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قراءة فى املوازنة العامة للدولة..

د.عمـر القـا�ضي

اإن الأزمة املالية التي ع�سفت بالأ�سواق العاملية، 
الوليات املتحدة  تتك�سف معاملها يف  بداأت  والتي 
ثم  ومن   ،2008 العام  منت�سف  منذ  الأمريكية 
العامل  اأرجاء  بقية  يف  �رسيًعا  بالنت�سار  اأخذت 
بع�سها،  على  العامل  دول  اأ�سواق  لنفتاح  نتيجة 
وحرية حركة روؤو�س الأموال، اعتماًدا على فل�سفة 
اأن توؤثر �سلًبا على القت�ساد  القت�ساد احلر، لبد 

العراقي. 
على  الأزمة  تلك  تداعيات  على  التعرف  وقبيل 
ب�سكل �رسيع  الإ�سارة  من  العراقي، لبد  القت�ساد 
الأزمة  وراء  تقف  التي  اجلوهرية  الأ�سباب  اإىل 
العاملية، والتي بداأت يف قطاع الرهون العقارية، 
يتمتعون  ل  ملن  املمنوحة  القرو�س  يف  وحتديًدا 
قدرة  عدم  اإىل  اأف�ست  والتي  الئتمانية  باجلدارة 
الكاتب  اإليها  اأ�سار  والتي  التح�سيل،  على  البنوك 
 Why( مقاله:  يف  فريدمان  توما�س  الأمريكي 
How Matters(، من اأن ال�سبب اجلوهري للأزمة 
املالية هو ابتعاد املوؤ�س�سات امل�رسفية عن اأ�ساليب 
الإقرا�س والقرتا�س، والذي  واأ�سول  واأدبيات 
يحتفظ فيه كل الطرفني بنوع من امل�سئولية ال�سخ�سية 
مبعرفة ما اإذا كان املقرت�س لديه حًقا القدرة على 
الت�سالت  ثورة  من  عدمه.فبالرغم  من  ال�سداد 
واملعلومات، والتي ت�سهم ب�سكل ايجابي يف �رسعة 

التعرف على البيانات املالية للمقرت�سني وم�ستوى 
دخولهم و�سجلتهم الئتمانية، اإل اأن البنوك اأخذت 
الأرباح  من  املزيد  حتقيق  بدافع  القرو�س  متنح 
على  الفائدة  اأ�سعار  بارتفاع  مدفوعة  املتوقعة، 
القرو�س، بعيًدا عن التقييم ال�سليم لدرجة املخاطر 

واتفاقية بازل 2 اخلا�سة بكفاية راأ�سمال البنوك.

النفط العب رئي�ضي
الأزمة  تلك  عن  النا�سئ  العاملي  الطلب  تراجع  اإن 
على النفط يف الأ�سواق العاملية، ومن ثم الرتاجع 
فرتة  خلل   60% بلغت  وبن�سبة  اأ�سعاره  يف  احلاد 
اإىل  الربميل  �سعر  و�سل  اأن  فبعد  ق�سرية..  زمنية 
 ،2008 العام  من  متوز/يوليو  يف  دولًرا   147
كانون  يف  دولًرا    50 الـ  يقارب  ما  اإىل  يرتاجع 
الأول/دي�سمرب من نف�س العام. لقد اأثر ذلك الرتاجع 
�سلًبا على الإيرادات العامة، كون العوائد النفطية 
يف  العامة  املوازنة  لتمويل  الرئي�سي  امل�سدر  هي 
العراق، ومبا يقارب %87 من اإجمايل الإيرادات 
املتمثل  العر�س  جانب  حمدودية  يقابلها  العامة، 
يف عدم القدرة على زيادة الإنتاج والت�سدير النفطي 
يف الوقت الراهن ـ البالغ ما يقارب 2 مليون برميل 
يومًيا ـ ب�سبب تقادم اأغلب الآبار واملن�ساآت النفطية 
الوطنية، اإىل جانب القيود الت�رسيعية والد�ستورية 

النفـــط .. ح�صان طروادة
خبري مايل

العراق
ملفات األزمة
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اأّثر الرتاجع 
يف اأ�ضعار 
النفط يف 
االأ�ضواق 
العاملية �ضلًبا 
على االإيرادات 
العامة يف 
العراق، 
كون العوائد 
النفطية 
هي امل�ضدر 
الرئي�ضي 
لتمويل 
املوازنة، 
ومبا يقارب 
%87 من 
اإجمايل 
االإيرادات 
العامة.

العاملية على  النفطية  ال�رسكات  التي حتد من قدرة 
ال�ستثمار يف القطاع النفطي. 

ومما تقدم يظهر اأن الرتاجع احلاد الذي طراأ على 
اأ�سعار النفط العاملية قد انعك�س يف الرتاجع احلاد 
للإيرادات العامة ملوازنة العام 2009 يف العراق، 
مما دفع وزارة املالية اإىل اإعادة النظر يف م�رسوع 
اإقراره  ففي  العراقي.  للربملان  املقدم  املوازنة 
 58 لت�سبح   7% بن�سبة  املوازنة  خف�س  مت  الأخري 
والبالغ  الأويل  بامل�رسوع  مقارنة  دولر،  مليار 
62.2 مليار دولر، وبخف�س بلغت قيمته 4.2 مليار 
دولر، ليبلغ العجز يف املوازنة ما يعادل 17 مليار 

دولر تقريًبا.

املوازنة العامة
 2009 للعام  العامة  املوازنة  موؤ�رسات  تظهر 
اأن  ـ  منها  العامة  النفقات  جانب  يف  وحتديًدا  ـ 
من   80% ن�سبته  ما  �سكلت  قد  الت�سغيلية  النفقات 
اإجمايل النفقات، نتيجة ل�ستمرار احلكومة العراقية 
ويف  اأ�سكالها،  بكافة  الدعم  �سيا�سات  انتهاج  يف 
تخ�سي�سات تعوي�سات املوظفني )الرواتب والأجور 
الن�سبة الأكرب  ـ والتي ت�سكل  التقاعدية(  واملكافاآت 
اأن  بعد  ـ   50% يقارب  مبا  الت�سغيلية  النفقات  من 
زيادات  املوظفني  وتعوي�سات  تخ�سي�سات  �سهدت 

تعوي�سات  ويف   ،2008 العام  منت�سف  بعد  كبرية 
حرب الكويت والبالغة %5 من اإجمايل �سـادرات 
ال�ستثمارية  النفقات  ن�سبة  بلغت  حني  يف  النفط. 
%20 من اإجمايل النفقات العامة، مبا يحد من قدرة 
القت�ساد العراقي من حتقيق معدل منو اقت�سادي 
حقيقي  اإنتاجي  جهـاز  اإىل  لفتقاره  نتيجة  مقبول 
لحتياجات  ي�ستجيب   خدمي(  زراعي،  )�سناعي، 
ال�سوق املحلية والدولية، ويوفر ال�سلع واخلدمات، 
الطلب  تناف�سية عاملية حتد من حجم  ويتمتع بقدرة 
على  واخلا�س  العام  القطاعني  قبل  من  املتنامي 
النقد الأجنبي ـ واملمول من قبل احلكومة من خلل 
املزادات اليومية للبنك املركزي ـ ذلك النقد املهدد 
بالتناق�س يف امل�ستقبل القريب اإذا ما ا�ستمرت اأ�سعار 
الرتاجع،  العاملية عند معدلتها احلالية من  النفط 
مما �سيحد من قدرة القطاع احلقيقي على زيادة ن�سبة 
م�ساهمته يف الإيرادات العامة، وتقلي�س العتماد 

على الإيرادات النفطية كم�سدر اأ�سا�سي للدخل. 
�سابًقا  اأ�سلفنا  فكما  العامة،  الإيرادات  جانب  اأما 
ت�سكل الإيرادات النفطية الن�سبة الأعلى )%87( من 
غري  الإيرادات  متثل  حني  يف  الإيرادات،  اإجمايل 
النفطية ـ واملتمثلة ب�سكل رئي�سي باملوارد ال�سيادية 
املبا�رسة  وغري  املبا�رسة  ال�رسائب  من  العامة 
ـ  العام  القطاع  من�ساآت  من  والإيرادات  والر�سوم 

موؤ�رشات املوازنة العامة للعام 2009 يف جانب االإيرادات العامة:
ـ  النفطية  غري  االإيرادات  متثل  حني  يف  االإيرادات..  اإجمايل  من   87% ن�ضبة  النفطية  االإيرادات  ت�ضكل 
املوارد ال�ضيادية العامة من ال�رشائب والر�ضوم واالإيرادات من من�ضاآت القطاع العام ـ ما ن�ضبته 13% 

فقط.
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%13، حيث مازالت ن�سبة م�ساهمتها يف  ما ن�سبته 
للنظر  العامة �سئيلة ب�سكل لفت  اإيرادات املوازنة 
اأ�سباب  اأحد  وهذا  النفطية،  بالإيرادات  مقارنة 

الختلل البنيوي يف املوازنة، وهو موؤ�رس خطر.

القطاع امل�رشيف
الأزمة  وقع  فاإن  امل�رسيف،  القطاع  وبخ�سو�س 
العاملية يكاد يكون معدوًما على هذا القطاع، بالنظر 
اإىل حمدودية حركة راأ�س املال من واإىل العراق، 
امل�سارف  تتبعها  التي  املت�سددة  والإجراءات 
يف  ال�ستثمار  هياكل  اأن  كما  القرو�س،  منح  يف 
امل�سارف ل تعرف ما ي�سمى بامل�ستقات املالية، 
علوة على اأن ا�ستمرار البنك املركزي العراقي يف 
اإ�سدار حوالت اخلزينة يجعل امل�سارف تقدم على 
الحتفاظ بها مقابل فوائد م�سمونة كم�سدر اأ�سا�سي  

للإيرادات كبديل عن الن�ساط الئتماين.
ويف حال قيام البنك املركزي بال�ستمرار يف خف�س 
معدل فائدة ال�سيا�سة النقديةـ  والذي يبلغ حالًيا 11% 
ـ يف �سوء الجتاه التنازيل ملعدل الت�سخم العام، 
اأو توقف اإ�سدار حوالت اخلزينة، اأو تقليلها بهدف 
ومن  ـ  امل�سارف  فاإن  الئتماين،  الن�ساط  حتفيز 
اإيجاد  يف  اأ�سا�سية  م�سكلة  �ستواجه  ـ  نظرها  وجهة 

م�سادر اإيرادية كبدائل عن م�سادرها امل�سمونة.

خيارات املواجهة
�ستحدثها  التي  الآثار  حجم  فاإن  تقدم  ما  �سوء  يف 
الأزمة العاملية على القت�ساد العراقي متوقف على 
القت�ساد  قدرة  ومدى  الأزمة،  لتلك  الزمني  البعد 
و�سع  على  والعمل  اآثارها،  احتواء  على  العراقي 

احللول املنا�سبة لها.
بنود  يخ�س  فيما  حالها  على  الأمور  بقاء  ومع 
الإنفاق  ن�سب  ارتفاع  متمثلة يف  العامة،  املوازنة 
عام  ف�سيكون  النفطية،  الإيرادات  وتدين  الت�سغيلي 
يف  الحتياطيات،  بف�سل  جتاوزه  ممكن   2009
موازنة  اإقرار  عند  الآثار  حجم  �سيت�ساعف  حني 
العام 2010. لذا فاأمام �سناع القرار خيارات عدة 
املوازنة  يف  العجز  وتقلي�س  الآثار  حجم  ملعاجلة 
تتمثل يف تنفيذ برنامج اإ�سلح اقت�سادي يقوم على:

وغري  النفطي  ب�سقيه  العامة  الإيرادات  زيادة 
من  تتم  النفطية  الإيرادات  فزيادة  النفطي.. 
وال�رسيع  الكبري  التو�سع  حتقيق  على  العمل  خلل 
يف اإنتاج وت�سدير النفط اخلام، من خلل زيادة  
التخ�سي�سات ال�ستثمارية مل�ساريع القطاع النفطي 
�رسورة  مع  عالية،  ت�سديرية  قدرات  لبلوغ 
اأمام  املجال  لإف�ساح  اللزمة  الت�رسيعات  اإقرار 
احلقول  طاقات  ل�ستغلل  الأجنبية  ال�ستثمارات 

النفطية احلالية واجلديدة. 

وقع االأزمة 
املالية 

العاملية يكاد 
يكون معدوًما 

على القطاع 
امل�رشيف، 
بالنظر اإىل 

حمدودية 
حركة راأ�س 

املال من 
واإىل العراق، 

واالإجراءات 
املت�ضددة 

التي تتبعها 
امل�ضارف يف 

منح القرو�س.

موؤ�رشات املوازنة العامة للعام 2009 يف جانب النفقات العامة: 
ت�ضكل النفقات الت�ضغيلية ـ الدعم واالأجور..الخ ـ ما ن�ضبته %80 من اإجمايل النفقات.. يف حني متثل 

النفقات اال�ضتثمارية ـ لقطاعات الزراعة وال�ضناعة واخلدمات ـ ن�ضبة %20 فقط.

العراق
ملفات األزمة
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مت خف�س 
املوازنة بن�ضبة 
%7 لت�ضبح 
58 مليار 
دوالر، مقارنة 
بامل�رشوع 
االأويل والبالغ 
62.2 مليار 
دوالر، وبخف�س 
بلغت قيمته 
4.2 مليار 
دوالر، ليبلغ 
العجز يف 
املوازنة ما 
يعادل 17 مليار 
دوالر تقريًبا.

يخ�س  فيما  حالها  على  االأمور  بقاء  مع 
بنود املوازنة العامة، �ضيكون عام 2009 

ممكن جتاوزه.

الزيادة من خلل  النفطية فتتم  اأما الإيرادات غري 
العمل على ا�ستحداث موارد جديدة، وزيادة وتنوع 
اإيرادات املوازنة )ال�رسائب باأنواعها( مع �رسورة 
زيادة كفاءة اأداء الإدارة ال�رسيبية، ون�رس الوعي 
بتاأدية  اأكرب  التزاًما  يوؤمن  الذي  بال�سكل  ال�رسيبي 
ال�رسائب، علوة على التو�سع يف اإ�سدار حوالت 
التي  احلكومية  ال�سندات  اإ�سدار  واإعادة  اخلزينة، 
كان معموًل بها �سابًقا يف عقد الثمانينيات وب�سعر 

فائدة موجب.
اإعادة النظر يف التوزيع الن�سبي لبند الإنفاق العام 
كل  اإنفاق  واأوجه  وال�ستثماري(،  )الت�سغيلي 
منهما.. من خلل زيادة التخ�سي�سات ال�ستثمارية، 
الإعمار  واإعادة  الإعمار  م�ساريع  نحو  وتوجيهها 
للبنى التحتية التي ت�ساهم يف تعزيز املوارد املالية 
للموازنة، وزيادة قدراتها على الإنتاج وامل�ساهمة 
يف معاجلة البطالة، مع �رسورة حتقيق ن�سب تنفيذ 

مرتفعة. 
يقابل ذلك تخفي�س النفقات الت�سغيلية ـ وحتديًدا فيما 
يتعلق ب�سيا�سات الدعم احلكومي ـ من خلل تقلي�س 
اأوجه اإنفاقها واقت�سارها وفًقا للحتياجات الفعلية 
قدر الإمكان، مع العمل على اإيجاد بدائل لتمويل تلك 
ال�سيا�سات بعيدة عن الإيرادات النفطية، اإذ من ال�سعب 
وتعوي�سات  تخ�سي�سات  فقرة  يف  تغيري  اإحداث 
املوظفني )الرواتب والأجور واملكافاآت التقاعدية( 
ب�رسيحة  الفقرة  تلك  لرتباط  الراهن،  الوقت  يف 
وا�سعة من امل�ستفيدين يقدر عددهم بحدود 5 مليني 
مواطن عراقي، مع �رسورة العتماد على الأ�ساليب 
الإدارية العلمية يف ر�سم �سيا�سة التعيني، والبتعاد 
عن جعل الوظيفة العامة مبثابة اإعانة اأو ملذ يتم 

تكدي�س املوظفني فيه.
بع�س  خ�سخ�سة  يت�سمن  زمني  برنامج  و�سع 
املوؤ�س�سات وال�رسكات العامة التي تعاين من خ�سائر 
مع  والكفاءة،  الإنتاجية  م�ستويات  بتدين  انعك�ست 
القدرة  ذات  العامة  وال�رسكات  املوؤ�س�سات  دعم 
واإعادة  ن�ساطها  ل�ستعادة  املتاحة  والإمكانيات 
ذاتية  موارد  وحتقيق  اأدائها،  وحت�سني  هيكليتها 

تغطي نفقاتها.
عملية  يف  اخلا�س  للقطاع  اأ�سا�سي  دور  اإعطاء 
املايل  النظام  وتقوية  الإعمار،  واإعادة  الإعمار 
وامل�رسيف بهدف حتفيز الن�ساط الئتماين، مع نقل 
اإطار توفري اخلدمات  الإدارة احلكومية من  مهمة 
من  والتنظيم،  واملراقبة  الإ�رساف  اإطار  اإىل 
التنظيمية  واللوائح  القواعد  وتنفيذ  تاأ�سي�س  خلل 
�سيادة  وتعزيز  القت�سادي  للن�ساط  واملوؤ�س�سية 

القانون.
�سمن  الكويت  حرب  تعوي�سات  مو�سوع  ح�سم 
الإطار ال�سيا�سي، اإذ من �ساأن رفع هذا املبلغ عن 
الأعباء املالية العامة اأن ي�سكل دعًما كبرًيا ملوارد 

املوازنة.


