الموازنة المالية العامة لعام  ،4102المقدمة من قبل الحكومة الى مجلس النواب إلصدارها بقانون
تقويم وتحليل
د .كامل العضاض
مقدمة عامةٌ :هدف هذا المبحث الى دراسة مشروع قانون الموازنة المالٌة العامة لعام  ، 4102المقدمة من قبل الحكومة الى مجلس النواب إلقرارها
كقانون .ومن أجل تقوٌمه وتحلٌله من منظور تنموي إقتصادي /إجتماعً ،البد من اإلبتداء بتوصٌف حالة اإلقتصاد العراقً ،وخصوصا خالل العقد
الماضً من الزمن ،أي بعد سقوط النظام الدٌكتاتوري السابق فً عام  ، 4112كخلفٌة إلبراز دور الموازنة المالٌة العامة فً إنهاض اإلقتصاد
والمجتمع العراقٌٌن ،من أجل تحقٌق تنمٌة مستدامة ،لٌس فقط لصالح الجٌل الحاضر بل ولصالح األجٌال القادمة من أبناء شعبنا العراقً العزٌز.
فالموزانة ،بهذا الخصوص ،هً لٌست مجرد قائمة باإلٌرادات مبوبة حسب مصادرها والنفقات العامة ،مصنفة حسب النشاطات أواألبواب ،أو ما
ٌسمى بأوجه الص رف ،إنما المفروض بها أن تكون ذراعا لتنفٌذ أهداف خطط التنمٌة الوطنٌة ،ولتحقٌق غاٌات إستراتٌجٌة ،لتنوٌع اإلقتصاد العراقً،
ولتخلٌصه من حالت ة الرٌعٌة السائدة بسبب اإلعتماد األساسً على عوائد تصدٌر النفط الخام الذي هو ،كما ٌعرف الناس ،مورد طبٌعً ناضب ال
محالة ،وذلك من خالل تنمٌة النشاطات اإلنتاجٌة السلعٌة غٌر النفطٌة ،وبالذات نشاطات الزراعة والصناعة التحوٌلٌة والتشٌٌد والبناء ،ولتوفٌر
الفرص لتشغٌل قوة العمل تشغٌال كامال ،وللخالص من البطالة ،و لتطوٌر البنى اإلرتكازٌة ،وغٌر ذلك من أهداف تنموٌة أساسٌة إلعادة بناء اإلقتصاد
العراقً .وعلٌه ،إستنادا الى تشخٌص المشاكل البنٌوٌة المتفاقمة فً هٌكل اإلقتصاد العراقً خالل السنوات العشر الماضٌة ،سٌعرض هذا المبحث
وصف الموازنة المالٌة لعام  ،4102المقدمة كمسودة قانون ،ثم تحلٌل بنودها من اإلٌرادات حسب مصادرها ،والنفقات ،حسب أوجه صرفها
وتخصٌصاتها ،ومن ثم اإلشارة الى مسالة العجز وتموٌله .ومن خالل تحلٌل التركٌب النسبً للنفقات واإلٌرادات ،سنحاول تشخٌص األهمٌات النسبٌة
لكل منها ،كما سنقٌس تراتٌبٌة النفقات حسب أبوابها ،أي سنبٌن مدى إتساق أولوٌاتها مع األولوٌات التً تقتضٌها خطط التنمٌة ،على وفق أهداف
وغاٌات تنموٌة إستراتٌجٌة .وسنتطرق الى مناقشة منهجٌة إعداد الموازنة ومدى إستنادها الى دراسات كمٌة وعلمٌة بتفاصٌل خلفٌة مناسبة إلعدادها
إعدادا علمٌا حدٌثا بدرجة عالٌة من التٌقن فً تحقٌق نتائجها التً ٌنبغً ان تصب فً مسار تنمٌة إقتصادٌة وإجتماعٌة فاعلة .ونختمه بخالصة وبعض
التوصٌات األساسٌة.
أوال ،خلفية :من المعلوم ،إن اإلقتصاد العراقً الذي تشك ل بعٌد الحرب العالمٌة األولى ،كان ،باألساس ،إقتصاد زراعً أولًٌ ،قوم على مساحات
زراعٌة واسعة ومتاحة تبلغ حوالً  %41من مساحته الكلٌة البالغة حوالً  221ألف كٌلو متر مربع ،وٌخترقه نهران عظٌمان ،دجلة والفرات،
وروافدهما ،وبحجم سكانً صغٌر ال ٌتعدى الخمسة مالٌٌن نسمة فً أربعٌنات القرن الماضً ،ولكنه أخذ ٌنمو بسرعة عالٌة تتجاوز ال  %2سنوٌا،
مما جعله ٌصل الٌوم الى ما ٌزٌد على الثالثٌن ملٌون نسمة ،حسب تقدٌرات الجهاز المركزي لإلحصاء)0( .
ولكن ،فً خمسٌنات القرن الماضً ،جرى إكتشاف وإستخراج النفط الخام ،من قبل شركات أجنبٌة ،تقودها شركة البً بً البرٌطانٌة .وشكل هذا
المورد الطبٌعً مصدرا متنامٌا للعملة الصعٌة ،حتى إبان هٌمنة الشركات األجنبٌة علٌة لغاٌة مطلع السبعٌنات من القرن الماضً .وال شك ،كانت
أسالٌب وفعالٌة إستثمار هذا المصدر الهام من الثروة الوطنٌة ،قد تباٌنت وتأثرت بنوعٌة النظم السٌاسٌة الحاكمة وطبٌعة سٌاساتها المتباٌنة .ولٌس هنا
المجال للخوض فً بحث مفصل لإلقتصاد السٌاسً النفطً ،ولكن الخالصة التً أفرزتها تطورات اإلقتصاد العراقً ،تحت تأثٌر سٌاسات النظم
الحاكمة ،من الملكٌة الى الجمهورٌة ،ومن ثم الى نظام اإلستبداد الصدامً الذي إستمر لما ٌزٌد على ثالثٌن عام ،لغاٌة سقوطه على أٌدي الغزاة،
الوالٌات المتحدة وحلفاؤها ،فً  9نٌسان من عام  ،4112هً خالصة بائسة بالمعاٌٌر اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة .وعلى رغم محاوالت النظام
الملكً فً الخمسٌنات توظٌف عائدات النفط ،على تواضع حجمها ،حٌنذاك ،إلرساء البنى اإلرتكازٌة ،ولتوسٌع خدمات الصحة والتعلٌم والمنافع
العامة ،ومنها الكهرباء والماء ،الى جانب اإلهتمام بتطوٌر الصناعة التحوٌلٌة ذات الطابع اإلستهالكً ،ودعم الزراعة وتحسٌن الري وغٌر ذلك ،وهذه
كانت تطوٌرات باإلتجاه الصحٌح ،السٌما وإن الحكومة الملكٌة ،آنذاك ،قد أنشأت مجلسا لإلعمار ،وخصصت له  %01من عائدات النفط؛ وهً نسبة
ُخفضت بعد ذلك الى  .% 01كما جرت محاوالت فً العهد القاسمً الجمهوري للتوجه نحو اإلستثمار الوطنً المباشر للنفط ،بعٌدا عن الشركات
األجنبٌة ،من خالل إصدار القانون رقم  ،01الذي إنتزع أكثر من  %91من األراضً المعطاة ،كإمتٌازات للشركات النفطٌة األجنبٌة ،إلستثمارها
وإلستكشاف وإستخراج النفط الخام .وإستمر بعد ذلك النظامان العارفٌان فً محاولة لتنفٌذ مشروع اإلستثمار المباشر للنفط فً األراضً المنتزعة
من ٌد الشركات األجنبٌة .وإستمرت المحاوالت لحٌن مجًء حزب البعث للسلطة عن طرٌق اإلنقالب ،فتم تأمٌم شركات النفط األجنبٌة فً منتصف
السبعٌنات ،تحت القٌادة البكرٌة ولٌست الصدامٌة ،لسلطة البعث .وبعد صعود صدام للسلطة فً أواخر السبعٌنات ،فبدال عن توظٌف العوائد النفطٌة
الهائلة التً توفرت بعد التأمٌم لبناء اإلقتصاد العراقً ولتنوٌعه ،ولتخلٌصه من اإلرتهان للرٌعٌة القائمة على اإلعتماد شبه الكلً على قطاع إستخراج
وتصدٌر النفط الخام ،زج البالد فً حرب ضروس لثمان سنوات مع إٌران ،الجارة الشرقٌة للعراق ،مما سبب ،لٌس فقط هدرا للموارد واإلحتٌاطً
من العمالت النادرة ،إنما اٌضا الى تهشٌم نسبة كبٌرة من بنٌة اإلقتصاد ،مما أدى الى زٌادة اإلعتماد على قطاع تصدٌر النفط الخام .ومما زاد الطٌن
بلة ،هو قٌام صدام بغزو الكوٌت ،بقرار طائشَ ،فهُزم ،وتعرض العراق ،بعد ذلك ،الى حصار إقتصادي عالمً إستمر لثالثة عشر عاما ،اي لحٌن
إسقاط النظام السابق ،بغزو خارجً فً نٌسان )4( .4112
ثانيا ،هيكلية اإلقتصاد العراقي وتشوهاته القائمةٌ :مكن إٌجاز تركٌبة اإلقتصاد العراقً ،بعد إكتشاف وتصدٌر النفط الخام ،سواء كان ذلك تحت
هٌمنة الشركات األجنبٌة أو تحت اإلدارة الوطنٌة ،وخصوصا بعد تأمٌم الشركات النفطٌة خالل عامً  ،0902-0904بأن فائضا إقتصادٌا ُمهما كان
ٌتوفر وٌوفر عوائدا مالٌة كبٌرة جدا لتموٌل نمو النشاطات الزراعٌة والصناعٌة والقطاعات اإلنتاجٌة األخرى غٌر النفطٌة ،بما كان ٌمكن أن ٌؤدي
الى تنوٌع اإلقتصاد العراقً ،والى تخفٌف اإلعتماد على صادرات النفط غٌر المستدامة ،تدرٌجٌا ،لحٌنما تتكامل بنٌة إقتصاد إنتاجً متنوع وذي
طبٌعة مستدامة ،حفاظا على مستقبل األجٌال القادمة ،وللخالص من حلقة التخلف واإلستالب .ولكن إستقراء تأرٌخ اإلقتصاد العراقً ،حتى ولو كان
موجزاٌ ،شٌر الى الفشل فً تحقٌ ق أٌة تنمٌة مستدامة ،بل الى زٌادة الحالة الرٌعٌة ،حٌث أستخدمت العوائد النفطٌة اساسا لتموٌل اإلستهالك والنمو
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البٌروقراطً غٌر المنتج فً األجهزة الحكومٌة ،ناهٌك عن الهدر والفساد ،او لتموٌل حروب خارجٌة وداخلٌة ،أو لغزو دولة أخرى ،ولتسبٌب حصار
جائر ،دام لثالثة عشر عاما ،ففاتت فرص كبٌرة لتنمٌة اإلقتصاد العراقً ولتنوٌعة وللنهوض بمستوٌات العٌش الالئق للشعب العراقً .وتفٌد البٌانات
والمؤشرات اإلقتصادٌة الرسمٌة المتاحة ،وإن كانت غٌر كافٌة ،الى جملة من الحقائق اإلقتصادٌة المرة:


بٌنما كانت الزراعة فً العراق فً خمسٌنات القرن الماضً تستوعب ما ٌقارب نصف القوة العاملة ،إنخفضت هذه النسبة الى %00
فً عام  ،0990ثم الى  %00فً عام  ،4100ودون ال  %01خالل العامٌن الماضٌٌن .اما حجم اإلستخدام فً قطاع الحكومة العامة،
فقد إرتفع من حوالً  %44فً عام  ،0990ثم الى  %21فً عام  ،4100وٌقارب ،خالل السنتٌن الماضٌتٌن ،ال  ،%24بإضافة
القوات المسلحة واألمن .أما الصناعة ،بضمنها النفط ،فقد إنخفضت العمالة فٌها من  %0فً عام  0990الى  %6فً عام  ،4100وال
تزٌد حالٌا على  %0من قوة العمل المتاحة .وتكفٌنا هذه النسب للتعبٌر عن حالة اإلختالل والتشوه فً هٌكل اإلقتصاد العراقً .اما بقٌة
قطاعات النشاط اإلقتصادي ،فهً فً غالبٌتها خدمٌة او موسمٌة ،ولٌست سلعٌة مادٌة ،فقد إستوعبت ما ٌقرب من الثلث الباقً من قوة
العمل العراقٌة المتاحة .وتسود الٌوم بطالة تشكل حوالً ربع القوة العاملة المتاحة)2( .



أما لو نظرنا الى مقدار مساهمات ،كل من الزراعة والصناعة التحوٌلٌة فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً ،ومقارنتها بنسبة مساهمة
قطاع إستخراج وتصدٌر النفط الخام ،لوجدنا خلال جوهرٌا ٌؤكد على تضخم الحالة الرٌعٌة فً اإلقتصاد العراقً .وٌُالحظ بان مساهمة
القطاع النفطً تجاوزت ال  ،%01فً عام  ،4112ولم تنخفض دون ال  %22فً عام  ،4119بل وتقدر النسبة حالٌا بحدود
ال .% 01أما الزراعة فقد كانت نسبتها تقارب ال  %02.2فً عام  ،4112فإنخفضت الى  %0.4فً عام  ،4119وهً فً تدنً
مستمر .أما الصناعة التحوٌلٌة ،فقد إنخفضت مساهمتها من  %2.4فً عام  ،4112الى  %4.6فً عام  ،4119أي إنخفضت
مساهمتها فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً بمقدار ٌقارب  !%011وتكفً هذه المؤشرات المستمدة من مصادر رسمٌة للتدلٌل على
تشوه هٌكل اإلقتصاد العراقً وحالته الرٌعٌة المتضاخمة ،أي بزٌادة إعتماده على العوائد النفطٌة غٌر الدائمة وغٌر الموثوقة ،بٌنما
تدهورت النشاطات اإلنتاجٌة المستدامة ،وفً مقدمتها الزراعة ،وهً نفط دائم ،كما ٌقال ،والصناعة التحوٌلٌة ،وهً التً تضٌف قٌم
حقٌقٌقة ،إعتمادا على إنتاجٌة قوة العمل العراقٌة ،لو تٌسرت لها اإلستثمارات الكافٌة)2( .



تشٌر بٌانات البنك المركزي العراقً بأن إستٌرات العراق قد تجاوزت ال  21ملٌار دوالر فً عام  ،4104حٌث شكلت السلع
اإلستهالكٌة والشخصٌة أو المنزلٌة ما ٌزٌد على  % 20منها .والشك بأن تجمٌد العمل بقانون الحماٌة الجمركٌة أدى الى فتح باب
اإلستٌراد على مصرعٌه ،لٌس فقط لتغذٌة اإلستهالك المتصاعد بسلع رخٌصة وغٌر متٌنة ،إنما أٌضا الى تحجٌم وإضعاف الصناعات
المحلٌة وإخراجها من المنافسة ،وبما أدى أخٌرا الى إغالق أو توق ف المئات من الصناعات المحلٌة ،بل والى تقلٌص الزراعة ،فصار
البلد ٌستور الخضروا ت والفواكه والحبوب وغٌرها .وهذه الظاهرة شكلت وتشكل معوال آخر لهدم وتقلٌص اإلنتاج السلعً غٌر النفطً،
والى تشوٌه الهٌكل اإلقتصادي العراقً ،بما جعله ٌصبح أكثر إعتمادا على عائدات النفط لتموٌل غذائه ،ولٌس لتنوٌع إقتصاده.



وعلى الرغم من زٌادة الناتج المحلً اإلجم الً ،بسبب إرتفاع أسعار النفط وزٌادة العائدات ،وما تبعها من زٌادة فً معدل دخل الفرد
السنوي الى ما ٌتجاوز األلفٌن دوالر ،ولكن الحصٌلة القائمة الٌوم هً إن ما ٌقرب من  % 42من السكان ٌعٌشون تحت خط الفقر أو
قرٌبا له ،أي دون خط الدالرٌن بالٌوم للفرد الواحد ،كما إن حجم البطالة الظاهرة تراوح ما بٌن  %41الى  %40من قوة العمل المتحة،
خالل السنوات األخٌرة ،على وفق المسح اإلجتماعً ال ذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء ،بمعونة من البنك الدولً فً عام .4101
هذه الحالة تعززت بتقهقر الخدمات والمنافع العامة والبنى اإلرتكازٌة ،فولدت ردود فعل شعبٌة رافضة ،تمثلت بالمظاهرات
واإلحتجاجات المتكررة فً السنوات األخٌرة)0(.



ومما فاقم فً اإلختالل الهٌكلً وساعد على ضٌاع فرص للنمو المستدٌم ،جملة من العوامل السٌاسٌة واألمنٌة ،فضال عن تفشً الفساد
وإستبعاد الكفاءآت فً المؤسسات ،وخصوصا اإلنتاجٌة منها ،لٌس فقط فً مجال اإلدارة بل وحتى فً قٌادة العملٌة السٌاسٌة،
وخصوصا فً مجلس النواب .وذلك ،إلن العملٌة السٌاسٌة أصبحت تحت هٌمنة كتل سٌاسٌة وطائفٌة وعرقٌة ،تشارك وتدٌر الحكم
بأسلوب المحاصصة ،مما ولد صراعات ومناكدات ال نهاٌة لها ،بل وقاد ،فً غالب األحوال ،الى فشل فً مجال تشرٌع القوانٌن
المناسبة والمهمة ،مثل ،قانون النفط والغاز وغٌره الكثٌر ،او فً مجال إعتماد التخطٌط اإلستراتٌجً العقالنً ،أو فً تنفٌذ المشارٌع
اإلستثمارٌة التً ،على رغم تواضعها ،لم تتجاوز نسب تنفٌذها الفعلً ،ال %21فً أحسن الحاالت ،بل إن النسبة األعظم من المشارٌع
فً كثٌر من المحافظات لم تحظ بنسب تنفٌذ تتراوح ما بٌن  %0الى  %00فقط .وإذا أضفنا عامل األرهاب الى جانب عدم الكفاءة
وقصور التخطٌط والتنفٌذ ،سنجد صورا مأساوٌة للعجز عن القضاء على دمار اإلرهاب ،و عن حماٌة أرواح مئات األلوف من أبناء
الشعب العراقً األبرٌاء .فمما ال ٌقبل الجدل الٌوم ،بأن اإلطار المؤسسً للدولة ومؤسساتها لتحقٌق تنمٌة حقٌقٌة ومستدامة فً اإلقتصاد
العراقًٌ ،تطلب معالجات عمٌقة ،تقوم على مبدأ المواطن والمشاركة فً المسؤولٌة ،بعٌدا عن المحاصصة والتشرذمات الفئوٌة ،السٌما
وأن الوضع السٌاسً اإلقتصادي أصبح طاردا للكفاءآت العلمٌة الى خارج البالد .كما أن غٌاب القدرات األمنٌة لمنع الصراعات
الطائفٌة والموظفة سٌاسٌا ،وكذلك للقضاء على اإلرهاب والتفجٌرات التً ٌسببها إرهابٌو منظمة القاعدة و/أو فلول النظام السابق،
وبدعم من بعض دول الجوار ،أدى وٌؤدي الى عدم اإلستقرار والى طرد الكفاءآت والى هدر الموارد الناضبة أساسا)6(.

ثالثا ،مشروع الموازنة المالية لعام  ،4102وصف وتقويم :المقصود بالموازنة العامة للدولة( ،الحكومة) ،فً هذه الحالة ،هو أن تخصص النسبة األعظم
من إٌراداتها ،قدر اإلمكان ،لتموٌل التنمٌة ،على وفق منظور تخطٌطً إسترتٌجً ،مترجم الى خطط تنموٌة ،سنوٌة وقصٌرة األمد ،تتضمن نفقات
إستثمارٌة على المشارٌع المستوحاة من خطة شاملة بعٌد األمد لكل سنة من سنوات الخطة .هذا من جانب ،ومن جانب آخر هو أن ُتخصص المبالغ المقدرة
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لتغطٌة التكالٌف التشغٌلٌة إلجهزة الحكومة المركزٌة اإلتحادٌة ،والمحلٌة ،وتشمل إقلٌم كردستان وبقٌة المحافظات أٌضا لكل سنة ،وبصورة متوازنة مع
نمو اإلقتصاد والمجتمع العراقٌٌن .و تبوب البنود المالٌة للموازنة أو المٌزانٌة العامة للدولة الحالٌة ،بنوعٌن من التبوٌب؛ األول هو ،حسب نوع اإلٌراد:
نفطً ،أو غٌر نفطً ،كإٌرادات ضرائب مباشرة وغٌر مباشرة وإٌرادات أخرى ومنح وإعانات ،إن وجدت .والثانً هو تبوٌب النفقات على نوعٌن
أساسٌٌن من النفقات؛ األول ،هو النفقات الجارٌة ،لتغطٌة المصارٌف التشغٌلٌة واإلدارٌة ،والثانً ،لتموٌل اإلستثمارات فً المشارٌع اإلنتاجٌة والخدمٌة أو
لتوسٌع وتحدٌث القائم منها .ولكن وثٌقة الموازنة لعام  ، 4102موضوع دراستنا هذه ،تضمنت أوال ،عرضا موجزا لإلٌرادات من مصدرٌن ،األول اساسً
وهو عوائد صادرات النفط الخام ،والثانً ثانويٌ ،تاتى من الضرائب المباشرة وغٌر المباشرة ،إن وجدت ،إضافة الى الرسوم والمنح والتبرعات ،كما
أشرنا  .وثانٌا ،عرضت تفاصٌل النفقات التً ٌفترض أن تمول من اإلٌرادات المتوقعة ،والتً سنرى الحقا بانها ال تكفً لمقابلة النفقات الكلٌة ،مما ٌستدعً
تحقٌق عجز ،تقترح الموازنة سده عن طرٌق اإلقتراض ،المحلً والخارجً .ولكن النفقات جاءت مفصلة الى نشاطات أو ابوابٌ ،بلغ عددها  02باب أو
نشاط .وسنفصل أدناه هٌكل ومضامٌن الموازنة ،ومن ثم نقوم بتقوٌمها وتحلٌل مضامٌنها.
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فً وصف الموازنة المالٌة ،لعام  :،4102تتألف وثٌقة الموازنة المالٌة الحالٌة من ثالثة فصول ،وتتضمن ثالثٌن مادة تتفرع الى بنود ،وبعض
هذه األخٌرة ٌتفرع الى بنود فرعٌة ،تتضمن تحدٌدات تفصٌلٌة .وٌُنظم الفصل األول بالمادة رقم  ،0وهذه تتعلق بتقدٌر اإلٌرادات ومصادرها،
حٌث تشكل عوائد تصدٌر النفط الخام المصدر الطاغً فٌها ،إذ تبلغ قٌمتها أكثر من  %91من مجموع اإلٌرادات .وتبلغ قٌمة اإلٌرادات
الكلٌة ،النفطٌة وغٌر النفطٌة ،حوالً  029.620ترٌلٌون دٌنار ،أي ما ٌعادل حوالً  042.100ملٌار دوالر .وتتفرع المادة رقم  0فً هذا
الفصل األول بدورها الى خمسة بنود ،وٌتفرع البند األول بدوره الى تفرٌعٌن أساسٌٌنٌ ،تضمنان؛ حجم اإلٌرادات الكلٌة ،والثانً كٌفٌة
إحتساب اإلٌرادات من العوائد النفطٌة .أما بقٌة البنود فتتعلق بتعلٌمات حول إحتساب العوائد من المنح والتبرعات واإلعانات ،كمورد نهائً
للخزٌنة العامة اإلتحادٌة .أما الفصل الثانً ،فتنظمه المادة رقم  ، 4والتً تتفرع الى بندٌن أساسٌٌن ،األول ٌتعلق بتقدٌر النفقات العامة،
الجارٌة واإلستثمارٌة ،والمقدرة بحوالً  062.200ترٌلٌون دٌنار .وتخصٌص مبلغ لتغطٌة النفقات الرأسمالٌة ،ومبلغ أقل ،مقدر ،كإحتٌاطً
عام لجدول النفقات ،وذلك بموجب البنود الفرعٌة األربعة ،من أ الى د .أما البند الثانً فً هذا الفصل ،فٌتضمن ثالثة تفرٌعات؛ إذ ٌقدم فً
التفرٌع أ تقدٌرا للعجز المتوقع بمقدار  42.000ترٌلٌون دٌنار ،اي بما ٌعادل  40.004ملٌار دوالر ،وٌشكل هذا العجز حوالً  %00من
النفقات العامة ،وحوالً  % 00من اإلٌرادات المتوقعة .أما فً التفرٌعٌن ،ب  ،ج  ،فٌقدم تخوٌالت او صالحٌات الى وزٌر المالٌة اإلتحادي
ووزارة المالٌة اإلتحا دٌة والبنك المركزي إلقتراض مبالغ بالعملة األجنبٌة من صندوق النقد الدولً ومن البنك الدولً ومن بنك التنمٌة
اإلسالمً ،وسنشٌر ال حقا الى حجم اإلقتراض الكلً ،بما فٌة اإلقتراض المحلً فً هذه الموازنة المالٌة .أما الفصل الثالت ،فٌتضمن  40مادة
بتفرٌعات مختلفة ،ومعظمها ٌتعلق بوضع ضوابط وتعلٌمات وصالحٌات صرف وتخوٌالت لتسجٌل إٌرادات من نشاطات تتعلق بفعلٌات على
الحدود الدولٌة ،أو لتوزٌع عوائد أو أٌرادات العتبات واألماكن المقدسة وغٌرها ،كما ٌتعلق بإشتراطات إطالق حصة إقلٌم كردستان ،إذا ما
إلتزم هذا اإلقلٌم بتسدٌد كمٌات وع وائد النفط المستخرجة أو المصدرة من اإلقلٌم بدون تنسٌق أو موافقة الحكومة اإلتحادٌة ،بإعتبارها ،وفقا
للمادة  000من الدستور ،هً الجهة المخولة بإستخراج وإدارة وتصدٌر النفط والغاز ،إلنهما ملكٌة عامة لجمٌع الشعب العراقً فً جمٌع
المحافظات واإلقلٌم.
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فً تقوٌم وتحلٌ ل تركٌب الموازنة ومقدار إتساقها مع أهدف التنمٌةٌ :ستند التحلٌل هنا الى بٌان العالقات النسبٌة بٌن بنود كل من اإلٌرادات،
وبتفصٌل أكبر ،بٌن توزٌعات النفقات ومجموعها الكلً المحتسب ،وتقوٌم مقدار إتساقها مع متطلبات تنمٌة وتنوٌع اإلقتصاد العراقً ،ومن ثم
مناقشة حجم العجز ومسوغاته وربما أعباءه ومقدار الحاجة إلٌه.
أ-

اإلٌرادات :قدرت الموازنة قٌمة مجموع اإلٌرادات المتوقعة بحدود  029.620ترٌلٌون دٌنار ،بما ٌعادل  042.100ملٌار دوالر*.
وتغطً هذه اإلٌرادات ما ٌقرب من  %06من النفقات المقترحة .على أن ٌُغطى العجزعن طرٌق اإلقتراض الخارجً والمحلً.
وإستندت الموازنة فً إحتساب اإلٌرادات من صادرات النفط الخام الى إعتبارٌن؛ األول ،هو إفتراض أن العراق سٌصدر خالل عام
 ،4102ثالثة مالٌٌن وأربعمئة ألف ،)2211111( ،برمٌل ٌومٌا ،والثانً هو إفتراض أن سعر البرمٌل المصدر سٌساوي  91دوالر
للبرمٌل الواحد ،مما ٌعطً إٌرادات نفطٌة لكامل العام تساوي  001.06ملٌار دوالر تقرٌبا ،وحٌن تحسم منها نسبة  %0لتسدٌد
تعوٌضات الحرب مع الكوٌت ،تتبقى إٌرادات بمقدار حوالً  012.60ملٌار دوالر .وتقدر إٌرادات الضرائب بأنواعها والرسوم وغٌر
ذلك ،بحدود ال  04.2ملٌار دوالر .وعلى ذلك ،سٌكون مجموع اإلٌردات التً ٌُقدر إنها ستتوفر بمقدار  042.100ملٌار دوالر او ما
ٌساوي  029.200ترٌلٌون دٌنارتقرٌبا .فً ضؤ هذه المعطٌات ،ندرج أدناه مالحظاتنا المركزة؛
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الٌبدو أن إفتراض سعر البرمٌل الواحد سٌكون مساوٌا ل  91دوالر للبرمٌل المصدر الواحد ،خالل عام  ،4102واقعٌا ،بل
ٌمكن وصفه بالمتحفظ ،إلنه ال ٌستند الى دراسات فنٌة متخصصة لسو ق النفط العالمٌة ،إذ تقدر وكالة الطاقة الدولٌة ،بأن سعر
برمٌل النفط الخام بالسوق العالمٌة ربما ٌظل ٌتذبذ فوق المئة دوالر خالل هذا العام .ومع ذلك ،هناك مخاوف من إحتمال
إنخفاض أسعار النفط للبرمٌل الواحد عند نهاٌة العام الحالً.
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ٌعكس تدنً نسبة اإلٌرادات غٌر النفطٌة ،من الضرائب والرسوم وماشابه ،بأن حالة اإلعتماد على مورد أحادي ،هو تصدٌر
النفط الخام ،تسٌر بنفس إتجاه تعزٌز الحالة الرٌعٌة لإلقتصاد العراقً ،كما ٌعكس ضمور النشاطات اإلنتاجٌة واإلستثمارٌة فً
النشاطات أو القطاعات غٌر النفطٌة ،وخصوصا فً مجالً الصناعة التحوٌلٌة والزراعة .و ٌشٌر بعض بنود الفصل الثالث ،فً
المادتٌن 09 ،و ،41من الموازنة الى تقدٌم إعفاءات ضرٌبٌة ،وإعفاءآت متعددة من دفع فوائد على القروض ،مما ٌحرم الحكومة
من زٌادة إٌراداتها غٌر النفطٌة .بل وٌالحظ أ ن ضرٌبة الدخل فً العراق هً منخفضة أساسا ،وهناك شرائح واسعة من أصحاب
الدخول العالٌة ،من أمثال النواب والوزراء وغٌرهم ،ال ٌدفعون أٌة ضرائب مهمة للحكومة .مما ٌعكس مٌال للحكومة الى
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اإلستمرار باإلعتماد على مصدر اإلٌرادات النف طٌة غٌر الدائمة ،وهذه ظاهرة ال تتسق مع إقامة قاعدة لإلنتاج المحلً والمجزي
إقتصادٌا.
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وٌعتبر تعلٌق تطبٌق قانون التعرٌفة الكمركٌة مثلبة ،إلنه ٌشرع األبواب أمام اإلستٌرادات ،وخصوصا من المواد الغذائٌة ،وٌسهل
تحوٌل األموال الى الخارج ،وٌحبط اإلنتاج المحلً ،وٌحرم الحكومة من مصدر مهم من اإلٌرادات غٌر النفطٌة.
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لو إتبعت الحكومة سٌاسة تشجٌح وتطوٌر وتموٌل الصناعات المحلٌة ،وخصوصا الصغٌرة والمتوسطة ،ودعم القطاع الزراعً،
من النواحً المالٌة والفنٌة واإلعمارٌة ،لصار باإلمكان تقلٌص األستٌرادات الغذائٌة والسلع اإلستهالكٌة الشخصٌة ،مما ٌوفر
نسبة مهمة من العملة الصعبة ،كما سٌوفر مصادر ال بأس بها لإلٌرادات عن طرٌق الضرائب المباشرة والرسوم ،وماشابه.
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إن عدم كفاٌة اإلٌرادات لمقابلة النفقات المقترحة جعل وثٌقة الموازنة المالٌة تقترح سد العجز المحتمل عن طرٌق اإلقتراض،
وهذا أمر له آثاره المالٌة واإلقتصادٌة ،فمن جهة ،سٌترتب دفع فوائد بالعملة الصعبة للقروض الخارجٌة ،ومن جهة ثانٌة ،ال
تكون القروض الخارجٌة مبررة إقتصادٌا إال إذا كان استثمارها ٌعطً مردودا مجزٌا إقتصادٌا .ومن غٌر الواضح من تفاصٌل
وثٌقة الموازنة اٌن وكٌف ستستخدم هذه القروض؟ فضال عن هذا وذاك ،فإن القروض التً ٌمنحها كل من صندوق النقد الدولً
والبنك الدولً تنطوي ،بالضرورة ،على إشتراطات ،مما ٌتٌح المجال لهذه الهٌئات الدولٌة للتدخل فً إدارة اإلقتصاد العراقً،
مقابل قروض متواضعة أصال!

ب – تحلٌل النفقات :تبلغ القٌمة الكلٌة للنفقات التً تعرضها وثٌقة الموازنة حوالً  062.200ترٌلٌون دٌنار ،أي بما ٌعادل حوالً  020.021ملٌار دوالر،
موزعة على  02باب ،بضمنها الدٌون المحلٌة والخارجٌة الدولٌة والتً تشكل نسبة قدرها  % 0.2من المجموع الكلً للنفقات .وسٌكشف لنا الجدول التحلٌلً أدناه ،أهم
نقاط الضعف ،لٌس بمعٌار القٌم المطلقة للنفقات ،بل بمعاٌٌر تركٌبها وعالقاتها التناسبٌة ،ومقدار إتساق أولوٌاتها مع متطلبات التنمٌة المستدامة التً تسعى الى تنوٌع
اإلقتصاد العراقً ،والى تصحٌح تشوهاته الهٌكلٌة ،لما قد ٌمهد للخروج من الرٌعٌة وا إلعتماد الشدٌد على قطاع أحادي نفطً ناضب فً زمن لٌس ببعٌد .كما سٌالحظ
من خالل هذا الجدول بأن تفاصٌل النفقات الموزعة على النشاطات أو األبواب بأنها لم تبوب حسب أغراضها ،وبالذات لم ٌجر تقسٌمها الى جارٌة وإستثمارٌة ،على
الرغم من وجود إشارة عامة الى إن النفقات اإلستثمارٌة الكلٌة للمشارٌع تشكل نسبة قدرها  %29تقرٌبا ،وإن النفقات الجارٌة تشكل  %60من مجموع النفقات .إن عدم
الفصل هذا ٌشكل نقصا ٌجعل من الصعب تقوٌم توزٌع اإلستثمار على مستوى األبواب أو النشاطات .ومع ذلكٌ ،مكن إجمال مالحظاتنا على الجدول أدناه على األساس
التراتٌبً أو األولٌات ،حسب النشاطات أو األبواب الواردة فً وثٌقة الموازنة المالٌة العامة للحكومة العراقٌة ،لعام .4102
جدول تحلٌلً ل تركٌب النفقات فً الموازنة( ،الجارٌة واإلستثمارٌة) ،حسب النشاطات أو األبواب الواردة
فً وثٌقة الموازنة المالٌة العامة للحكومة العراقٌة ،لعام 4102
أبواب النشاطات او اوجه النفقات

التخصٌصات بالترٌلٌون دٌنار

ما ٌعادلها بالملٌار دوالر

النسبة المئوٌة

)(1

)(2

)(3

)(4

 .0نفقات األمن والدفاع
21.042
42.696
 .4التربٌة والتعلٌم
11.886
13.382
 .2الطاقة
28.531
32.126
 .2البٌئة والصحة
5.932
6.601
 .0الخدمات اإلجتماعٌة
23.049
25.952
 .6الماء والمجاري والصرف الصحً
3.524
3.966
 .0النقل والمواصالت
2.044
2.304
 .0القطاع الزراعً
2.738
3.083
 .9القطاع الصناعً
1.252
1.410
 .01التشٌٌد والبناء
1.666
1.876
 .00الثقافة والشباب واألندٌة المحلٌة واإلتحادات
2.762
3.114
 .04اإلدارة المركزٌة والمحلٌة
12.427
13.993
 .02الدٌون المحلٌة والدولٌة
10.722
12.072
 .02إقلٌم كردستان
17.501
19.760
المجموع
145.121
163.410
المصدر :وثٌقة الموازنة المالٌة العامة لعام  ،4102المقدمة من قبل الحكومة الى مجلس النواب لتشرٌعها كقانون.

14.5
8.2
19.7
4.1
00.0
2.4
1.4
1.9
1.0
1.1
1.9
8.6
7.3
12.1
100.0

تراتٌب النفقات
)(5
3
6
1
8
2
9
12
11
14
13
10
5
7
4
//////

مالحظاتنا األساسٌة ٌ :عرض الجدول أعاله توزٌع النفقات( ،بجزئٌها الجاري واإلستثماري) ،حسب النشاطات أو أوجه اإلنفاق .وتم حساب النسبة المئوٌة للنفقات ،لكل
نشاط ،بما فٌها الدٌون ،من المجموع الكلً للنفقات .وعلى أساس هذه النسب تم حساب التراتٌب ،اي تسلسل النشاطات ،Ranking ،مما ٌعكس ما ٌسمى باألسبقٌات أو
األولوٌات لكل نشاط ضمن مجموعة النشاطات األربعة عشر فً الجدول أعاله المستمد من وثٌقة الموازنة .وفً ضؤ هذه المعطٌات ندرج بعض المالحظات األساسٌة؛
ٌ (1عكس الجدول أعاله حالة التباٌن الشدٌد بٌن حصص النشاطات المختلفة فً مجموع النفقات البالغة  062.200ترٌلٌون دٌنار .وواضح أن حصة نشاط الطاقة
ٌستأثر بالنسبة األعظم من النفقات اإلستثمارٌة  .ومعلوم أن هذا النشاط ٌتركز فً عملٌات العقود النفطٌة الهادفة الى زٌادة إستخراج النفط الخام لغرض التصدٌر أساسا،
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لٌصل الى  04ملٌون برمٌل ٌومٌا خالل عشر سنوات  .وبعد ما ٌقرب من ثالث سنوات لم ٌرتفع اإلنتاج من النفط الخام الى أكثر من ثالثة مالٌٌن ونصف ملٌون برمٌل
ٌومٌا  .وإلعتبارات تسوٌقٌة وإستٌعابٌة تراجعت وزارة النفط ،بموجب خطتها الوطنٌة المتكاملة للطاقة،(The Integrated National Energy Strategy-INES( ،
لألعوام  ،)0( ،4121-4102لتضع هدفها لزٌادة إستخراج النفط بحدود التسعة ملٌون برمٌل ٌومٌا فً عام  .4141ومع ذلك ،فإن قدرا من الواقعٌة لتقدٌر حجم
اإلستثمار لزٌادة حجم النفط المستخرج مطلوب ،وذلك ،من أجل أن ٌتسق األمر مع عدد من العوامل ،منها طاقات الخزن وطاقات األنابٌب ،وحجم الطلب العالمً على
النفط ،وحجم الطاقة اإلستٌعابٌة لتوظٌف العوائد المتوقعة من ت صدٌر كمٌات ضخمة من النفط الخام .كما ٌقتضً األمر مؤائمة زٌادة النفط الخام مع القدرة على تصنٌعه،
أي برمجته مع أستثمارات لبناء صناعات كٌمٌاوٌة وصناعات تعتمد على إستهالك الطاقة .وخالصة القول ،إن تخصٌص ما ٌقرب من  %41من مجموع النفقات فً
عام  ،4102الواردة فً الجدول ،لقطاع واحدٌ ،بدو مبالغا به ،حٌث سٌخصص ما ٌزٌد على  24ترٌلٌون دٌنار ،أي بنسبة  %09.0من مجموع هذه النفقات لنشاط
الطاقة وحده .وسٌكون هذا الحجم من التخصٌص( ،الذي سٌصعب تنفٌذه بنسبة عالٌة) ،على حساب ما ٌخصص من النفقات اإلستثمارٌة للنشاطات أو القطاعات األخرى
غٌر النفطٌة المهمة ،كالزراعة والصناعة .وستشكل حصة أونسبة النفقات اإلستثمارٌة لقطاع الطاقة وحده الى مجموع النفقات المخصصة لإلستثمار ،فً جمٌع
النشاطات ،بموجب الموازنة ،والبالغة حوالً  64.9ترٌلٌون دٌنار ،بمقدار  ،%00أي أن اكثر من نصف اإلستثمارات ستتركز فً قطاع واحد ،بٌنما تئن بقٌة
النشاطات اإلنتاجٌة غٌر النفطٌة ،كالصناعة التحوٌلٌة والزراعة من ضمور حصتها من النفقات اإلستثمارٌة ،كما سنالحظ أدناه.
 ) 4وبنظرة فاحصة الى الجدول أعاله ،سنجد إن تخصٌص أو توزٌع النفقات ،بإفتراض أن نسبة المخصص منها لإلستثمار فً المشارٌع تصل الى  ،%29ال ٌستند الى
مفهوم تنموي متوازن ،حٌث أنه قد تركز فً النشاطات الخدمٌة غٌر السلعٌة ،على الرغم من وجود ما قد ٌبرر ذلك ،ولكن لٌس بهذه الدرجة الكبٌرة التً تعكسها أرقام
الموازنة ،حٌث ٌالحظ بوضوح تدنً اإلستثمارات فً النشاطات السلعٌة اإلستراتٌجٌة ،مثل الصناعة التحوٌلٌة والزراعة والنقل والمواصالت والتشٌٌد والبناء ،وهذه
هً ،بالضبط ،النشاطات التً ترسً التنمٌة المستدامة ،والتً بنموها ستنقل اإلقتصاد من حالته الرٌعٌة اإلحادٌة الى تنمٌة وطنٌة تسٌر نحو اإلكتفاء الذاتً أو الى
اإلستدامة ،بعد نضوب أو ضمور أهمٌة تصدٌر النفط الخام ،وخصوصا عندما ٌصار الى تصنٌع النفط ال تصدٌره ،كما فعلت وتفعل الصٌن منذ أكثر من عقد من
الزمن.
 ) 2فضال عن ذلك ،إن تخصٌص نفقات إستثمارٌة فً المشارٌع بمقدار  64.9نرٌلٌون دٌنار ،أي ما ٌعادل  00.9ملٌار دوالر ٌستلزم كفاءة تنفٌذٌة فً األجهزة
ا لحكومٌة ولدى الشركات والهٌئات المنفذة .ولكن دراسات وزارة التخطٌط أفادت بأن اعلى درجة تنفٌذ لمشارٌع الخطة الخمسٌة السابقة ،4102-4101 ،لم ٌصل فً
أٌة سنة الى أكثر من  ،% 21وإن غالبٌة نسب التنفٌذ للمشارٌع اإلستثمارٌة ،تراوحت ما بٌن  %0الى  !%00تستدعً الواقعٌة ،أخذ القدرة على التنفٌذ باإلعتبار
الكامل ،فما فائدة تكدٌس مبالغ اإلستثمارات ،بل والركون لإلقتراض من الخارج مقابل اسعار فائدة تدفع ،حٌنما تكون القدرات التنفٌذٌة واإلستٌعابٌة ضعٌفة ،إلسباب
فنٌة وأمنٌة ولشحة الكفاءآت ،ولضعف نظم المتابعة والمراقبة .ومن هنا نرى  ،بأن تخصٌصات النفقات الواردة فً وثٌقة الموازنة المتعلقة باإلستثمار بالمشارٌع ٌنبغً
أن تراجع بروح علمٌة وواقعٌة .كما ٌنبغً عدم التعجل باإلقتراض ،إلن تنفٌذ المشارٌع سٌستغرق زمنا ٌتجاوز العام الحالً ،علما ،بأننا اآلن فً منتصف الشهر الثانً
من السنة ،ولم تناقش أو تقرا وثٌقة الموازنة فً مجلس النواب بعد .ولتوضٌح صورة اإلختالل فً توزٌع النفقات بٌن النشاطات ،نبٌن الجدول التراتٌبً اآلتً؛
جدول ٌبٌن مقارنة لتراتٌب النشاطات أو ابواب النفقات ،ما بٌن عالٌة ومتوسطة ومنخفضة
النشاطات عالٌة
الترتٌب

المرتبة

النشاطات متوسطة
الترتٌب

المرتبة

النشاطات منخفضة الترتٌب

المرتبة

الطاقة

0

اإلدارة المركزٌة والمحلٌة

0

القطاع الزراعً

00

الخدمات اإلجتماعٌة

4

التربٌة والتعلٌم

6

النقل والمواصالت

04

نفقات األمن والدفاع

2

الدٌون المحلٌة والخارجٌة

0

التشٌٌد والبناء

02

إقلٌم كردستان

2

البٌئة والصحة

0

القطاع الصناعً

02

//////////////////////////

///////////

الماء والمجاري والصرف
الصحً

9

////////////////////////////////

////////////

//////////////////////////

////////////

الثقافة والشباب واألندٌة
واإلتحادات

01

////////////////////////////////

////////////

ٌالحظ ،بوضوح ،من نظرة سرٌعة على الجدول أعاله بأن النشاطات أو القطاعات السلعٌة األنتاجٌة األساسٌة تأتً فً أسفل سلم األولوٌات فً حصصها من النفقات
اإلستثمارٌة ،بٌنما تقع النشاطات الخدمٌة الثالتة؛ الخدمات اإلجتماعٌة ،ونفقات األمن والدفاع وإقلٌم كردستان  ،فً المراتب من  4الى  .2وعلى الرغم من أهمٌتها
النسبٌة ،لكنها تحصل على األسبٌقٌة األعلى فً اإلستثمار .أما األولوٌة األولى( ،ترتٌب رقم  ،)0المعطاة للطاقة ،فهً رغم أهمٌتها الواضحة أٌضا لجلب اإلٌرادات
المطلوبة إلغراض التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ،ولكنها حظٌت بالنسبة األعلى على حساب جمٌع بقٌة النشاطات ،وخصوصا منها السلعٌة غٌر النفطٌة ،كالصناعة
والتشٌٌد والبناء والنقل والمواصالت ،حٌث ٌالحظ أن الصناعة التحوٌلٌة لم تحظ إال بنسبة  %0.40من مجموع قٌمة النفقات ،أي بضمنها النفقات الجارٌة ،وهكذا
بالنسبة لقطاع الزراعة ،فلم ٌحظ إال بنسبة  ،%4.02وهكذا بالنسبة لبقٌة النشاطات السلعٌة منخفضة الترتٌب .أما بقٌة النشاطات الخدمٌة ،فتراوحت بمراتب ما بٌن 0
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الى  ،01وٌمكن إعتبارها متوسطة الترتٌب أو األسبقٌة فً اإلستثمار ،ومع ذلك فقد حصلت على اسبقٌة على القطاعات األستراتٌجٌة السلعٌة ذات الترتٌب األدنى ،مثل
نشاط الثقافة واألندٌة واإلتحادات ،فحصل على تخصٌصات أكبر من النشاطات السلعٌة منخفضة الترتٌب .والخالصة هً إن توزٌع اإلستثمار ٌنبغً أن ٌبنى على أساس
تنموي إستراتٌجً ٌتسق مع أهداف الخطط التنموٌة واألفق الزمنً المناسب والقدرة التنفٌذٌة الواقعٌة ضمن األفق الزمنً المخطط .فالموزانة المالٌة العامة ٌجب أن
تكون ذراعا أساسٌا لتنفٌذ األهداف اإلستراتٌجٌة لخطط التنمٌة الوطنٌة ،ولٌس مجرد بٌان لألموال المرصودة لتموٌل نشاطات جارٌة ومشارٌع إستثمارٌةُ ،تحدد بدون أولوٌات إقتصادٌة.
ج  -فً تقوٌم العجز المتوقع :العجز هو حاصل الفر ق بٌن اإلٌرادات المتوقعة والنفقات الكلٌة ؛ وفً هذه الحالة فإنه ٌساوي ،حسب أرقام وثٌقة الموازنة42.000 ،
ترٌلٌون دٌنار ،أي بما ٌعادل  40.004ملٌار دوالر ،أي بنسبة  %00من مجموع النفقات الكلٌة ،وبنسبة  %00من اإلٌرادات الكلٌة المتوقعة .وهو ،على أٌة حال عجز
كبٌر نسبٌا .وتقترح وثٌقة الموازنة سده عن طرٌق اإلقتراض من مصادر مالٌة دولٌة ومن مصادر محلٌة .والحقٌقة التً البد من توضٌحها هنا ،بأن حجم العجز ال
ٌمكن تقرٌره بدقة إال إذا كانت الحكومة متٌقنة من أن النفقات الكلٌة ستنفق بالكامل خ الل العام الحالً ،عام الموازنة ،أي أن ٌكون هناك تٌقن بأن نسبة تنفٌذ المشارٌع
اإلستثمارٌة ،بصورة خاصة ،ستكون بدرجة  ،% 011وهذه نسبة تنفٌذ غٌر واقعٌة ،إلن نسب التنفٌذ للمشارٌع ،على إختالفها ،لم تتجاوز ال %21ن خالل السنوات
الخمس أو العشر الماضٌة! ولكن نسب تن فٌذ النفقات الجارٌة هً ،بالشك عالٌة ،وقد تصل نسبة ال  % 011فً بعض الوزارات والهٌئات ،إلن معظمها تذهب أجور
ومخصصات للعاملٌن ،وهذه ال ٌمكن التلكؤ فً تنفٌذها .وفً هذه الحالة ،كان سٌكون من األصوب واألكثر عقالنٌة ،أن تشٌر وثٌقة الموازنة ،بأنه فً حالة إرتفاع نسب
التنفٌذ الى درجات عالٌة؛ كأن تفوق ال ،% 01فإنها ستلجأ لإلقتراض ،وإنها ستحدد التوقٌت المناسب لإلقتراض فً ضؤ تقارٌر متابعة ومراقبة مستوى نسب التنفٌذ فً
المشارٌع اإلستثمارٌة .والمفروض ،علمٌا ،أن تراقب وتتابع المشارٌع تحت التنقٌذ على وفق جداول دقٌقة لسٌر التنفٌذ كل ثالثة أشهر ،أو حتى شهرٌا ،من قبل
الوزارات والهٌئات المناط بها هذه المشارٌع .وعلٌه ،لٌس من الحكمة اإلستعجال بإقتراض ما ٌقرب من  41ملٌار دوالر ،سواء من مصادر خارجٌة أو محلٌة ،ثم تحمل
دفع فوائد ،قبل أن ٌتضح أٌن ومتى ستستخدم هذه القروض خالل هذا العام!
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فً منهجٌة إعداد الموازنة المالٌة العامة :فً إقتصاد ،كاإلقتصاد العراقً ،حٌث تستحوذ الحكومة على أٌرادات النفط ،بإعتباره ثروة طبٌعٌة مملوكة
للشعب العراقً كلهٌ ،قع على عاتق هذه الحكومة توظٌف هذه اإلٌرادات لتحقٌق تنمٌة مستدامة لصالح األجٌال الحاضرة والقادمة ،ذلك إلن النفط ثروة
ناضبة .ولهذا الغرض البد من إعتماد التخطٌط التوجٌهً العلمً ،وتبنً خطط تنموٌة خمسٌة ،مقرونة بمناهج إستثمارٌة سنوٌة ،حٌث تحدد فٌها المشارٌع
اإلستثمارٌة لكافة نشاطات اإلقتصاد الوطنً ،وخصوصا منها النشاطات السلعٌة اإلنتاجٌة غٌر النفطٌة ،كالزراعة والصناعة التحوٌلٌة ،ونشاطات التشٌٌد
والبنى اإلرتكازٌة والنقل والمواصالت .ولتنفٌذ هذه الخطط التنموٌة تتحمل الحكومة وضع اإلجراءآت واألدوات الفنٌة والحسابٌة وأسالٌب تشخٌص وتقوٌم
المشارٌع المقترحة على الصعٌدٌن الجزئً والقطاعً ،وكذلك على صعٌد اإلقتصاد الوطنً با لنسبة للمشارٌع اإلستراتٌجٌة الكبرى التً تخدم جمٌع
القطاعات ،كمشارٌع الماء والكهرباء والنقل والم واصالت والخزن .وبدون الدخول فً التفاصٌل الفنٌة الهائلة بهذا الخصوص ،سنركز على دور الموازنة
المالٌة العامة التً تعدها الحكومة وٌصادق علٌها مجلس النواب .وهنا ،سوف الٌقتصر دور الموازنة على تقدٌم بٌان مالً عن اإلٌرادات والنفقات التً
تقدرها لكل عام .بل ٌجب أن تعد الموازنة ،على أسس دراسٌة مفص لة ،وأن تستند الى دراسات الجدوى اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌئٌة لكافة المشارٌع
المقترحة على كل الصعد ،إبتداء من المشارٌع على المستوى الجزئً ،صعودا للمستوى القطاعً ،ثم صعودا للمستوى الكلً ،الوطنً .أي تبدأ ببرمجة
إٌراداتها ونفقاتها من أسفل الى فوق  ،كما ٌقال باألدب التخطٌطً .وبهذا ،سوف الٌقتصر دور الموازنة على بٌان المبالغ الكلٌة والقطاعٌة لإلٌرادات
والنفقات .والوثٌقة المعروضة لموازنة العام الحالً ، 4102 ،ال تتضمن أٌة تفصٌل ،تتعلق بشرح المعاٌٌر اإلقتصادٌة والقٌاسٌة التً تم بموجبها تحدٌد
سقف النفقات وتفصٌالت ها الموزعة على النشاطات أو أوجه الصرف ،أو تحدٌد تفاصٌل مصادر اإلٌرادات ،وخصوصا غٌر النفطٌة منها .وربما إستندت
الحكومة الى ما تضمنته خطة التنمٌة الوطنٌة ،الثانٌة منذ عام  ،4112لألعوام الخمسة ،)0( ،)4100 - 4102( ،بالنسبة للتوزٌع القطاعً لإلستثمارات
المخططة لسنوات الخطة الخمسٌة ،وربما إستندت الى مقترحات الوزرارت والهٌئات القطاعٌة بشأن المشارٌع اإلستثمارٌة لسنة عام  ،4102كما قد تكون
إستعانت بوزارة المالٌة لتحدٌد النفقات التشغٌلٌة واإلدارٌة ،بما فٌها أألجور والتعوٌضات لكافة العاملٌن فً اإلجهزة الحكومٌة ،بل وربما إستندت الى بعض
اإلستشارات والدراسات لتحدٌد دور القطاع الخاص فً تنفٌذ جزء مهم من هذه المشارٌع .فً كل األحوال ،ال تتضمن ،وربما ال ٌمكن أن تتضمن وثٌقة
الم وازنة مثل هذه التفاصٌل الكثٌرة .وعلٌهٌ ،صعب على الباحث الخارجً الوقوف على االسس المعتمدة لتحدٌد حجم كل من اإلٌرادات والنفقات ،بنوعٌها
الجاري واإلستثماري  .وبالتالً ،فقد ٌضطر الى دراسة مقدار إتساق مقترحات الموازنة لكل من اإلٌرادات والنفقات ،بتفاصٌلها ،مع متطلبات تحقٌق تنمٌة
متوزانة ومستدامة ،كما تستدعٌها الدراسات اإلقتصادٌة التشخٌصٌة لحالة وهٌكلٌة اإلقتصاد العراقً ،وكما أشرنا ،بإٌجاز ،فً الصفحات السابقة من هذا
المبحث .وخطة التنمٌة الوطنٌة الحالٌة المشار إلٌها توا ،إقترحت إستثمارات كلٌة تصل الى حوالً  911ترٌلٌون دٌنار ،خالل السنوات الخمس؛ 4102
الى  .4100وإن حصة القطاع الخاص منها ٌبلغ  00ترٌلٌون دٌنار ،أي بنسبة تقارب ال  ،% 01وإنها إفترضت ،نموا للنشاطات غٌر النفطٌة بمقدار
 %0.0سنوٌا ،بٌنما إفترضت أن ٌكون معدل النمو للقطاع النفطً بمقدار  %00.0سنوٌا .والٌتسع المجال للدخول فً نقاش تفصٌلً لهذه الخطة( ،انظر
دراستنا الموجزة فً الهامش  0فً أسفل المقال) ،ولكن نكتفً بخالصة تقول ،ان حجم اإلستثمارات فً القطاعات غٌر النفطٌة ،كالزراعة والصناعة
التحوٌلٌة والتشٌٌد والبناء ،والنقل والمواصالت الٌمكن ان تولد نموا بمقدار  ،% 0.0كما إفترضت الخطة ،وإن نمو هذه القطاعات ما بٌن  4100الى الى
 ، 4104حسب موقع الجهاز المركزي لإلحصاء العراقً فً اإلنترنت ،هو دون ذلك باألسعار الجارٌة ،واقل منه بكثٌر باألسعار الحقٌقٌة الثابتة لعام
 . 0900وبدون الدخول فً تفصٌل حسابات التقدٌرات الر سمٌة هناٌ ،صح لنا القول ،بان تقدٌرات النفقات الواردة بالموازنة ال تبدو أنها معدة بتنسٌق مع
بٌانات ومؤشرات وزارة التخطٌط .وٌصح لنا أن نستنتج بأن الحكومة قدرت نفقاتها المقترحة فً موازنة عام  ،4102فً ضؤ ما تتوقعه من إٌرادات،
وخصوصا النفطٌة منها ،وإن التوزٌع ا لقطاعً ٌستند الى إلتزامات مالٌة لمشارٌع تحت التنفٌذ ،مضافا إلٌها بعض الجدٌدة لعام  .4102وإن هكذا مدخل
لتقرٌر حجوم النفقات وتقدٌرات العجز المحتمل ٌفتقر الى قواعد علمٌة رصٌنة ،وإن مدخال كهذا الٌجعل من الموازنة المالٌة العامة ذراعا تنفٌذٌا لخطط
التنمٌة الوطنٌ ة ،بل ٌقصرها على كونها بٌان لإلنفاق الجاري واإلستثماري فً ضؤ ما ٌتوفر من إٌرادات ،نفطٌة .بصورة أساسٌة .ثمة موضوع آخر ال
مجال لخوضه بالتفصٌل هنا ،هو الذي ٌتعلق بالسٌاسات المالٌة والنقدٌة المطلوبة لمعالجة التضخم المترتب عن ضخ كمٌات عالٌة من النقد ،فً ظل مستوى
متدنً أصال من اإلنتاج المحلً ،مما سٌجعل اإلستٌراد مخرجا لزٌادة عرض البضائع و بعض الخدمات فً السوق المحلً .وبهذا سٌبقى اإلقتصاد العراقً
إقتصادا رٌعٌا إستهالكٌا ،بدون آفاق تساعد على السٌر على جادة التنمٌة المستدامة وللخروج من ربقة الحالة الرٌعٌة .وتشٌر لنا التحلٌالت السابقة ،بأن
إعداد الموازنة المالٌة العامة ال ٌجري بتنسٌق وتكامل مع أجهزة التخطٌط وال مع السلطات المالٌة والمصرفٌة ،والبنك المركزي فً مقدمتها.
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رابعا ،خالصة وبعض التوصيات :قدم هذا المبحث مناقشة مركزة إلهم مضامٌن الموازنة المالٌة لعام  ،4102مركزا على ما قدمته من تقدٌرات لإلٌرادات والنفقات
المقترحة ،ولم ٌبحث فً أغلب مواد الموازنة المتبقٌة والتً تضع القواعد والضوابط والتعلٌمات وتخوٌالت الصالحٌات والمناقالت ،وإشتراطات تدور فً قضٌة
الخالف بٌن إقلٌم كردستان والحكومة اإلتحادٌة المركزٌة حول شروط إطالق حصة اإلقلٌم من الموازنة المقدرة بنسبة  %00منها ،فهذه أمور تستحق النقاش من زواٌا
إدارٌة ومحاسبٌة وتنظٌمٌة وسٌاسٌة ،ال مجال لها فً هذا البحث.
إن المناقشات الواردة فً الفقرات السابقة إنطلقت باألساس من منظور تنموي إقتصادي ،آخذة باإلعتبار مستلزمات تخلٌص اإلقتصاد العراقً من حالته الرٌعٌة،
وإنحداره الجاري نحو الطبٌعة اإلستهالكٌة ،مما ٌجذر إعتماده المتزاٌد على مورد ناضب هو النفط ،بدون تحسب مبكر لمستقبل األجٌال القادمة ،حٌنما لم ٌعد تصدٌر
النفط موردا لتموٌل النشاطات اإلقتصادٌة ،أو لسد العجز فً اإلنتاج الغذائً واإلست هالكً فً بالد ٌزداد فٌها السكان بمعدل نمو ٌعتبر من أعلى معدالت النمو فً العالم.
ونختم ببعض التوصٌات المبسطة:
)0

توصً الدراسة بتحسٌن منهجٌة إعداد الموازنة فً ضؤ اإلعتبارات والمعالجات التً أشارت إلٌها عبر المناقشات.

)4

وأبانت الدراسة بأنه ٌستوجب إعداد موازنة مالٌة بصورة متكاملة مع األهداف التنموٌة التً تضمنتها خطط التنمٌة الوطنٌة ،والسٌما خطة التنمٌة األخٌرة
المشار إلٌها ،آنفا ،وخطة اإلستراتٌجٌة المتكاملة للطاقة ،وكذلك ٌتوجب التنسٌق مع األج هزة المالٌة والنقدٌة ،من اجل وضع السٌاسات النقدٌة والمصرفٌة
والمالٌة ،والضرٌبٌة واإلعانٌة والسعرٌة ،فً سبٌل جعل دور الموازنة المالٌة متكامال مع ادوار اجهزة التخطٌط السلعً والمالً والسعري وحتى اإلداري،
مما ٌعزز تحقٌق الكفاءة والنجاح فً تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة.

)2

توصً الدراسة بأهمٌة اإلرتقاء ببمنهجٌة إعداد الموازنات المالٌة ،فإعدادها ٌتطلب خبرات فنٌة تضطلع بدراسات مفصلة ،كدراسات جدوى المشارٌع،
وتفاصٌل الحسابات القومٌة ،ومن أهمها فً هذا المجال إعداد مصفوفات لإلقتصاد الوطنً عن التدفقات النقدٌة واألدوات المالٌة ،لدراسة آثار زٌادة الضخ
النقدي ،مقابل التدفقات السلعٌة فً اإلقتصاد الوطنً.
4102/4/00
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*مالحظة :إستخدمنا معدل سعر صرف للدٌنار مقابل الدوالر بمقدار  ،0046نظر لتقلب هذا السعر خالل السنة الواحدة .وننوه الى إننا إلجل التبسٌط ،قربنا األرقام
بالعملة العراقٌة الى الترٌلٌون وكسوره بالملٌار دٌنار ،اما بعملة الدوالر ،فقربنا األرقام الى الملٌار دوالر وكسور الملٌار.
.0

وزارة التخطٌط -الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعات اإلحصائٌة السنوٌة.

.4

”Kamil Al-adhadh. -"The Optimum Oil Extraction Policy and Sustainable Development in Iraq. MEES- May- June, 2012.

.2

كامل العضاض؛ "هٌكلٌة اإلقتصاد العراقً والمسألة الرٌعٌة – عوائق أمام تحقٌق تنمٌة مستدامة فً العراق .بحث مقدم الى ملتقى اإلقتصادٌٌن العراقٌٌن الذي
إنعقد فً بٌروت خالل  21آدار الى  0نٌسان.4102 ،

.2

المصدر السابق.

.0

المصدر السابق.

.6

وزارة التخطٌط -الجهاز المركزي لإلحصاء.4104 ،

.0

Kamil Al-adhadh; “ Notes on the Integrated National Energy Strategy”, addressed to Dr. Thamir Ghathban, Chief Adviser
to The Prime Minister`s office.

.0

كامل العضاض؛ مالحظات أساسٌة حول خطة التنمٌة الوطنٌة ،4100 – 4102 ،شبكة اإلقتصادٌٌن العراقٌٌن.4102 ،

.9

د .كامل العضاض؛ "خطة التنمٌة الوطنٌة ،مالحظات محددة؛ المنهجٌة واإلتساق والتنفٌذ والمتابعة" -شبكة اإلقتصادٌٌن العراقٌٌن.4102 ،

7

8

