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»األمناء« استطالع/ آزال رافت:

الوسط  يف  التســاؤالت  تتواصل 
أســباب  عن  بالعاصمة  االقتصــادي 
املتواصل  الجنــوين  االرتفاع  ودوافع 
ســلًبا  أنعكس  والذي  املحلية  بالعملة 
الغذائية،  عىل ارتفاع اســعار املــواد 
املواطن  فتارة  النفطية،  واملشــتقات 
البسيط ُيعاين من صعوبة إيجاد قوت 
يومه، وتارة أخــرى ُيصعب عليه دفع 
مبالغ  البيوت  ماليك  لطلب  اإليجارات 

اإليجار بالعملة الصعبة األجنبية.
القت بظاللها عىل  املعاناة  أن  كام 
طلبة الجامعات واملوظفني ذوي الدخل 
املحدود مــن خالل املعاناة الصعبة من 

ارتفاع املواصالت.
ويقابل هذه األزمة تدين قيمة راتب 

املوظفني الذي ال يسد رمق جوعه.

معاناة مستمرة
ألســعار  املتواصل  االرتفاع  وعن 
العملة األجنبية يقول د. عيل املسبحي، 
“ما  واقتصادي:  نفطــي  باحث  وهو 
زلنا نقول أســعار الرصف لن تتحسن 
ما مل يتحصل البنك املركزي عىل الدعم 
الذي وعد به من خالل تشكيل املجلس 
الرئايس، من خــالل رفد البنك املركزي 
بوديعــة مرصفية، والذي ستســاهم 
وبالتايل  الرصف  أســعار  بتحســني 
الغذائية  املواد  أسعار  ستنخفض معها 

وأسعار املشتقات النفطية”.
وأوضح بالقــول: “يف ظل وجود 
تضخم عاملي بسبب ارتفاع أسعار املواد 
املعاناة  الغذائية، مام ساهم يف زيادة 

عىل املواطنني”.
املفاوضات  زالت  “ما  واســتطرد: 
جاريــة حول رشوط منــح الوديعة، 
ومازالت اســعار الرصف مل تتحســن 
نتيجة عدم وجود إصالحات اقتصادية 
حقيقة بالوديعة فلن تتحســن أسعار 
البعيد وإمنا عىل  املــدى  الرصف عىل 
املدى القصــر فقط، كون اإلصالحات 
وتنمية املوارد هي الحل الوحيد لتحسن 

الوضع االقتصادي«.
النفط  أســعار  »ارتفاع  وأضاف: 
املشتقات  ارتفاع  يف  ســاهم  العاملية 
النفطيــة محليًا كــون البرتول مازال 
مســتورد نتيجة تعطيل مصايف عدن 
وبالتايل يتم تحديد أســعار املشتقات 
عدة  عىل  املحــيل  بالســعر  النفطية 
عوامل منها، االسعار العاملية، وأسعار 
الرصف، وبالتايل طاملا اســعار النفط 
عامليًا مرتفع وأســعار الرصف مرتفع 
البرتول مرتفعة وآثارها  ستظل أسعار 
وتســبب  كارثية،  املواطنــني  عــىل 
السلع  وأسعار  املواصالت  أجرة  ارتفاع 

االستهالكية”.
وطالب بالبحث عن بدائل وخيارات 
جديــدة تتمثــل يف زيــادة املــوارد 
االقتصادية للدولة من خالل تشــغيل 
مصايف عدن، وتشغيل منشأة بلحاف، 
واإلرساع يف تشغيل الطاقات اإلنتاجية 
اإلنتاج وبالتايل زيادة  لزيادة  النفطية 

التصدير.
من  بــد  “ال  بالقــول:  واختتــم 

الحكومة أن تتحمل املسؤولية الكاملة 
يف معالجــة األوضاع االقتصادية من 
خالل رفع رواتب املوظفني وزيادة دعم 

الضامن االجتامعي«.

وقــدرة  متدنيــة  رواتــب 
رشائية صعبة عىل املواطن

بدوره، قال اإلعالمي ورئيس تحرير 
اليافعي  يــارس  نيوز  يافــع  صحيفة 
تأكيد  بكل  املحلية  العملــة  »انهيار  إن 
ســتكون لها انعكاســات عىل أسعار 
املشتقات  وخاصة  والخدمات  الســلع 
النفطية، وبالتايل مــع أي انهيار يف 
سعر العملة ســرتفع سعر املشتقات 
النفطية ولألسف كان ارتفاع املشتقات 
النفطية كبر بســبب ارتفاع أســعار 

الوقود عامليًا”.

وأضــاف: “انهيــار العملة عكس 
نفسه بشكل كبر عىل الوضع املعييش 
للناس، ألن الراتب يتآكل مع كل انهيار 
للعملة واالسعار ترتفع وبالتايل القدرة 

الرشائية للناس تقل بشكل كبر”.
وتابع: »إيقاف انهيار سعر الرصف 
يحتاج اىل إجــراءات حقيقية وعملية 
لوقف التدهور منهــا رفد خزينة البنك 
املركزي بوديعة ووقف الفســاد وايداع 
مبيعات النفط يف خزائن البنك املركزي، 
وإن مل يحدث ذلك سيســتمر االنهيار 
يف ظل اســتمرار الحرب واالنقســام 

االقتصادي”.

وتالعــب  الرقابــة  غيــاب 
الرصافني

من زاوية أخرى، يقول مدير تحرير 
الجنوبية  املقاومــة  صحيفة صــوت 

غمدان الشــعيبي إن »تدهــور العملة 
املحلية يف محافظات الجنوب املحررة 
من مليشيا الحويث اإلرهابية، زادت يف 
اآلونة األخرة، تصاحبها أزمات وغالء 
معييش غر مســبوق يف تاريخ هذه 
املحافظات، وذلك ألسباب كثرة أبرزها 
عدم وجــود معالجــات حقيقية من 
قبل الحكومة ومــا انتجته الحرب من 
تفاقامت اقتصادية وسياسية تنعكس 

أثرها عىل املواطن”.
العملة  أن “مضاربــة يف  وأكــد 
من قبل الرصافــني وعدم وجود رقابة 
املركــزي وتتبعه  البنك  حقيقية مــن 
التدهور  الرصافــني ووقف  يف ضبط 
لحد ما ناهيك عن عــدم إيقافه لتجار 
السوق السوداء، خاصة من ال ميلكون 
أعاملهم  ويزاولون  رســمية  تصاريح 
بكل أريحية دون أي تحرك جاد من قبل 

رقابة البنك، باإلضافة إىل استالم وزراء 
الحكومة بالعملة الصعبة، وعدم توريد 
إيــرادات املحافظات التي متتلك ثروات 
نفطية من بينها مأرب، والتي يســتلم 
موظفي مؤسساتها الحكومية مرتبات 
من البنك، بينــام األخر متقاعس يف 
إجبار املحافظة بتوريد اإليرادات إليه”.

وأوضح أن “االرتباط بني املشتقات 
اســتراد  يتم  األجنبية، حيث  والعملة 
الخارج من قبل رجال  املشــتقات من 
)الدوالر(،  الصعبــة  بالعملة  األعامل 
ويف حــال ارتفاع ســعر الرصف يتم 
املشتقات وفقًا آللية سعر  أسعار  رفع 
اليومي، باإلضافة إىل ســبب  الرصف 
آخــر وهو عدم تشــغيل مصفاة عدن 
والذي أعطى أثرا سلبيًا يف زيادة سعر 

املشتقات”.
وزارة  توفــر  “عدم  واســتطرد: 
النفط للمشــتقات النفطيــة الكمية 
املطلوبة التي تغطي احتياجات السوق 
لعدم وجود سيولة نقدية يف البنك، مام 
احتكار  التجار ضوء أخرض يف  أعطى 
املشتقات  اســتراد  خالل  من  السوق 
من الخارج وفقًا آللية ســعر الرصف 
هو  الغلبان  املواطــن  ليكون  اليومي، 
ضحية هذه االختالالت االقتصادية التي 
يقف وراءها منظومة الفساد والتي مل 
تجف ايديها من التالعب مبؤسســات 
الدولة دون من يوقفها عند حدها من 

العبث”.

فســاد وعشــوائية وفشل 
يف إدارة املوارد

فيــام يؤكد الناشــط الســيايس 
واإلعالمــي وضاح بن عطيــة أن “أهم 
العوامل التي ســاهمت عىل اســتمرار 
تدهور العملة مام أنعكس ســلبيًا عىل 
ارتفاع أســعار املشــتقات النفطية هو 
تدهور ســعر العملة وتحسن قيمتها له 
عدة عوامل تأثر ســلبا وإيجابا وترتبط 
جميعهــا بحجم الصــادرات والواردات 
وبكل األحوال فإن الحرب ترض يف العملة 
ولكن عندما ننظر أيــن الخلل بتفحص 
وملاذا ســعر الوقود يف البالد أغىل سعر 
يف العامل ويعترب ضعف السعر العاملي”.

عدم استغالل  بسبب  »وذلك  وتابع: 
املــوارد ففي نفــس الوقت الــذي يتم 
النفط الخام مــن حرضموت  تصديــر 
وشــبوة بأســعار العامل توجــد لدينا 
الوقود  اســتراد  ويتم  موقفة  مصايف 
الغالب إىل  تؤدي يف  بطرق عشــوائية 
انقطاع متكرر للوقود وارتفاع أســعاره 
بشكل مضاعفة ساهم بتدهور الحاصل 
العملة  توريد  عدم  كام  عدن،  بالعاصمة 
الصعبة من مبيعــات النفط والخام إىل 
الدول  ســفراء  وتدخالت  املركزي،  البنك 
الكربى يف الشــؤون الداخلية ودعمهم 
للفاســدين ورفضهم أي إصالحات رغم 
البنك،  اســتقاللية  حجة  تحت  االنهيار 
مدروسة  نقدية  سياســة  وجود  وعدم 
املركزي  البنــك  عنــد  املرحلة  تواكــب 
والحكومة، وعدم استغالل املنح والدعم 
هذه  كل  الصحيــح..  بالشــكل  الدويل 
العوامل ساعدت يف وصول الوضع الذي 

نعيشه بالوقت الحارض”.

يف ظل غياب الرقابة احلقيقية..

توا�ضل انهيار العملة يف حمافظات اجلنوب وال�ضحية املواطن

راتب املوظفني ال ي�ضد رمق جوعهم يف ظل ارتفاع جنوين للأ�ضعار

امل�ضبحي: لن يتعافى ال�ضرف يف ظل غياب اإ�ضلحات حقيقية بالوديعة
ال�ضعيبي: املواطن �ضحية اختلالت اقت�ضادية ملنظومة الف�ضاد

اليافعي: اإيقاف انهيار �ضعر ال�ضرف يحتاج الإجراءات حقيقية


