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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  كلیة اقتصاد جامعة عدن

  حلقة نقاش ورقة 

  التطویر إلى لیسبالو واقع التجارة الخارجیة الیمنیة: ن بعنوا

  : إعداد

  رئیس قسم االقتصاد الدولي/ محمد سعید كمبش  ٠د

 ٢٠٠٤ي الفترة األساسیة ف ھاعن طریق تتبع مسار مؤشرات واقع التجارة الخارجیة الیمنیة الورقة تتناول 
التحلیل المستند إلى البیانات الجدولیة األسلوب الوصفي الكمي القائم على أساس تعتمد الورقة و ٢٠٠٨ــ 

   ـ  :ثالث نقاط ھي كاآلتي ى وتقسم الورقة إل

  ٠ میزان التجارة الخارجیة الیمنیة الوضع الحالي ل/ أوًال

  ٠یة لھیاكل التجارة الخارج تحلیل الوضع الراھن /ثانیا

  ٠التجارة الخارجیة الیمنیة تطویر إلى لیسبال /ثالثًا

م أثرت األزمة المالیة العالمیة األخیرة على معظ: الوضع الحالي لمیزان التجارة الخارجیة الیمنیة / أوًال 
العالمیة ومنھا أسعار النفط الخام التي یعتبرھا الباحثون في شئون أسعار السلع المتداولة في األسواق 

متد وإنما ت دراتالذي ال ینعكس فقط على مكون الصا الخارجي الوحیدالخارجیة الیمنیة المتغیر  جارةالت
النھائیة عرض النتیجة السابقة أرضیة مناسبة للبدء ب ، وتوفر الظاھرةتأثیراتھ لتطال مكون الواردات 

إلى عدد من  والتحلیلالعرض ثم التوجھ ب ٢٠٠٨ــ ٢٠٠٤في الفترة  التجارة الخارجیة الیمنیة لقطاع
  ٠النتیجة النھائیة تؤثر على  المؤشرات التي ترتبط فیما بینھا بعالقات سببیة

  ١القیمة بالملیار ریال/  ٢٠٠٨ــ ٢٠٠٤أوضاع المیزان التجاري                        

  الفائض/ العجز  إعادة الصادرات  الصادرات  الواردات  العام
١٨  ٢٢  ٧٣٢  ٧٣٦  ٢٠٠٤  
٤٦  ٣٤  ١٠٤١  ١٠٢٩  ٢٠٠٥  
١١٩  ٤٥  ١٢٧١  ١١٩٧  ٢٠٠٦  
  ٤٣٨ـ   ٤٢  ١٢١٤  ١٦٩٤  ٢٠٠٧
٥٦٩ -  ٨١  ١٤٣٨  ٢٠٨٨  ٢٠٠٨  

  

  ٠ ٥١٥، ص ٢٠٠٩كتاب اإلحصاء السنوي : المصدر 

                                                             
  ٠جیة بالسلع المنظورة وغیر المنظورة للتجارة الخار -  ١

 األرقام مقربة إلى الواحد الصحیح*
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 نسبة مئویة  نحصل علىلھذا العام  الواردات على مجموع ٢٠٠٨في عام  لو قسمنا قیمة العجز     
ھذا یعكس وأي أن نسبة العجز إلى الواردات تزایدت  ٢٠٠٧في % ٢٥بینما كانت حوالي % ٢٧حوالي

في   % ٦٩إلى حوالي  ٢٠٠٧في % ٧٢من حوالي  نسبة تغطیة الصادرات للواردات  في الواقع  تناقص
لى الناتج المحلي إ/ واردات+ صادرات /مجمل التجارة الخارجیة ل ونعلم أن النسبة المئویة ،  ٢٠٠٨

لیھا كذلك درجة االنكشاف طلق عوُی لخارجیة في االقتصاد القوميأھمیة التجارة ا اإلجمالي تعكس
بالقدرة على ھذا االقتصاد طالما تمتع  القومي ضرر على االقتصاد وال یكون ، االقتصادي على الخارج 

  ٠زیادة الصادرات 

د الیمني تمثل أھمیة التجارة الخارجیة في االقتصا على أنھا % ٦١ النسبة ویشیر المصدر السابق إلى    
عن انكشاف  لتعبرالنسبة ھناك قلق جدي من أن تتغیر  نسبة معقولة نظریًا غیر أن وھذه ٢٠٠٨في 

 وینشأ القلقیة وعلى االقتصاد الیمني عمومًا ة الخارجراقتصادي قد تترتب عنة مخاطر على قطاع التجا
 ٢٠٠٧في ثم تحول  ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٤ مرورًا ب ١٩٩٩زان التجاري الذي ظل یشھد فائضًا منذ من المی

وإذا كان التفسیر ، مقارنة بالعام السابق %   ١٣٠بمعدل  ٢٠٠٨كبیر غیر متوقع نمى في  عجزإلى 
 نتاج القابل للتصدیرعلى التنوع في اإل لھذه النتیجة ینصب على عدم قدرة االقتصاد الیمنيالممكن 

قع یعني أن واقد ، فھذا السنین  عقود منوالي خمسة ح االقتصادبعد أن بلغ عمر وزیادة معدالت نموه
التي تتحكم الظاھرة المالیة المتقلبة بتقلب المتغیرات الخارجیة التجارة الخارجیة الیمنیة لم یتعدى 

غیر أن التسلسل الطبیعي الموصل إلى النتیجة السابقة یستدعي الوقوف على  ،بإیرادات الصادرات 
ومن ثم طاعات في التجارة الخارجیة ھذه الق معرفة إسھاماتالخارجیة  ل الموازین القطاعیة لتجارة الیمن

           ٠٢ يالتجار أداءھا تجاه المیزان على یمكن الحكم

  ٠٣ملیار ریال/  لتجارة الیمن الخارجیةالموازین القطاعیة                              

   

  ص                    صلللللللللللل                                           

  

  

  

نشطة الصادرات والواردات حسب األ/  ٥٥٥، ص ٢٠٠٨جرى تجمیعھا من كتاب اإلحصاء السنوي *  
  ٠االقتصادیة

 صبلبند الفائض ت أمواّال یوفرقطاع الصناعة االستخراجیة میزان وبینما نالحظ من الجدول أن     
ھم میزان التجارة الخارجیة ویس راعیة في خانة العجزیة ومیزان السلع الزنتیجة میزان الصناعة التحویل

                                                             
  ٠ ٢٠٠٧حصاء یوفر بیانات من ھذا النوع اعتبارًا من عام ـ ابتدأ الجھاز المركزي لإل ٢

على نفس المنوال كما في األعوام السابقة  ولذا أقتصر الجدول على  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧سار أداء قطاعات التجارة الخارجیة الیمنیة في عامي  -  ٣
انخفضت إیرادات صادرات النفط الخام جراء انخفاض أسعاره العالمیة بالمقارنة مع األعوام   ٢٠٠٧مالحظة أنھ منذ عام مع  ، ھذین العامین

  ٠إیرادات صادرات السلع الزراعیة والمصنوعة من إجمالي الصادرات الیمنیة لزیادة النسب التي تمثل قلیًال  السابقة مما ُأفسح المجال 

  القطاع 

                                                       

٢٠٠٧  

  ص                            و

٢٠٠٨  

  و   ص                           

  فائض أ وعجز

٢٠٠٨                     ٢٠٠٧  

  ٢٣٨ ــ                  ١٨٣ــ   ٢٥٣                          ١٧  ١٩٤                          ١١  الزراعة

  ١١٧٤و٢                ٩٨٨و٨  ٠و٨                     ١١٧٤  ٠و٢                        ٩٨٩  ستخراجیةصناعة ا

   ١٩٨١ــ                 ١٢٨٥ــ   ٢٢٢٨                     ٢٤٧  ١٤٩٩                      ٢١٤  صناعة تحویلیة
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في تركیب  ا الوضع بعدم التناسب، وُیعرف ھذفي تحقیق النسبة األكبر من العجزللصناعة التحویلیة 
على التجارة عكس خطرًا من العجز إلى الفائض أو ال  ویشكل االنتقال السریع موازین التجارة الخارجیة

ذلك  یمكنالكامنة وراء األخطار المحتملة و  العناصرتعرف على اإلصالح من التبدأ عملیة و، الخارجیة 
  ٠ عن طریق دراسة ھیاكل التجارة الخارجیة

یشمل ھیكل التجارة الخارجیة  :ھیاكل التجارة الخارجیة الیمنیة ل الوضع الراھن تحلیل/ ثانیًا       
التجارة الخارجیة الوضع الذي یكون علیھ  جانبین ھما ھیكل الصادرات وھیكل الواردات و یعكس ھیكل

ل  وطالما أن الورقة بدأت بتناول میزان التجارة الخارجیة الیمنیة  فأن تحلی /  میزان التجارة الخارجیة
مع المیزان كما أن وضع ھیكل التجارة الخارجیة ال بد أن ینسجم مع الھیكل ھیاكلھا البد أن یكون متوافقًا 

دولة وھذا ما سیتم تناولھ الحقًا كاسًا لھیكل اقتصاد الانع ھیكل التجارة الخارجیة یعد االقتصادي للیمن ألن
٠  

  %  ھیكل الصادرات حسب استخدام السلع المصدرة    ــ١                                

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥السنة  والسلعة         

  ٥و٠٦  ٥و١٥  ٣و٩٦  ٣و٩٧  استھالكیة

  ٩٤و٩٣  ٩٤و٨٥  ٩٦و٠٢  ٩٦و٠٣  وسیطة

  ٠و٠١  ٠٠٠  ٠و٠٢  ٠٠٠  رأسمالیة 

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  إجمالي

  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٦كتاب اإلحصاء لعام : المصدر 

                                                      

  :%السلع المستوردةاستخدامات ھیكل الواردات حسب  ــ٢                            

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ة السنة والسلع

  ١٥و٧٢  ١٦و٧٣  ١٧و١١  ١٧و٣٨  استھالكیة

  ٦١و٧٠  ٥٨و١٤  ٥٧و٨٧  ٥٨و٩٢  وسیطة

  ٢٢و٥٨  ٢٥و١٣  ٢٥و٠٢  ٢٣و٧٠  رأسمالیة

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  إجمالي

  السابق المصدر**

كل الوزن النسبي لنفس السلعة مرة في ھیبراز ض إلقد تعمدنا عرض الھیكلین السابقین معًا لغر     
یة یتركز في أن ھیكل الصادرات الیمنأصبح معروفًا وقد ،  ومرة أخرى في ھیكل الواردات الصادرات

ولكن الذي یھم ھنا ھو  السلعة  بكمیات تجاریة تصدر ھذه  الیمن وذلك مذ أن بدأتصادرات النفط الخام 
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ویلیھا  ة ھیكل الصادراتلوسیطة تحتل مقدما السلع ولعل أھم ما في ذلك ھو أنة بین الھیكلین المقابل
ویأتي  ةتبقى في المقدمالسلع االستھالكیة ثم السلع الرأسمالیة أما في ھیكل الواردات فأن السلع الوسیطة 

، وربما یوجد فیما سبق جانب ایجابي وآخر بعدھا في الترتیب السلع الرأسمالیة ثم السلع االستھالكیة 
المعقول بین السلع الوسیطة التي  المالي من التناسبسلبي فالجانب االیجابي یتمثل في وجود قدر 
یفقد التناسب  ھذا ، إال إن من حیث طبیعة االستخدام تصدرھا الیمن والسلع الوسیطة التي تستوردھا

أبعادة االقتصادیة في إطار التبادل الدولي ما لم یكن مدعومًا بالتناسب بین أنواع السلع المصدرة و أنواع 
  ٠السلع المستوردة 

كیة درات وھیكل الواردات فأنھ ُیـرد إلى السلع االستھالأما الجانب السلبي في العالقة بین ھیكل الصا    
في المائة نسبة إلى القیمة المناظرة لھا في ھیكل  ٤٠٠حوالي  في ھیكل الواردات و التي تشكل

یفوق  الغذاء من الخارج، بما یعني أن اعتماد الیمن على وذلك كمتوسط خالل فترة الجدول الصادرات 
سلع الصادرات ل ال تتطرق الورقة ھذا مع مالحظة أن / كثیرًا إسھام الیمن في إمداد العالم بالغذاء 

من المعروف أنھ كلما ارتفعت  و/ والواردات االستھالكیة من حیث األھمیة الحیویة بالنسبة للمستھلكین 
الدولیة لة في التجارة ما دل ذلك على تزاید دور الدونسبة السلع الرأسمالیة في ھیكل صادرات الدولة كل

من السلع  الیمنیة الصادرات والوارداتبالسلع التكنولوجیة ، وبالنظر في الجدولین السابقین إلى 
أن الیمن تكاد أن تكون مستوردة صافیة لسلع التكنولوجیا  في ظل نالحظ  ٢٠٠٨ــ ٢٠٠٥ الیةالرأسم

    ٠فر صادرات یؤول مجموعھا إلى الص

                                                           

   ٠% عة الموادیھیكل الصادرات والواردات الیمنیة حسب طب ــ ٣                             

    

  

  

  

  

  

  ٠ ٢٠٠٨و ٣٠٠٦من كتاب اإلحصاء السنوي : المصدر * 

وقد رأینا في الجدول  إلى جانب الزراعة ناعة التحویلیةالصالسلع الوسیطة في  معظم  تخدمسُت        
في  %٥٩حوالي  نسبة مرتفعة تشكل تتزاید و السلع الوسیطة نسبة الخاص بھیكل الواردات أن السابق

إذا حسبنا النسبة المئویة التي تمثل ، و٢٠٠٨ــ ٢٠٠٥خالل الفترة من إجمالي السلع المستوردة  المتوسط
نجد أنھا مرتفعة  خالل نفس الفترة ات الیمن من السلع المصنعة ونصف المصنعةالمتوسط السنوي لوارد

المزید من السلع الوسیطة كما تستورد أن الیمن تستورد  یمكن القولبناًء علیھ  و ،% ٩٠كذلك حوالي 
المحصلة ھي تزاید الضغط على میزان ، ومن السلع المصنعة والنصف مصنعة في نفس الوقت المزید

  السنة والسلعة

                             

٢٠٠٥  

  و                 ص

٢٠٠٦  

و              ص                    

٢٠٠٧  

  ص                  و  

٢٠٠٨  

  و                    ص  

  ١٢و٦٨          ٨٤و٩٠  ١١و٩٠          ٨٤و٦٣  ٦و٩١                ٨٩و٥١  ٩و٠٨           ٩٠و١٨  خام

  ٢٠و٩٤            ٢و٣٣  ٢٥و٩٥            ٣و٠٩  ٢٩و٦٧                 ١و٧٦  ٢٩و٩١             ١و٦٨  نصف مصنعة

  ٦٦و٣٨          ١٢و٧٧  ٦٢و١٥         ١٢و٢٨  ٦٥و٤٢                  ٨و٧٣  ٦١و١١             ٨و١٤  مصنعة

     ١٠٠               ١٠٠                 ١٠٠                ١٠٠  ١٠٠                        ١٠٠  ١٠٠                  ١٠٠  إجمالي
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التجارة الخارجیة لقطاع الصناعة  قبل واردات السلع التي تنضوي فيالخارجیة الیمنیة من التجارة 
النسب المنخفضة جدًا لصادرات الیمن من السلع المصنعة والنصف مصنعة  ، ولو عرجنا إلىالتحویلیة 

     ٠الیمن الخارجیة في ھذه السلع قد نتفھم العجز الكبیر والمستمر لمیزان تجارة

أنھ لم یحدث تغیر ملموس في تركیب  من المالحظ:الیمنیة یكل الجغرافي للتجارة الخارجیة الھ ــ ٤
وتنشر المصادر اإلحصائیة  ،٢٠٠٨ــ  ٢٠٠٤الھیكل الجغرافي للتجارة الخارجیة الیمنیة في الفترة 

ھم الھیكل الجغرافي للتجارة الخارجیة عن طریق التركیز على أھم عشرین دولة تصدر إلى الیمن وأ
من % ٨٤حوالي الیمن  إلى تصدر الدول العشرینعشرین دولة تصدر إلیھا الیمن ، والجدیر بالذكر أن 

  ٠من إجمالي صادرات الیمن إلى العالم % ٨٠تستوعب حوالي و  إجمالي صادرات العالم إلى الیمن

 المستقبلین شكل أكبر وتایالند والھند تنجد أن الصین الدول التي تستقبل الصادرات الیمنیة وعند رصد    
ــ  ٢٠٠٤كمتوسط سنوي خالل الفترة % ٥٩للصادرات الیمنیة ، حیث استوردت ھذه الدول حوالي 

وھذا  % ٦إلى %  ٠و٢مابین  من صادرات الیمن األخرى فأنھا تستقبل الدول السبعة عشرأما   ٢٠٠٨
ل تستورد النفط الخام بصورة دوھذه ال أن وأغلب الظن في ثالث دول  تتركز أن الصادرات الیمنیة یعني
تراجع طلب ھذه الدول على  خطیرًا في حال ثالث دول أمرًا على تركیز الصادرات ة ، ویعدرئیس

  ٠الصادرات الیمنیة 

 ھي في رأس القائمة و خمس دول التي تصدر إلى الیمن لوحظ أن الدول العشرین ومن جھة      
ــ   ٢٠٠٤من إجمالي ما استوردتھ الیمن خالل الفترة % ٢٣تصدر إلى الیمن حوالي واإلمارات العربیة 

 ٨إلى  ٦في حدود  منھا الیمن استوردتحیث  ، السعودیة والصین وسویسرا والكویتثم تأتي   ٢٠٠٨
إلى الیمن فأنھا تصدر  المتبقیة  الدول الخمسة عشرأما / في المائة كمتوسط سنوي لنفس الفترة 

من  مجموع ما استوردتھ الیمنل المتوسط السنوي ة المعبرة عنلنسباأوجدنا  ولو، %  ٥و %  ٢مابین
تشكل المتوسط السنوي  متقاربة مع النسبة التي نجد أنھا خالل الفترة المذكورةالدول الخمس السابقة 

  ٠  الصین والھند وتایلند/ التجاریینلمجموع ما صدرتھ الیمن إلى أھم شركائھا 

  خلل قائم عنینبئ  التوزیع الجغرافي لصادرات وواردات الیمن سلعأنواع  أن الخوض في غیر   
تجارة الیمن الخارجیة تكون دائمًا في حالة  أن یكمن في مكونات أھمیة التجارة الخارجیة وخطر یتھدد

ینشأ من المیزان التجاري  عجز مع الدول التي ال تستورد النفط الخام من الیمن بینما الفائض الذي یشھده
 فائض التجارة مع الدول التي تستورد النفط الیمني ، وحتى ھذا الفائض یكون قابًال للزیادة أو االنخفاض

  ٠وممكن أن یتحول إلى عجز وذلك تبعًا للتغیر في األسعار العالمیة للنفط  الفجائي

جارة الخارجیة الیمنیة إزاء ارتباك قطاع الت لوحظ  :تطویر التجارة الخارجیة الیمنیة  إلى لیسبال: ثلثًا  
داللة عن تزاید االرتباك كلما  التي تعید الیمن تصدیرھاولعل في تزاید قیم السلع  الضغوطات الخارجیة

تزاید عجز المیزان التجاري ، فلقد لوحظ في الفترة التي تناولتھا الورقة أن بند إعادة الصادرات شھد 
بحدود الربع وعندما زاد العجز  ٢٠٠٧ي مرحلة العجز في عام ارتفاعًا كبیرا عندما دخل المیزان التجار

، وقد یجد ذلك  ٤ت قیم إعادة الصادرات بمقدار الضعف مقارنة بالعام الذي قبلة زاد ٢٠٠٨في عام 

                                                             
  ٠حول أوضاع المیزان التجاري الیمن الجدول  ــ انظر ٤
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تفسیره في تناقص إیرادات قطاع التجارة الخارجیة في ظل عدم قدرة التجارة الداخلیة استیعاب سلع 
   ٠یرھا دقبل األمر الذي یترتب عنة إعادة تص أجنبیة تم استیرادھا من

 العالمي رالحاد في السع نخفاضاالصدمة ارتباك تجارة الیمن الخارجیة إلى إیعاز وما من جدید في     
فضًال عن انخفاض كمیة  وتراجع عائدات صادرات النفط الیمني األزمة المالیة العالمیة إثر النفط على

لكن الجدید ینصرف إلى ابتكار الطرق الفاعلة وتناقص الطاقة اإلنتاجیة ،  النفط المصدر من الیمن جراء
الغاز المسال  صادرات القول بأن إیرادات إلدارة التجارة الخارجیة على نحو غیر تقلیدي خاصة في ضل

وال یزعم معد الورقة أن ورقة واحدة أو تستطیع التعویض عن النقص في إیرادات صادرات النفط  ، 
احدًا یكفي لرسم السبیل إلى التطویر وإنما یحتاج األمر لمراكز أبحاث وفرق عمل تجمع مابین بحثًا و

ومع ھذا غیر مباشرة بالتجارة الخارجیة ، صصات التي ترتبط بعالقة مباشرة وباحثین من أصحاب التخ
النظر في إعادة تنطلق من اإللحاح على  تقدم الورقة أفكارًا یمكن أن تشكل بذرة في حقل التطویر

مع تركیز جھود التطویر على السیاسات واإلجراءات التي تحكم مسار قطاع التجارة الخارجیة الیمنیة 
  ٠ ھاتسویقسلع القابلة للتجارة الخارجیة وإنتاج ال

صالح االقتصادي في وضع السیاسات واإلجراءات الھادفة إلى إنتاج الیمن لإل لم یقصر برنامجو       
أنھ ُأوِعــز إلى  تصدیر ولكن النتائج كانت متواضعة وأصبحت مقلقة اآلن ، ومازلنا نتذكرالسلع القابلة لل

على الدخول إلى ج قطاعات اإلنتاالتي تساعد المنشطة  مھمة توفیر الجرعات إصالح الشق المالي النقدي
ي تدخل نادي التنوع وُأوِكل إلى الطلب الخارجي وظیفة تحدید السلع  الت سعار تنافسیةاألسواق العالمیة بأ
قطاع  النظریة التي استند إلیھا تطویرلیس في ذلك إشارة إلى قصور في األسس وفي الصادرات ، 

المطلعون الت دون نجاح النظریة في التطبیق ، وح التي سباببل التلمیح إلى األالتجارة الخارجیة الیمنیة 
 القطاع عن التطوریروا أنھا أعاقت  أسبابًا یكتنزون في أذھانھمالتجارة الخارجیة الیمنیة على قضایا 

عددًا من متطلبات  وإنما تذكر المنشود ، وال تناقش الورقة مختلف اآلراء التي طرقت باب األسباب
  ٠یتم عرضھا في متطلب أول ومجموعة متطلبات أخرى  التطویر

ان األساس لتطویر العنو كان :اعتماد آلیات التطویر من واقع االنكشاف االقتصادي  متطلب ــ ١
على القیام باإلنتاج الذي یستوفي متطلبات  أن تتكیف منظمات اإلنتاج ھو قطاعات اإلنتاج الیمنیة

األسواق األجنبیة ، ولكن أسفل ھذا العنوان كانت أغلب منظمات اإلنتاج واقعة في الھامش لسبب 
 تحمسال ی تیجة طبیعیة لذلكتزامن صغر الحجم مع تدني الكفاءة اإلنتاجیة ، وكنجوھري یتمثل في 

وتقترح األجنبي ،  وتصدیرھا بناًء على الشروط التي یحددھا السوقرجال األعمال الیمنیین إلنتاج السلع 
مع السوق  الحروضمان تعاملھ إنتاج السلع التي یرید  على رغبة  المنِتج الیمني في اإلبقاءالورقة 
ا نتاجھاالقتصادي والتشجیع على القیام بإسلع االنكشاف عدد من بتحدید  الدولة إلى جانب قیام المحلي

المكافآت المالیة كذلك لإلنتاج و الفني المواكب الحكومیة ملیھ الدععلى ضوء المبدأ السابق مضافًا إ
یضاھي متطلبات المستھلك على النحو الذي اإلنتاج والبیع للمستھلك المحلي مستوى المغریة لمن یبلغ 

  ٠األجنبي 

لتطویر التجارة الخارجیة الیمنیة ینطوي  كمحور سلع االنكشاف االقتصاديمن  عدد لتركیز علىا أن    
 جمن أن المنِت في ھذه الحالة وتنشأ المزایا على مزایا تصب باتجاه التشجع على إنتاجھا في الداخل ،

یخاف من إنتاجھا  وبالتالي قد الیتعامل مع سلع ترتفع تكالیف إنتاجھا وأسعارھا على المستوى الدولي 
المقارنة  في البدایة على ضوء ستكون مقبولة جھنتاإل التكالیف المرتفعة وبیعھا في الداخل ، خاصة وأن
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تكالیف  ضمنتالذي ی وسعر السلعة المستوردةتجري بین سعر السلعة التي یقوم المنتج بإنتاجھا التي 
    ٠سعر السلعة من  نقل والتأمین البحري التي أصبحت تمثل نسبة مرتفعةال

برامج تطویر رتكاز لكمحور ا سلع االنكشاف االقتصادي مع التعامل من الجائز القول أن عدم ولعلھ     
، ي تندرج في قائمة ھذا النوع من السلع وكمیات السلع التأدى إلى تزاید أنواع  التجارة الخارجیة الیمنیة

قد یوصلنا إلى اسة اإلنتاج من أجل التصدیر وھناك قلق جدي من أن عدم توفر الشروط المناسبة لسی
  ٠اإلنتاج التي كانت سائدة من قبل وضع ال نقوى فیھ على التصدیر وال الرجوع إلى مستویات 

تقوم التجارة الخارجیة على نقل عرض السلع من دولة لدولة أخرى : مجموعة متطلبات أخرى  ــ ٢    
،  الخارجي بیمنا یتوفر في الدولة األخرى عن التسویقویتوفر العرض في الدولة األولى من اإلنتاج 

وعلیة فأن السبیل إلى تطویر تجارة الیمن الخارجیة لن یحید عن توافر مجموعة من المتطلبات الالزمة 
لتطویر إنتاج السلع على أساس تجاري بالتزامن مع تطویر أعمال التسویق الخارجي ، ولن تقوم الورقة 

ما تناولتھ البحوث ع من حیث التوجھ العام تفرقلیس ألنھا كثیرة وإنما لكونھا ال لبات بتعداد ھذه المتط
تنفیذ  عي جدًا ُیـشار إلیھ بالفارق بینفرق نولولكن اولیة والدراسات والتقاریر الرسمیة المحلیة والد

خصص مكن أن ُتـقید التنفیذ  وی تي تصبحامج المة للبرالتنفیذ الالز معاییربرامج التطویر السابقة و بین 
       ٠حلقة نقاش تتناول ذلك 

  

  :الخالصة

فائض في المیزان التجاري بسبب ال خضع أداء التجارة الخارجیة الیمنیة للتقلب في اإلیرادات مابین     
في نھایة الفترة  سریعًا انخفاضھا بل أن العجز أرتفعالعجز عند  إیرادات صادرات النفط الخام و ارتفاع

یتعرض وفي سلعة واحدة  ھاصادراتألي دولة عندما تتركز  ، وھذه نتیجة متوقعة ا الورقةالتي تناولتھ
أكثر سلبیة إذا أستمر النمط صبح النتائج وبالنسبة للیمن تسعرھا في السوق العالمي لالنخفاض السریع ،

في  والمتزاید م الحالي لتجارتھا الخارجیة والمتمثل في االعتماد على سلعة وحیدة في تغطیة العجز الدائ
  ٠موازین التجارة الخارجیة الیمنیة لقطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة 

إلسھام الزراعة  الحالي النمطتغییر  وجوھرهولعل تطویر التجارة الخارجیة الیمنیة قد أصبح ملحًا     
وسخرت  ل ذلكقد عملت من أج ، وقد یقول قائل أن الیمن والصناعة التحویلیة في التجارة الخارجة 
یتزامن في الواقع مع  ھ لمھذا صحیح ، ولكن/ المتاحة في سبیلھ  الخطط وكافة المتطلبات المالیة والمادیة

 والدلیل ھو ھیكل الصادرات الیمنیةقطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة في  زیادة ُیعتد بھا ألنصبة
تدخل ضمن ما یعرف بصادرات الدول التي حیث بدأت بتصدیر السلع ت القطاعین توقف ھیاكل صادرا

والصناعات الخفیفة التي ال یحتاج إنتاجھا للتكنولوجیا  األقل نموًا والتي تتركز على المواد الخام واألولیة
  ٠المتطورة 

وترى الورقة أن أي تطویر للقواعد اإلنتاجیة لقطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة یمكن أن یسیر      
وأن یتم تشغیل إمكانات القطاعین  والتنفیذ المسئول ، اسات وأسالیب التنفیذي السیعلى أساس التعدیل ف

التركیز على ما  من منطلق یخدم التوجھ إلى التصدیر كتكتیك اإلنتاج السلعي الموجة للداخل خدمة في
مي واعتماد تقدیم الدعم الحكو، إنتاجھ من السلع المنضویة أسفل قائمة االنكشاف االقتصادي  یمكن
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والطرق األخرى للتحفیز وتقدیم المكافآت المالیة في وقت الحق وفق شرائح تصاعدیة تتناسب مع 
   ٠موازیة لھا تعبر عن مدى اكتساب اإلنتاج المحلي لمعاییر اإلنتاج الدولیة مراحل تصاعدیة 

حصول منتجیھا وال نعني مما تقدم التوقف عن إنتاج السلع األخرى بل ُتــعطى الحریة في إنتاجھا و    
وتمارس الدولة سلطتھا بشفافیة وتستخدم األنظمة على جمیع أشكال الدعم والتشجیع من غیر المكافآت ، 

 الدوریة والقوانین المنظمة لعمل فرق التفتیش والرقابة الحكومیة الحقیقیة التي ینحصر دورھا في الزیارة
لدوري لمعرفة إن ى أن تقوم الوزارة بالتقییم اعل،  لمنظمات اإلنتاج ورفع التقاریر إلى وزارة الصناعة

وفقًا ألدنى ستخدام الموارد االقتصادیة واإلدارة اكانت المنظمة تحقق تقدمًا فیما یتعلق بمسك الدفاتر و
یر ، وفي حال تبین أن المنظمة تعجز عن التطور تستخدم الوزارة اإلنذار بسحب الترخیص ثم یالمعا

أو مجال آخر في نفس النشاط  ف الترخیص والبحث عن نشاط آخرالسحب المؤقت وأخیرًا إیقا
الیف وواجھة ونشاطًا یھدر الموارد ویرفع التك ًالیس مكان االقتصادي ألن منظمة األعمال الساعیة للربح

  ٠ ما لو تم االستیراد من الخارجوالبیع بأسعار أكبر بكثیر م

     

  انتھى

  

  محمد سعید كمبش ٠د
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