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منذ بداية الحرب

باإلضافة إلى المبالغ التي أعلنت عنها الدول لتمويل احتياجات
الخطط االنسانية المقدمة من االمم المتحدة والمنظمات الدولية
التي تعمل في تقديم المساعدات االنسانية في اليمن ،فإن
هناك جوانب دعم إضافية تم تقديمها لليمن سواء تلك
المتعلقة بالودائع المباشرة لدعم البنك المركزي او تمويل
مشروعات ومساعدات خارج خطة االستجابة االنسانية.
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نسبة ما فقدة الريال اليمني من
قيمتة خالل خمس سنوات من
الحرب

فقد الريال اليمني ما يقارب  % 12من قيمتة خالل الخمسة االشهر االولى
من العام الحالي فقط  ،وذلك مقارنة بما كان علية سعر صرف الريال
مقابل الدوالر في ديسمبر الماضي  .ويجدر االشارة ايضا الى اختالف اسعار
صرف الريال اليمني في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي عن تلك التي
تديرها الحكومة الشرعية  ،اذ تبلغ نسبة الفارق  ٪١٥في مناطق سيطرة
جماعة الحوثي لصالح الريال.
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القت تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد  ١٩بظاللها على االقتصاد اليمني،
حيث اثرت بصورة سلبية ومباشرة على االقتصاد اليمني الذي يعاني االنهيار جراء الحرب الدائرة
في اليمن منذ خمسة أعوام .وقد ضاعف الوباء من التحديات االقتصادية الماثلة أمام االقتصاد
اليمني وتجلت بصورة واضحة في االزمة الخانقة التي تواجه الحكومة في الموارد نتيجة لتراجع
أسعار النفط عالميا وتأثير االزمة على المانحين الدوليين لليمن السيما المملكة العربية
السعودية التي تعد ابرز الداعمين ناهيك عن تراجع حجم النقد األجنبي الذي تتطلبه عملية
استيراد البضائع وهو ما ادي إلى تهاوي سريع للريال اليمني مقابل الدوالر العمالت الصعبة
حيث فقد الريال اليمني  12بالمئة من قيمته منذ بدء وباء كورونا.
لجأت الحكومة إلى النقود المطبوعة حديثا من النقد األجنبي لتغطية المرتبات االمر الذي فاقم
من عملية االزمة االقتصادية السيما مع تصاعد حدة التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا
والمتمثلة في شحة المخزون السلعي من المواد األساسية والتأخير في وصول البضائع وتضرر
قطاعات مباشرة كالقطاع السياحي والخدمات المرتبطة به وقطاع النقل والمقاوالت قطاع
الصادرات وغيرها .
أدت إجراءات الحجر المنزلي وبعض القيود واإلجراءات والمتطلبات لمواجهة الوباء إلى مزيد من
الركود االقتصادي وارتفاع في الكلفة التشغيلية للعمل واإلنتاج لدى الشركات وكافة
المؤسسات ناهيك عن فقدان الكثير من العاملين في المنشئات الخدمية والصناعية والتجارية
أعمالهم .
وقد تلقى قطاع المنشئات الصغيرة األصغر السيما قطاع الخدمات المرتبطة باالحتكاك المباشر
مع العمالء ضربة قاسمة جراء القرارات الحكومية ونتيجة لإلجراءات االحترازية المتبعة .
ومن خالل تتبعنا للعديد من مظاهر التداعيات السلبية للوباء على القطاع االقتصادي اليمني
فإننا نلخص ابرز تلك التداعيات التي بدت واضحة من خالل األرقام والمؤشرات وهي كالتالي :

انخفضت الكميات المفرغة في موانئ الحديدة والصليف والتي تخضع لرقابة اللجنة بنحو
 71000طن مقارنة بشهر ديسمبر  ،2019وانخفضت الكميات المفرغة من المشتقات النفطية
بنحو  54000طنا.
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تراجع أسعار النفط العالمي بنسبة تفوق  55بالمئة خالل الفتره فبراير – يونيو  2020مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الماضي  ،حيث وصل سعر البرميل  25دوالر كمتوسط سعر للفتره فبراير
يونيو  ، 2020وسيؤدي هذا االنخفاض بظالله على العجز في االيرادات الحكومية التي كانت
تخطط لتصدير  ٣٠مليون برميل خالل العام  ٢٠٢٠وبالتالي سيرتفع مستوى العجز في الموازنة
ويؤثر بصورة سلبية على ميزان المدفوعات.

يتوقع أن تنعكس االزمة العالمية بسبب فيروس كورونا على تحويالت المغتربين اليمنيين،
اذ قد يصل ذلك االنخفاض إلى  70-60بالمئة.

تتزامن الحالة الصعبة التي يواجهها االقتصاد اليمني حاليا مع التوجهات الجديدة لألمم المتحدة
لخفض مستوى المساعدات المقدمة نظرا ألن المانحين وعمال اإلغاثة يؤكدون " أنه لم يعد
بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لماليين األشخاص لمستحقيها .
وال تبدو ان هناك نوايا سعودية لتقديم وديعة عاجلة للبنك المركزي اليمني عقب استنفاد
الوديعة السعودية السابقة بمقدار مليار دوالر والتي ساهمت في استقرار سعر صرف الريال
وتمويل استيراد المواد والسلع األساسية من الخارج .وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف
بها دوليا معين عبدالملك قد طالب بصورة مباشرة بدعم عاجل لالقتصاد اليمني اثناء انعقاد
مؤتمر المانحين مطلع يونيو  ٢٠٢٠في الرياض اال ان تلك الدعوات لم تلقى استجابة.

يعد قطاع السياحة والسفر والخدمات المرتبطة بها أحد أبرز القطاعات االقتصادية المتأثرة
بتداعيات فيروس كورونا ،ورغم ضعف الحركة السياحية بين اليمن والخارج جراء الحرب الدائرة
في اليمن منذ خمسة أعوام اال أن تبعات إغالق الحدود ووقف التأشيرات " تأشيرات العمل،
العمرة ،الزيارة " وتراجع حركة التنقل بين المدن أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة
والخدمات المرتبطة بها كالفنادق والمطاعم وشركات النقل.
اذ تقدر بلوغ الخسارة في القطاع الفندقي ما نسبتة  ، 50%فين حين سجل قطاع النقل
خسارات كبيرة ادت الى اغالق شركة راحة للمواصالت واللتي تعبر من ابرز الشركات المتخصصة
في النقل الداخلي والدولي .
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وقد قامت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الجانب بمنح موظفيها
إجازات بدون مرتب في تواجه الكثير منها صعوبات متزايدة مع استمرار االزمة الراهنة.

القطاع السمكي هو االخر الذي تأثر بسبب تداعيات فيروس كورونا  ،فضال عن الصراع المستمر
منذ اكثر من خمس سنوات  ،ويمكننا هنا ان نورد ابرز التداعيات التي تعرض القطاع السمكي
او باالحرى الشركات العاملة في القطاع السمكي :
• التوقف الشبه كلي للصادرات وعلى االخص الى االتحاد األوربي وال سيما ان هذا التوقف
حدث في وقت قصير بسبب اإلغالق الكلي الذي بدأته بعض الدول األوربية وعلى
االخص ايطاليا وإسبانيا والتي تذهب اليها معظم الصادرات اليمنية مما تسبب في
تراكم المنتجات وزيادة كلف التخزين .
• عدم تمكن الشركات من توسيع نشاطها في السوق المحلي نتيجة تذبذب في سعر
صرف اليمني وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين  ،وقد اضطرت الشركات من
تصريف منجاتها في السوق المحلية وباسعار مخفضة بهدف ردم جزء من الكلفة لضمان
القدرة على االستمرار والحفاظ على العمالة .

الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا
والحد من تداعياته
اقتصرت جهود السلطات الحكومية على اإلجراءات التي من شانها الحد من توسع
انتشار الفيروس من خالل منع التجمعات وفرض حظر تجوال جزئي في بعض
المناطق  ،بإالضافة الى إغالق كلي/جزئي بعض المنشئات التجارية منها قاعات
األفراح والمراكز التجارية .
وعلى الرغم من األضرار التي لحقت ببعض المنشئات التجارية واالقتصادية نتيجة
تفشي الفيروس  ،اال ان السلطات الحكومية لم تتخذ إجراءات ملموسة للحد من
اآلثار السلبية على االقتصاد اليمني جراء تفشي الفيروس سوى ما قامت بها
سلطات محافظة حضرموت اعتماد خصم سداد لفواتير الكهرباء والماء بنسبة ٢٠
 %لشريحة المستهلكين الفردي و %10للتجاري  ،باالضافة الى قرار محافظة تعز
"صندوق دعم تعز" لمواجهة الكوارث واألوبئة في المحافظة والذي لم يفعل حتى
االن .
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مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي أحد أهم
منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في
الشأن االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية
وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة
المواطنين في صنع القرار ،والعمل على إيجاد
إعالم مهني ومحترف.
www.economicmedia.net
economicmedia@gmail.com

