
الت ��وازن ب�ي�ن حقائق االقت�صاد املعومل وبني املقوم ��ات االجتماعيه للأفراد واملجتمع وحتقي ��ق الت�سويات العادله بني امل�صالح
املتباينه.
 .2الرتكيز على نظام التعليم ب�أعتباره مفتاح امل�ساواه يف الفر�ص بني �أفراد املجتمع
 .3مراجع ��ه ال�سيا�سات الوطني ��ه اخلا�صه بالعمل والعمال ومبا ي�ضم ��ن ت�شكيل �أو�ضاع العمل وحتدي ��د �شروطه وم�ستوى االجور
وعل ��ى �أ�سا� ��س امل�صال ��ح امل�شرتكه وال�شروط ال�ضروري ��ه لتحفيز الآداء واال�ستف ��اده من املعطيات االيجابي ��ه لتح�سني �أو�ضاع
املجتمع بكامله يف �ضوء احلقوق الأ�سا�سيه جلميع املعنيني.
 .4العم ��ل على �صعي ��د املجتمع املدين لتفعيل الأعمال اخلريي ��ه املوجهه نحو ال�صالح العام وزيادتها بدع ��م هذه املبادرات فنيا
ومالي ��ا ك ��ون ذلك مرتبط مبا�شره مب�س�ؤليه القطاع اخلا�ص نحو املجتمع وطريقه منا�سبه لأنخراط القطاع اخلا�ص يف العمل
اخلريي وبقيه االن�شطه الأجتماعيه الطوعيه.
 .5تعزيز ا�ستقالليه القطاع اخلا�ص يف �آدائه وحتقيق الت�شابك بني ال�شركات مما يتيح من قيام التجمعات الت�ضامنيه الداعمه
للأن�شطه االجتماعيه واالعمال اخلرييه.
 .6تعا�ض ��د امل�ؤ�س�سات احلكوميه وم�ؤ�س�س ��ات القطاع اخلا�ص لتحقيق اال�ستقرار والأم ��ن االجتماعي من خالل دعم م�شروعات
القطاع الأجتماعي  ,ماليا وفنيا.
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المقال السادس
الشراكة االقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي

 .1العالقات االقت�صادية بني اليمن وجمل�س التعاون اخلليجي:
ب�ص ��رف النظر ع ��ن االعتبارات اجلغرافية والثقافية والأمني ��ة وال�سيا�سية والإ�سرتاجتية التي جتعل م ��ن عالقة اليمن مع جمل�س
التع ��اون اخلليج ��ي �أمرا مهما ًا ومفيد ًا �أن مل يكن �ضروري ًا لكال اجلانبني ،فان الأمر الأكيد �أي�ضا انه حتى بنظرة اقت�صادية بحته،
ميك ��ن ان ت� ��ؤدي اىل حت�سن العالقه بني اليم ��ن وجمل�س التعاون اخلليجي منافع ومكا�سب لكال اجلان�ي�ن �أي�ضا ،ففي مقابل ما قد
حت�صل عليه اليمن من منافع ومكا�سب اقت�صادية خمتلفة ،فان دول اخلليج �ستح�صل هي الأخرى على مكا�سب ومنافع اقت�صادية،
مهمه ومتعدده
ويف هذا ال�صدد يتوقع اجلانب اليمني بانه ميكن تطوير العالقات االقت�صاديه مع دول اخلليج لتحقيق جملة من الفوائد االقت�صادية
ومنها الأتي:



تعزيز وتو�سيع نطاق التبادل التجاري لليمن مع العامل اخلارجي وبالذات مع دول املجل�س.
ت�سري ��ع اجله ��ود التنموية يف اليمن من خ�ل�ال زيادة حجم القرو� ��ض وامل�ساعدات واملعونات االقت�صادي ��ة والتنموية من دول
املجل�س لليمن و�إعفاء اليمن من الديون امل�ستحقة عليها لدول املجل�س.

�	إمكانية تدفق ر�ؤ�ؤ�س الأموال اخلليجية لال�ستثمار يف اليمن و�إقامة العديد من امل�شروعات اال�ستثمارية امل�شرتكة بني القطاع
اخلا� ��ص اليمن ��ي ونظريه اخلليجي ت�سه ��م يف تعزيز فر�ص وم�سارات النم ��و االقت�صادي يف اليمن وحتد م ��ن حتديات الفقر
والبطالة يف املجتمع.


الإ�سهام يف تطوير وتنمية املوارد الب�شرية ومن خالل امل�شاركه يف و�ضع برامج متعدده لتدريب والت�أهيل واال�سهام يف متويلها
وعن طريق املنح والبعثات الدرا�سية والتعليمية



دعم موقف اليمن لدى امل�ؤ�س�سات الدولية ويف م�ؤمترات املانحني للح�صول على امل�ساعدات االقت�صادية والقرو�ض.



اال�ستفادة من خدمات وخربات م�ؤ�س�سات و�أجهزة جمل�س التعاون.

غ�ي�ر �أن ه ��ذه الفوائد واملج ��االت ال�سابقة لي�ست على درجة واحدة من الأهمية ،بل هي متفاوت ��ة الأهمية ،ومن هنا �سرنكز حديثنا
على �أهم املجاالت و�أبرزها وهما جمايل العمالة والتبادل التجاري.

 .1-1جمال العمالة
�أ�سه ��م تدف ��ق عائدات النفط على دول اخلليج وح�صولها على موارد مالية كبرية ،وبالذات منذ ارتفاع �أ�سعار النفط يف �سبعينات
الق ��رن املا�ض ��ي يف تعزي ��ز �أفاق وفر� ��ص التنمية والتحدي ��ث يف دول اخلليج ،حيث �سع ��ت دول اخلليج �إىل ا�ستغالل امل ��وارد املالية
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يف �إن�ش ��اء وتطوي ��ر البنية التحتية وتعزي ��ز جوانب التنمية الب�شرية املختلف ��ة الالزمة لتحقيق النه�ضة اخلليجي ��ة� ،إال �أنها واجهت
م�ش ��كالت عديدة �أبرزها حمدودية املوارد الب�شرية اخلليجية الالزمة لتحقي ��ق التنمية والتطوير املن�شود وتدين كفاءتها وقدراتها
الإنتاجي ��ة والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية ،الأمر ال ��ذي �أجل�أها �إىل ا�ستقدام عمالة �أجنبية كبرية ومتنوعة التخ�ص�صات لتلبية احتياجات
التنمية املختلفة من املوارد الب�شرية.
وق ��د كان ��ت اليم ��ن من �أوائل ال ��دول التي ا�ستفادت م ��ن هذا الو�ضع ،حي ��ث تدفقت �أعداد كب�ي�رة من العمال ��ة اليمنية يف عقدي
ال�سبعين ��ات والثمانيات من القرن املا�ضي ،وبالذات �إىل اململكة العربية ال�سعودية ،لي�صل عددها يف دول اخلليج جميعها يف نهاية
الثماني ��ات �إىل �أكرث م ��ن 1.3مليون عامل� ،أ�سهمت وبدرجة فعالة وايجابية يف بناء النه�ضة اخلليجية احلديثة ،كما �أ�سهمت �أي�ض ًا
يف رف ��د االقت�ص ��اد اليمني مبئات املاليني من الدوالرات ،بيد �أن حرب اخلليج الثانية يف عام  ،1991وما نتج عنها من ترحيل نحو
مليون عامل ومغرتب ميني قد اثر ت�أثريا �سلبيا بالغ ًا على االقت�صاد الوطني.
�	.1أن العمالة اليمنية ال تتمتع باملهارة والكفاءة التي تتمتع بها مثيلتها الآ�سيوية
 .2ارتف ��اع كلفة ا�ستق ��دام العمالة اليمنية والعربية مقارنة با�ستقدام العمالة الآ�سيوية ،ف�ض�ل ً�ا عن الأخرية �أكرث احتما ًال للعمل
ل�ساعات طويلة ورمبا تقبل العمل يف ظروف �صعبة
 .3تزاي ��د معدالت البطال ��ة يف �أو�ساط ال�سكان اخلليجيني وتبن ��ي دول اخلليج عامة �سيا�سة خلجن ��ة الوظائف ومنحها اجلوائز
والت�سهيالت للقطاع اخلا�ص يف حال ت�شغيله العمالة الوطنية
ويف حقيق ��ة الأم ��ر ف�أن هذه املربرات ينظر لها اجلانب اليمني ب�أنه ��ا مربرات واهية و�ضعيفة وغري قادرة على الإقناع ،ال �سيما �أن
البيان ��ات ت�ش�ي�ر �إىل �أن �أعدادا كبرية من العمال ��ة الآ�سيوية غري ماهرة ،وتعمل يف جماالت ال تتطل ��ب بال�ضرورة �إىل املهارة ،ففي
ال�سعودية على �سبيل املثال ت�شري بيانات �صندوق النقد الدويل �إىل �أن العمالة الوافدة التي تعمل يف القطاع اخلا�ص ومتثل نحو%85
م ��ن �إجمايل العامل�ي�ن يف هذا القطاع يزاولون �إعماال و�أن�شطة عادية ال تتطلب مهارات خا�صة ،والبيانات الر�سمية ال�سعودية ت�ؤكد
ه ��ذه امل�سال ��ة كذلك ،فوفق ��ا للبيانات اخلا�صة بالهيكل املهن ��ي للعمالة يف ال�سعودي ��ة لعام 1999م ،فان م ��ا ن�سبته ( )%15.6من
�إجم ��ايل العمال ��ة الكلية ،تعمل يف املهن العلمية والفنية التي تتطلب مهارات عالية ،فيما يعمل حوايل( )%1.9من �إجمايل العمالة
كمديري ��ن ور�ؤ�ساء �أداريني� ،أما الن�سبة الباقية م ��ن العمالة فتتنوع �أعمالها يف الأعمال الكتابية و�أعمال البيع واخلدمات والزراعة
و�أعم ��ال البن ��اء والنقل� ،أما م ��ا يتعلق بخلجنة الوظائف فان البيانات ت�شري كذلك �إىل �أن التبن ��ي الر�سمي واملعلن لها من قبل دول
املجل� ��س �أو بع�ضه ��ا ،مل مينع م ��ن ازدياد حجم العمالة الآ�سيوية الواف ��دة فيها ،كال�سعودية مثال الت ��ي زادت فيها العمالة الأجنبية
خالل خطة التنمية اخلم�سية ال�ساد�سة (1999-1995م) بحوايل (� )85ألف عامل.
من ناحية ثانية ت�شري التقديرات �إىل �أن ما يقارب من ( )29مليار دوالر يت�سرب �سنويا من االقت�صاد اخلليجي �إىل االقت�صاديات
الأ�سيوي ��ة يف �ش ��كل حتويالت للعمالة الأ�سيوية ،ومن امل�ؤكد ب�أنه يف حال ان�ضمام اليمن – التي متتلك فائ�ض ًا من الأيدي العاملة –
�إىل دول املجل� ��س ،و�إح�ل�ال العمالة اليمنية بجزء من العمالة الآ�سيوية ف�إن ذلك �سيحد م ��ن حجم الت�سرب الهائل للموارد املالية،
واال�ستف ��ادة منه ��ا يف �إطار العملية االقت�صادية اخلليجية ذاتها ،حيث �سيتم تدوير هذه املبالغ يف النظام االقت�صادي اخلليجي من
جديد من خالل متويل الواردات اليمنية من دول املجل�س.
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كم ��ا �أن الأ�ض ��رار واملخاط ��ر الت ��ي ترتتب عل ��ى تزايد العمال ��ة الآ�سيوي ��ة يف دول اخلليج تتج ��اوز اجلانب امل ��ادي االقت�صادي �إىل
االعتبارات الإ�سرتاتيجية والثقافية واالجتماعية الأكرث �أهمية ونق�صد بها تلك املخاطر التي تتعلق بالأمن القومي العربي ،والهوية
القومية العربية للخليج ودوله و�شعبه .ويف حال ان�ضمام اليمن �إىل املجل�س وانخراط العمالة اليمنية يف �سوق العمالة لدول املجل�س
�ستت ��م املحافظة على التجان�س االجتماعي والثقايف ل�سكان هذه املنطقة ،ومن ثم املحافظة على هويتها العربية ،وانتمائها القومي
والإ�سالمي.

 .2-1جمال التبادل التجاري

ت�ش�ي�ر بيان ��ات اجله ��از املركزي للإح�صاء �إىل �أن حجم التب ��ادل التجاري بني اليمن ودول املجل�س �شه ��د تطور ًا ملحوظا خالل
الأع ��وام القليل ��ة املا�ضي ��ة ،لريتفع من  145.3مليار ري ��ال يف العام � 2000إىل حوايل  550.2مليار ري ��ال يف العام 2006م ،حيث
ارتفعت واردات اليمن من دول املجل�س من  119.6مليار ريال يف عام 2000م �إىل  416.5مليار ريال عام ،2006لت�شكل ما ن�سبته
 %39.9من �إجمايل واردات اليمن لنف�س العام .وينطبق الأمر نف�سه على حجم ال�صادرات اليمنية �إىل دول املجل�س ،حيث ارتفعت
ه ��ي الأخ ��رى م ��ن حوايل  25.7مليار ري ��ال يف العام � 2000إىل نحو  133.7ملي ��ار ريال لعام  2006وبن�سب ��ة  %10.2من �إجمايل
�صادرات اليمن.

وم ��ع ذل ��ك فان منو حجم ال�ص ��ادرات اليمنية �إىل دول املجل�س خالل هذه الفرتة ال يتنا�سب م ��ع النمو الذي حدث حلجم وارداتها
من دول املجل�س ,حيث مل تتعد ال�صادرات اليمنية �إىل دول املجل�س  %27.3من حجم وارداتها من هذه الدول ،وهو ما يعني اختالل
امليزان التجاري مل�صلحة دول املجل�س بدرجة كبرية وب�صورة متزايدة ،وبالفعل لقد ارتفع العجز التجاري لليمن مع دول املجل�س من
 93.9ملي ��ار ري ��ال عام 2000م �إىل نحو  282.9مليار ريال لعام 2006م وق ��د و�صل هذا العجز اىل  728مليار يف عام  2008وهذا
اكرث من �ضعف العجزيف عام  2006وخالل عامني فقط  ،وامل�ؤ�شرات هذه جميعها ت�ؤكد �أن ثمة مكا�سب اقت�صادية للجانبني اليمني
واخلليج ��ي ج ��راء التو�سع يف التبادل التجاري والعالقات االقت�صادية� ،إال �أن اجلانب اخلليجي هو امل�ستفيد الأكرب ،وامل�ؤكد �أن الأمر
�سيكون كذلك يف حال اندماج اليمن يف جمل�س التعاون ،كما �أن واردات اليمن ال�سلعية من دول املجل�س قد �شهدت يف ال�سنني الأخرية
زيادة ملحوظة يف حجمها وتنوعا كبريا يف هيكلها لت�صل �إىل  533بند �سلعي ،فيما ال تزال �صادرات اليمن �إىل هذه الدول حمدودة
احلجم �ضعيفة الهيكل وترتكز يف �سلع معدودة �أهمها ال�صادرات النفطية ون�سبة ( )%76.9من �إجمايل ال�صادرات �إىل هذه الدول
عام 2006م ،وال�صادرات الزراعية وبن�سبة ( ،)%10ثم ال�سمكية ( ،)%8.2و�صادرات �صناعية �أخرى بن�سبة (.)%4

جدول ( )1-6تطور حجم التبادل التجاري بني اليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي
(2006-2000م)( القيمة باملليار ريال )
2000م 2001م 2002م 2003م 2004م 2005م 2006م 2007م
120,7 134 90.4
50
75.8 62.9 28.1 25.7
ال�صادرات
626,3 417
331
245 243.9 203.3 141.1 119.6
الواردات
505,6- 283- 241- 195- 168.1- 140- 113- 93.9امليزان التجاري
19,3% 32% 27.3% 20%
31%
31%
19%
21%
تغطية ال�صادرات للواردات
امل�صدر  :البنك املركزي اليمني :التقرير ال�سنوي  2008كتاب االح�صاء ال�سنوي 2007,2008
56

2008م
183
911,7
728,7
20%

ويف �إط ��ار جمل� ��س التعاون ل ��دول اخلليج العربية ف�إن دولة الإم ��ارات العربية املتحدة تعد ال�شريك التج ��اري الأول لليمن يف جمال
ال ��واردات منذ عام 2001م وحتى الع ��ام 2006م ،وبلغ حجم واردات اليمن منها ما بني (� )%10إىل ( )%22من �إجمايل الواردات
اليمني ��ة ،فيم ��ا احتلت ال�سعودي ��ة املرتبة الثانية يف ه ��ذا املجال خالل نف�س الفرتة ،وت ��راوح حجم ال ��واردات اليمنية منها ما بني
(� )%8.8إىل ،)%13.8(.واحتلت الكويت املرتبة الثالثة يف الفرتة ذاتها ،وتراوح اال�سترياد منها ما بني (� )%4.7إىل (،)%7.11
تليها عمان ثم قطر فدولة البحرين .ويف جمال تعد الإمارات �أي�ض ًا ال�شريك التجاري الأهم لليمن بني دول املجل�س ،حيث احتلت يف
الع ��ام 2006م املرتبة ال�ساد�س ��ة من بني �أهم ع�شرين دولة م�ستقبلة لل�صادرات اليمنية ،ومبا قيمتها ( )47.2مليار ريال ،وبن�سبة
( )%3.7من �إجمايل ال�صادرات اليمنية ،فيما احتلت ال�سعودية املرتبة الثانية ع�شرة ،وبلغ قيمة ال�صادرات اليمنية �إليها يف نف�س
الع ��ام نح ��و من ( )19.8مليار ،وبن�سبة ( )%1.6م ��ن �إجمايل ال�صادرات اليمنية .وقفزت الكوي ��ت �إىل املرتبة العا�شرة يف العام
 ( 2006بع ��د �أن كانت يف الع ��ام 2001م حتتل املرتبة اخلام�سة ع�شر) وبلغت قيمة ال�صادرات �إليها نحو من ( )31.5مليار ريال،
تع ��ادل ( )%2.5من حجم ال�صادرات اليمنية.ويف عام  2008بلغت قيم ��ة الواردات من االمارات العربية املتحدة  603مليار ريال
ومتثل نحو  %29من اجمايل الواردات اليمنية وحافظت بقية دول املجل�س على نف�س الرتتيب ال�سابق.

جمال اال�ستثمار:
يف جم ��ال اال�ستثمار تتمتع دول جمل�س التعاون اخلليجي بفوائ�ض مالية كبرية وهي تبحث عن فر�ص ا�ستثمارية خارجية با�ستمرار
نتيج ��ة ملحدودي ��ة القدرة اال�ستيعابية القت�صاديات هذه الدول ويتم ا�ستثمار اكرث م ��ن  1.5تريليون دوالر يف ال�صناديق ال�سيا�سية
خ ��ارج دول املجل� ��س ف�ضال عن اال�ستثمارات اخلا�ص ��ة والتي يزيد حجمها عن حجم اال�ستم ��ارات ال�سيادية بكثري ويف نف�س الوقت
ف� ��إن ل ��دى اليم ��ن امكانات وم ��وارد طبيعية وب�شرية كث�ي�رة وغري م�ستغلة ومتث ��ل فر�ص ��ا ا�ستثمارية جمدية لر�أ� ��س املال اخلليجي
خا�ص ��ة يف قطاعات ال�سياحة واال�سماك وال�صناع ��ات اال�ستخراجية والقطاع اخلدمي ب�شكل عام  ,وا�ضافة اىل ما�سبق ف�إن املوقع
اجليو�سيا�س ��ي لليم ��ن ي�ؤكد اهمية تعزي ��ز الروابط االقت�صادية بني اليم ��ن ودول جمل�س التعاون اخلليجي م ��ن خالل امل�شروعات
االقت�صادي ��ة امل�شرتك ��ة والتي تقدم حلوال لبع� ��ض التحديات االمنية التي تعاين منها دول اخللي ��ج العربي وذلك بتوفري طريق �آمن
لتق ��ل النف ��ط امل�صدر م ��ن دول اخلليج اىل اال�سواق العاملية من خالل انابيب متر عرب االرا�ض ��ي اليمنية وتنتهي يف املوانئ اليمنية
يف البح ��ر العرب ��ي والبحر االحمر يف حالة اغالق م�ضيق هرمزوكذلك خط �سكة احلديد وم�شاريع الطاقة وغريها من امل�شروعات
اال�سرتاتيجية التي تخدم امل�صالح امل�شرتكة لليمن ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

 .2ر�ؤية القطاع اخلا�ص ودوره يف عملية ال�شراكه مع جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ي�ستن ��د دور القط ��اع اخلا�ص وتكامله م ��ع دور الدولة يف حتقيق ال�شراكه مع جمل�س التعاون ل ��دول اخلليج العربية �إىل الدور الهام
ال ��ذي يلعب ��ه القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد القومي� ،سوا ًء من حيث م�ساهمته يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل� ،أو من حيث حجم
العمال ��ة الت ��ي ي�ستوعبها وي�شغلها يف االقت�صاد ،وقد �سبق الإ�ش ��ارة �إىل م�ساهمة القطاع اخلا�ص تلك يف الف�صول ال�سابقة من هذا
التقرير.
وهناك عدد من املتطلبات ال�ضرورية والالزمة لتفعيل دور القطاع اخلا�ص اليمني يف عملية ال�شراكه و�أهمها:
·

امل�سار الأول :يت�ضمن ال�شراكة التجارية من خالل ال�سعي لزيادة تدفق ال�سلع واخلدمات بني الطرفني.
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·

امل�س ��ار الث ��اين :يت�ضمن ال�شراك ��ة اال�ستثمارية وال�سيما يف القطاعات الإنتاجية ويف قط ��اع اخلدمات �أي�ضا وبالذات يف
اخلدمات التي حتقق املزايا الن�سبية.

·

امل�س ��ار الثال ��ث :يت�ضم ��ن العمالة اليمنية و�أ�شارت بع�ض التقارير �إىل تبلور مب ��ادرة مينية خليجية لت�سهيل حركة القوى
العامل ��ة ب�ي�ن اليمن ودول جمل�س التعاون ملعاجلة فجوة الطلب املتزايد يف �سوق العمل لدول املجل�س بهدف التخفيف من حدة
البطالة و�أثارها يف املجتمع اليمني واال�ستفادة من عوائد حتويالت املغرتبني وتعزيز االحتياطيات الر�سمية وحتقيق اال�ستقرار
يف ميزان املدفوعات وتوفري موارد �إ�ضافية لال�ستثمار املحلي وتعزيز التناف�سية يف �أ�سواق العمل للدول اخلليجية.

·

امل�سار الرابع :يت�ضمن البناء امل�ؤ�س�سي لتعزيز عمليه ال�شراكه

·

امل�س ��ار اخلام� ��س :يت�ضمن الفج ��وة التمويلية التي يعاين منها االقت�صادي اليمني ،وقد مت مناق�شه هذه النقطة يف م�ؤمتر
املانح�ي�ن املنعق ��د يف لن ��دن يف نوفم�ب�ر � 2006إذ خ�ص�صت دول اخللي ��ج �أكرث من  2.5ملي ��ار دوالر لليمن لتج ��اوز مع�ضلته
االقت�صادي ��ة غ�ي�ر �أن ذلك الدعم ارتبط بتحقيق حزمة من الإ�صالحات والت ��ي ينتظر اخلليجيون تنفيذها على ار�ض الواقع
�إىل حد الآن .

وميكن لليمن �أن تعزز من فر�ص ال�شراكه مع جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من خالل:
 .1رب ��ط الإ�صالحات االقت�صادية التي تتبناه ��ا ب�إ�صالحات �سيا�سية ت�سهم يف �إنعا�ش الو�ضع االقت�صادي ،حيث �أن الإ�صالحات
ال�سيا�سية هي وقود الإ�صالحات االقت�صادية.
 .2عدم م�صادرة احلكومة لدور القطاع اخلا�ص ودور الأحزاب ال�سيا�سية ومن�ضمات املجتمع املدين يف ال�شراكة التنموية.
 .3التخل�ص من وب�ؤر الف�ساد املنت�شرة يف اجل�سد احلكومي ،حتى يت�سنى لها ب�شكل �سل�س �أن تدفع بعجلة التنمية �إىل الأمام بدال
من ال�سري بها �إىل اخللف.
 .4العمل على �إ�صالح البنى الأ�سا�سية والعمل على حت�سني �سمعة اليمن حمليا و�إقليميا.
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