دراسة تحليلية

السياسات االقتصادية في العراق
التحديات والفرص

يمــر العــراق بأزمــة قــد تكــون هــي
األخطــر خــال العقديــن الماضييــن
تقريبــاً ،أزمــة مركبــة (ماليــة -صحيــة-
سياســية) إال أن التحــدي األكبــر يتمثــل في
الجانــب المالــي وذلــك فــي ظــل تراجــع
العوائــد الماليــة نتيجــة صدمــة الطلــب
الســالبة للنفــط والناجمــة عــن أزمــة
فايــروس كورونــا.

والســؤال الــذي تحــاول هــذه الورقــة
اإلجابــة عليــه :مــا هــو الحجــم المتوقــع
لألزمــة الماليــة فــي العــراق؟ الســيما فــي
ظــل عــدد مــن التحديــات األخــرى ،ومــا
هــي الحلــول والسياســات االقتصاديــة
الممكنــة لمعالجتهــا؟ الســيما فــي ظــل
حكومــة جديــدة ووضــع سياســي غيــر
مســتقر فضــ ًل عــن تحــدي صحــي
يتمثــل فــي مواجهــة فايــروس كورونــا،
ومــن أجــل دراســة المشــكلة تــم اســتخدام
األســلوب الوصفــي التحليلــي مــن خــال
اعتمــاد البيانــات والمؤشــرات المتعلقــة
بالموضــوع فــي محاولــة لتفكيــك المشــكلة
ووضــع الحلــول المناســبة لهــا لتجــاوز
األزمــة المركبــة خــال هــذا العــام.
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تمهيد:

يمــر العــراق بأزمــة قــد تكــون هــي االخطــر خــال فــي العوائــد الماليــة ،اال ان هــذه النتائــج تبقــى مرهونــة
العقديــن الماضييــن تقريبــا ،ازمــة مركبــة (ماليــة -بتحقــق المعطيــات التــي تــم افتراضهــا.
صحيــة -سياســية) اال ان التحــدي األكبــر يتمثــل فــي
الجانــب المالــي وذلــك فــي ظــل تراجــع العوائــد الماليــة والســؤال الــذي تحــاول هــذه الورقــة االجابــة عليــه:
نتيجــة صدمــة الطلــب الســالبة للنفــط والناجمــة عــن مــا هــو الحجــم المتوقــع لالزمــة الماليــة فــي العــراق؟
ازمــة فايــروس كورنــا االمــر الــذي وضــع الحكومــة الســيما فــي ظــل عــددا مــن التحديــات االخــرى،
امــام مشــكلة عــدم القــدرة علــى االســتدامة الماليــة ومــا هــي الحلــول والسياســات االقتصاديــة الممكنــة
( )Financial sustainabilityمــع توقعــات لمعالجتهــا؟ الســيما فــي ظــل حكومــة جديــدة ووضــع
تراجــع االيــرادات الــى النصــف او اقــل خــال هــذا سياســي غيــر مســتقر فضــا عــن تحــدي صحــي يتمثــل
فــي مواجهــة فايــروس كورونــا ،ومــن اجــل دراســة
العــام ،وبالتالــي وصــول الخزينــة العامــة الــى مــا
المشــكلة تــم اســتخدام األســلوب الوصفــي التحليلــي
يعــرف بـــ «الفجــوة الماليــة» ()Financial gap
مــن خــال اعتمــاد البيانــات والمؤشــرات المتعلقــة
بعــد ان أصبحــت اإليــرادات ال تغطــي النفقــات العامــة،
بالموضــوع فــي محاولــة لتفكيــك المشــكلة ووضــع
وســتكون المشــكلة االساســية القــدرة علــى اســتدامة
الحلــول المناســبة لهــا لتجــاوز االزمــة المركبــة خــال
الرواتــب واألجــور التــي تشــكل بحــدود ( )60تريليــون
هــذا العــام.
دينــار عراقــي ســنويا تقريبــا.
التوقعــات الحاليــة تشــير الــى ان الجائحــة يمكــن ان
تنجلــي (نســبيا) مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن هــذا العام،
وفــي ظــل االتفــاق بيــن دول اوبــك والــدول المتحالفــة
معهــا ( )OPEC-Plusعلــى تخفيــض االنتــاج
فضــا عــن نمــو الطلــب المتوقــع علــى الســلع لســد
فجــوة الخزيــن التــي ســببتها جائحــة كورونــا ،والعــودة
الجزئيــة للممارســة االعمــال فــي معظــم الــدول ،فــان
اســعار النفــط يتوقــع لهــا ان ترتفــع الــى مشــارف
الخمســين دوالر مــع نهايــة هــذا العــام ،وبالتالــي يمكــن
ان يســتفيد العــراق مــن هــذا االرتفــاع وتحقيــق زيــادة
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وعلــى الرغــم مــن تحســن ترتيبــه عــن العــام الســابق اال
ان العــراق الزال يحتــل مراتــب متأخــرة فــي مؤشــرات
الفســاد الصــادرة عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة فقــد
جــاء فــي المرتبــة ( )162مــن اصــل ( )180دولــة
فــي مؤشــر مــدركات الفســاد للعــام  ،2 2019وحســب
التقريــر نفســه فــان الفســاد السياســي يعــد الســبب االول
للفســاد فــي منطقــة الشــرق األوســط ومن بينهــا العراق،
وفــي هــذا الصــدد اشــارت التقاريــر الســنوية لهيئــة
النزاهــة الــى صــدور ( )14حكــم باإلدانــة فــي قضايــا
فســاد بحــق موظفيــن هــم وزيــر او بدرجتــه فضــا عــن
( )124حكــم لدرجــة مديــر عــام والدرجــات الخاصــة
للســنوات الثالثــة ( )2019-2017فقــط ،فضــا عــن
ذلــك فقــد تدنــت نســبة البرلمانييــن الذيــن افصحــوا عــن
ذممهــم الماليــة الــى حــدود ()35% ،16% ،38%
للســنوات المذكــورة علــى التوالــي ،وهــذا يدلــل علــى
ضعــف الجهــة الرقابيــة نفســها.3

يواجــه االقتصــاد العراقــي عــددا مــن التحديــات التــي
تعّــوق تحقيــق التنميــة ،وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع
العوائــد الماليــة المتحققــة خــال الســنوات الماضيــة
نتيجــة ارتفــاع اســعار النفــط اال انهــا لم تســتغل بالشــكل
االمثــل لتجــاوز تلــك التحديــات ،والتــي نشــير فــي هــذا
المحــور الــى أبرزهــا:

اوال :الفساد المالي واالداري.
يعــد الفســاد المالــي واالداري مــن ابــرز التحديــات
فــي العــراق ،وقــد تمــت االشــارة اليــه مــن قبــل اعلــى
المســتويات الحكوميــة اذ ذكــره معظــم رؤســاء الوزراء
بمــا فيهــم رئيــس الــوزراء الحالــي (الســيد الكاظمــي)،
وتبقــى المشــكلة األساســية فــي دراســة الموضــوع هــي
صعوبــة تحديــد الحجــم الفعلي للفســاد ،اال ان االســتعانة
ببعــض التقاريــر والمؤشــرات يمكــن ان توضــح بعــض
جوانبــه ،حيــث اشــارت التقاريــر الســنوية الصــادرة
عــن هيئــة النزاهــة العراقيــة الــى اســترجاع مــا يقــرب
مــن ( )10مليــار دوالر خــال المــدة ()2019-2009
مــن قيمــة مبالــغ الفســاد المرصــودة مــن قبــل الهيئــة،
ومــن جهــة اخــرى اشــار تقريــر لألمــم المتحــدة عــن
الفســاد ان هنــاك مبالــغ تقــدر بـــ ( )17مليــار دوالر
ســرقت مــن خــال تهريــب النفــط والشــركات الوهميــة
والعقــود غيــر المنفــذ.1
1

ثانيا :احادية االقتصاد.
تؤكــد المؤشــرات عــدم قــدرة االقتصــاد العراقــي
علــى التخلــص مــن مشــكلة الريعيــة التــي الزمتــه
اثنــاء العقــود المنصرمــة ،اذ شــكلت العوائــد النفطيــة
بحــدود ( )95%مــن اجمالــي االيــرادات الســنوية

انظر في ذلك:
 التقريــر الســنوي ،هيئــة النزاهــة ،ســنوات مختلفــة ،المنشــورةعلــى موقــع الهيئــة علــى االنترنــت/http://nazaha.iq :
 الجميــل ،ســرمد كوكــب ،واخــرون ،االقتصــاد العراقــي:التحديــات والخيــارات،
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/economy.arabic.php
7

2

تقريــر مــدركات الفســاد لعــام  ،2019منظمــة الشــفافية الدوليــة
علــى الموقــع االلكترونــي:
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results

3

التقريــر الســنوي ،هيئــة النزاهــة ،ســنوات مختلفــة ،مصــدر
ســبق ذكــره.
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ضريبــة اعــادة االعمــار عوضــا عنهــا فــي العــام
 ،2003وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع المســاهمة النســبية
للضرائــب الــى حــدود ( )6%فــي العــام  ،2009فــان
ذلــك ال يعــود الــى تحســن في الحصيلــة الضريبيــة بقدر
مــا يعــود الــى تغيــر نســبي نتيجــة انخفــاض العوائــد
النفطيــة بفعــل االزمــة الماليــة العالميــة ،لتنخفــض فيمــا
بعــد وتصــل الــى حوالــي ( )4%خــال العــام ،2019
االمــر الــذي يؤكــد ضعــف الــدور التمويلــي لإليــرادات
الضريبيــة فــي تكويــن االيــرادات العامــة فضــا عــن
الحاجــة الــى االصــاح الضريبــي بمــا يتناســب مــع
هــدف تنويــع االيــرادات العامــة.

(كمتوســط) ،ويمكــن توصيــف العالقــة بيــن االيــرادات
النفطيــة وااليــرادات العامــة فــي اطــار مــا يعــرف
فــي االدبيــات الماليــة الحديثــة بـــ «نظريــة حــوض
االســتحمام» ( ،4)Bathtub Theoryحيــث تتعافــى
االيــرادات العامــة كلمــا حقنــت بالمــوارد الماليــة العاليــة
التــي تفرزهــا الصدمــات الخارجيــة الموجبــة (ارتفــاع
اســعار النفــط) ،وبالعكــس تتراجــع عندمــا تتعــرض الى
صدمــات خارجيــة ســالبة (انخفــاض اســعار النفــط)،
وهــو مــا يؤشــر حقيقــة ضيــق قاعــدة االيــرادات العامــة
واســتمرار أحاديــة االقتصــاد العراقــي وعــدم القــدرة
علــى تنويعــه ،فضــا عــن انكشــافه علــى الخارج بنســبة
تقــارب ( )99%نظــرا العتمــاده علــى االســتيرادات
وتعطــل القاعــدة االنتاجيــة ،ومــن الجديــر باإلشــارة إلى
أن اإلنفــاق االســتثماري للعقــد والنصــف الماضي عانى
مــن مشــكلتي تدنــي نســب التنفيــذ وتذبذبــه ،وذلــك بداللة
نســب اإلنفــاق الفعلــي إلــى المخطــط فــي الموازنــات
العامــة ،حيــث نالحــظ انخفــاض نســب التنفيــذ بســبب
ســوء األوضــاع األمنيــة فضــا عــن ســوء االدارة
والفســاد وقــد بلــغ متوســطة نســب التنفيذ نحــو ()60%
للمــدة المذكــورة ،األمــر الــذي انعكــس ســلبا فــي نمــو
القطاعــات اإلنتاجيــة غيــر النفطيــة بشــكل خــاص
واالقتصــاد العراقــي بشــكل عــام ،اذ ال تــزال نســب
مســاهمة القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي
االجمالــي ضعيفــة جــدا ،ففــي الزراعــة كانــت النســبة
( )2%والصناعــة شــكلت بحــدود(.5)1%

ان تدنــي االســهام النســبي للضريبــة الــى اجمالــي
االيــرادات العامــة يمكــن ان نعزيــه الــى مجموعتيــن
مــن العوامــل ،االولــى علــى المســتوى الكلــي والتــي
مــن بينهــا:
 .1انعــدام االســتقرار األمنــي والسياســي التــي شــهدتها
قوضــت القــدرة
معظــم الســنوات الماضيــة والتــي ّ
علــى اســتحصال وجبايــة االيــرادات الضريبيــة
فــي الكثيــر مــن مفاصلهــا ،فضــا عــن التداعيــات
الســلبية لتلــك االوضــاع علــى االقتصــاد وبالتالــي
علــى حجــم االوعيــة الضريبيــة.
 .2اهمــال الضرائــب واالعتمــاد علــى اإليــرادات
النفطيــة او مــا يمكــن ان نســميه بالنــوم علــى
«وســادة النفــط»  cushion of oilبعــد تزايــد
حجــم االيــرادات النفطيــة بفعــل ارتفــاع األســعار
الــى اكثــر مــن مائــة دوالر فــي بعــض الســنوات.
 .3ضعــف الرقابــة وارتفــاع حجــم التهــرب الضريبــي
نتيجــة لتفاقــم ظاهــرة الفســاد االداري والمالــي.

مــن جانــب اخر فــان ارتفاع حجــم االيــرادات الضريبية
بالقيــم المطلقــة خــال الســنوات الماضيــة ال ينفــي ان
اهميتهــا النســبية الــى اجمالــي االيــرادات العامــة ال
تــزال ضعيفــة جــدا فضــا عــن كونهــا غيــر مســتقرة
ال ســيما بعــد تعليــق الضرائــب الجمركيــة واعتمــاد
4

انظر:
https://www.universalcargo.com/the-bathtubtheory-of-economics-and-life/
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تقريــر اإلحصــاءات الســنوية ،ســنوات مختلفــة ،المنشــورة علــى
موقــع وزارة التخطيــط /الجهــاز المركــزي لإلحصــاء علــى
االنترنــتhttp://www.cosit.gov.iq/ar :
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تــم اتباعهــا فضــا عــن تتابــع االزمــات االقتصاديــة
واالمنيــة خــال الســنوات الماضيــة ،وتشــير احــدث
اإلحصــاءات الرســمية المتوفــرة الــى ان نســبة البطالــة
فــي العــراق تشــكل ( )14%مــن قــوة العمــل وهــي
تــزداد بيــن الشــباب ( 24-15ســنة) لتصــل الــى أكثــر
مــن ( ،)34%وإذا مــا اضفنــا لهــا البطالــة الناقصــة
فأنهــا ترتفــع الــى حوالــي ( ،7)40%بالمقابل فان نســبة
الفقــر شــكلت بحــدود ( )20%مــن اجمالــي الســكان،8
وهــذه المؤشــرات مــع عــدم عدالــة توزيــع الدخــل مــن
جهــة وعــدم عدالــة توزيــع فــرص العمــل فــي القطــاع
العــام (المترهــل بأكثــر مــن ثالثــة مالييــن موظــف)،
كلهــا دفعــت الشــباب الــى أوســع مظاهــرات شــعبية
يشــهدها العــراق بعــد عــام  2003والتــي انطلقــت فــي
تشــرين األول مــن العــام الماضــي وال زالــت مســتمرة
فــي وســط العاصمــة ومراكــز المحافظــات الجنوبيــة
(األكثــر فقــرا حســب التقاريــر االحصائيــة) ممــا عطــل
النقــل واثــر علــى مجمــل الحيــاة االقتصاديــة لهــذه
المــدن.

فضــا عــن ذلــك هنالــك مجموعــة ثانيــة مــن االســباب
والخاصــة بالواقــع الضريبــي نفســه يقــف فــي المقدمــة
منهــا:6
 .1التعديــات التشــريعية التــي ظهــرت اثنــاء الســنوات
الســابقة والتــي تضمنــت منــح المكلفيــن المزيــد
مــن االعفــاءات الضريبيــة مــن جهــة ،فضــا عــن
االتجــاه نحــو تخفيــض الســعر الضريبــي لضرائــب
الدخــل ،مــن جهــة اخــرى.
 .2عــدم ايجــاد اوعيــة ضريبيــة جديــدة فضــا عــن عدم
دقــة عمليــة حصــر المكلفيــن ،اذ ال تــزال العديــد
مــن االوعيــة الضريبيــة خــارج نطــاق التحاســب
الضريبــي مثــل (مكاتــب الصيرفــة ،محــات
الموبايــل ،مقاهــي االنترنــت).
 .3االعتمــاد علــى الطرائــق التقليديــة فــي تقديــر
الضرائــب الســيما المظاهــر الخارجيــة بالمكلــف
او النشــاط الخاضــع لهــا مثــل ايجــار الســكن الــذي
يقطنــه المكلــف ،ايجــار المــكان او النشــاط الــذي
يباشــر فيــه نشــاطه االقتصــادي ،عــدد اآلالت
المســتخدمة.
 .4الغــاء الرســوم الجمركيــة واقتصارهــا علــى رســم
اعمــار العــراق فقــط (بنســبة  )5%منذ العــام 2003
واســتمرار العمــل بــه لغايــة العــام  2016علــى
الرغــم مــن صــدور قانــون التعرفــة الجمركيــة رقــم
 22لســنة  2010والــذي بقــي معطــا لمــدة ســتة
ســنوات تقريبــا ،ممــا أهــدر مــوارد ضريبيــة كبيــرة.

هــذا التحــدي أصبــح أكثــر صعوبــة خــال هــذا العــام
مــع انتشــار جائحــة كورونــا ومــا شــكلته مــن تحــدي
حكومــي فــي القطــاع الصحــي ،بعــد ان وصــل عــدد
المصابيــن بالفايــروس الــى حوالــي خمســة وثالثــون
ألــف اصابــة لغايــة اواخــر شــهر حزيــران وبمعــدل
اصابــات يوميــة تجــاوزت ( )2000شــخص ،ومــع
تراجــع االيــرادات العامــة نتيجــة انخفــاض اســعار
النفــط وقلــة التخصيصــات للقطــاع الصحــي فــان
التحــدي االجتماعــي ســيصبح ربمــا التحــدي االول
الــذي يواجــه الحكومــة الجديــدة.

ثالثا :البطالة والفقر.
تعــد مشــكلتي البطالــة والفقــر مــن التحديــات االقتصادية
واالجتماعيــة فــي العــراق وهــي نتــاج طبيعــي لعــدم
فاعليــة السياســات االقتصاديــة واالســتراتيجيات التــي
6

انظر في ذلك:
 جمهوريــة العــراق ،االســتراتيجية الضريبيــة لعــام ،2004امــر ســلطة االئتــاف ذي الرقــم  49فــي .2004/12/19
 التقاريــر الماليــة العامــة ،موقــع وزارة الماليــة العراقيــةعلــى االنترنــت:
http://mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx
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رابعا :صعوبة البيئة االستثمارية.

القــرار االســتثماري للشــركات ومالكــي رأس
المــال ،والشــفافية هنــا هــي المعلومــات التــي
تســاعد الشــركات والمســتثمرين علــى إمكانيــة
التنبــؤ المســتقبلي بالظــروف االقتصاديــة الداخليــة
والتــي يمكــن فــي ضوئهــا صياغــة وتوجيــه خطــط
االســتثمار واتخــاذ القــرارات المســتقبلية المناســبة.

احتــل العــراق المرتبــة ( )172مــن بيــن ()190
دولــة وبواقــع ( )44,7نقطــة فقــط (مــن  100نقطــة)
فــي تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال (Doing
 )Businessلعــام  ،9 2020اذ تراجــع تصنيــف
العــراق فــي معظــم محــاور التقريــر ســواء التنفيذيــة
مثــل :بــدء النشــاط التجــاري ،واســتخراج تراخيــص
البنــاء ،والحصــول علــى الكهربــاء ،وتســجيل الملكيــة .3 ،مشــكلة تخصيــص االرض للمشــروع االســتثماري.
اذ تعانــي هيئــات االســتثمار عمومــا مــن هــذه
ودفــع الضرائــب ،والتجــارة عبــر الحــدود ،وكذلــك
المشــكلة وألســباب مختلفــة (تغييــر جنــس االرض،
التشــريعية مثــل حمايــة المســتثمرين ،وإنفــاذ العقــود،
عــدم تحديــث التصميــم االســاس للمــدن ،وجــود
والحصــول علــى االئتمــان وتصفيــة النشــاط التجــاري.
نزاعــات ملكيــة علــى بعــض االراضي..،الــخ)
وعلــى الرغــم مــن كل المزايــا التــي تضمنهــا قانــون
علمــا ان االراضــي مملوكــة مــن قبــل جهــات اخرى
االســتثمار رقــم ( )13لســنة  2006المعـدّل والتحســن
االمنــي اال ان العــراق لــم ينجــح فــي جــذب رؤوس
وليــس هيئــات االســتثمار.
االمــوال األجنبيــة ،وهــذا يدلــل علــى ان المشــكلة
االساســية تتمثــل فــي ادارة ملــف االســتثمار مــن قبــل  .4عــدم فاعليــة مديريــة النافــذة الواحــدة (التــي شــكلتها
الهيئــة الوطنيــة (االتحاديــة) وهيئــات االســتثمار فــي
هيئــات االســتثمار) بســبب عــدم حصــول ممثلــي
المحافظــات التــي تشــكلت بموجــب القانــون المذكــور،
الــوزارات فــي هــذه المديريــة علــى الصالحيــات
فضــا عــن عــدد مــن المعوقــات االخــرى والتــي مــن
المطلوبــة مــن وزاراتهــم لتســهيل عمليــة منــح
أبرزهــا:10
االجــازة ،وهــذا ادى الــى تأخــر الموافقــات
 .1المعوقــات المؤسســاتية .حيــث تبــرز مشــكلة
القطاعيــة المطلوبــة مــن الــوزارات المعنيــة عــن
الروتيــن والبيروقراطيــة فضــا عــن عــدم تفهــم
المــدة المحــددة فــي القانــون (قانــون االســتثمار حــدد
طبيعــة المشــاريع االســتثمارية والتعامــل معهــا
مــدة خمســة عشــر يومــا للــوزارة لبيــان الــراي) ممــا
بطريقــة ســلبية ســواء مــن حيــث االلتــزام بالتوقيتات
يؤخــر منــح االجــازة االســتثمارية.
الزمنيــة المحــددة وفــق قانــون االســتثمار النافــذ فــي
مرحلــة مــا قبــل االجــازة او مــن حيــث التســهيالت
 .5تــردي مســتوى البنيــة التحتيــة في اغلــب المحافظات
المطلوبــة فــي مرحلــة مــا بعــد االجــازة.
بشــكل كبيــر والتــي تعــد مــن اهــم مرتكــزات البيئــة
االستثمارية.
 .2انعــدام الشــفافية والوضــوح .إن البيئــة االقتصاديــة
تفتقــر إلــى الشــفافية والتــي لهــا أهميــة كبيــرة فــي
 .6التجاذبــات السياســية التــي اثــرت ســلبا علــى عمــل
هيئــات االســتثمار الســيما علــى اختيــار االدارات
 9تقرير ممارسة االعمال:
https://arabic.doingbusiness.org/
العليــا ،علمــا ان العديــد مــن كــوادر الهيئــات
 10حســن ،د .باســم عبــد الهــادي ،معوقــات االســتثمار االجنبــي
االســتثمارية مــن تخصصــات بعيــدة عــن متطلبــات
فــي العــراق والفــرص الممكنــة ،بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر حــوار
بغــداد المعــد مــن قبــل المعهــد العراقــي لحــوار الفكــر برعايــة
عمــل االســتثمار.
رئاســة مجلــس النــواب العراقــي ،بغــداد .2017/1/15-14
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نظــرا لتأخــر اقــرار الموازنــة العامــة لهــذا العــام فقــد ( )24,2و( )28,2و( )32,2تريليــون دينــار عراقــي
تــم صــرف النفقــات وفقــا لقاعــدة ( )12/1مــن موازنــة لثمانيــة أشــهر للســيناريوهات األول والثانــي والثالــث
العــام الســابق المنصــوص عليهــا فــي قانــون االدارة علــى التوالــي.
الماليــة ،11وقــد مــرت الشــهور االربعــة االولــى بســام
بعــد ان غطــت االيــرادات النفقــات اال ان االزمــة المالية امــا اإليــرادات األخــرى فقــد شــكلت حوالــي ()300
لهــذا العــام ســتظهر مــع بدايــة الشــهر الخامــس وهــذه مليــار دينــار عراقــي مــن مجمــوع اإليــرادات المقــدرة
االزمــة يمكــن استشــراف حجمهــا مــن خــال الوضــع مــن قبــل وزارة الماليــة لشــهر كانــون الثانــي للعــام
المالــي المتوقــع لألشــهر الثمانيــة المتبقيــة مــن العــام الحالــي (انظــر الملحــق  ،)1وبالتالــي إذا مــا افترضنــا
الحالــي (مــن الشــهر الخامــس حتــى نهايــة العــام) وفقــا انهــا ســتحافظ علــى هــذا المســتوى شــهريا فــان مجموع
لألثــار التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا وهبــوط اســعار اإليــرادات غيــر النفطيــة للثمانيــة أشــهر المتبقيــة
ســتصل الــى حوالــي ( )2,4تريليــون دينــار عراقــي.
النفــط الــى مــا دون العشــرين دوالر.

اوال :تقدير االيرادات.

وعليــه فــان مجمــوع اإليــرادات العامــة النفطيــة
وااليــرادات األخــرى المتوقعة لألشــهر الثمانيــة القادمة
ســتصل الــى حوالــي ( )26,6و( )30,6و()34,6
تريليــون دينــار عراقــي للســيناريوهات الثــاث علــى
التوالــي (انظــر جــدول .)1

اإليــرادات المتوقعــة للخزينــة العامــة لألشــهر الثمانيــة
القادمــة يمكــن استشــرافها مــن خــال بنــاء ثــاث
ســيناريوهات لإليــرادات النفطيــة األول يعتمــد ســعر
( )30دوالر لبرميــل النفــط كمتوســط والثانــي ()35
دوالر والثالــث ( )40دوالر ،12وصــادرات بواقــع
( )2,8مليــون برميــل يوميــا (وفقــا لحصــة العــراق
بعــد اتفــاق أوبــك األخيــر) ،وهــذه االفتراضــات توصلنا
الــى اإليــرادات النفطيــة المتوقعــة والتــي تقــدر بحــدود
 11قانون االدارة المالية رقم  6لسنة  ،2019المادة (/13اوال).
 12البــد مــن االشــارة الــى ان حوالــي عشــرة دوالر مــن كل برميــل
منتــج فــي العــراق تذهــب الــى الشــركات االجنبيــة المســتخرجة
للنفــط وال تعــود الــى الخزينــة ومــن اجــل عــدم تعقيــد التحليــل
تــم التحفــظ فــي االســعار المتوقعــة مــن دون اســتبعاد حصــة
الشــركات النفطيــة ،انظــر:
علــي محســن اســماعيل ،االحتياطيــات الدوليــة ونافــذة بيــع
العملــة االجنبيــة فــي البنــك المركــزي العراقــي ،ص  ،6دراســة
معــدة مــن قبــل محافــظ البنــك المركــزي العراقــي ومنشــورة
علــى موقــع البنــك المركــزي علــى االنترنــت:
https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152214572823873.pdf
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جدول ( :)1سيناريوهات النفقات واإليرادات المتوقعة (تريليون دينار عراقي)*

*

توقعات لثمانية اشهر
()2020/12-5

السيناريو األول
(المتشائم)

السيناريو الثاني
(الوسط)

السيناريو الثالث
(المتفائل)

االيرادات

26,6

30,6

34,6

النفقات

40,7

40,7

40,7

العجز

14,1

10,1

6,1

تم احتساب سعر صرف ( )1200دينار للدوالر وهو السعر المعلن من قبل البنك المركزي العراقي.

دينــار لتغطيــة النفقــات الجاريــة لألشــهر الثمانيــة
ثانيا :تقدير النفقات.
المتبقيــة مــن الشــهر الخامــس وحتــى نهايــة العــام مــع
مــن خــال الملحــق ( )2الــذي يتضمــن تقديــر وزارة
افتــراض تجميــد النفقــات االســتثمارية.
الماليــة للنفقــات الجاريــة لشــهر كانــون الثانــي مــن هــذا
العــام يتضــح ان النفقــات الجاريــة بلغــت ()5088
وعليــه يتضــح وجــود عجــز محتمــل يصــل الــى حوالــي
مليــار دينــار علمــا ان فقرتــي الرواتــب واألجــور
( )14,1و( )10,1و( )6,1تريليــون دينــار عراقــي
وتخصيصــات الرعايــة االجتماعيــة تشــكل ()85%
وفقــا للســيناريو األول والثانــي والثالــث علــى التوالــي.
مــن تلــك النفقــات وتصــل الــى حوالــي ( )4,4تريليــون
والســؤال هنــا كيــف يمكــن تغطيــة هــذا العجــز؟ ومــا
دينــار ،وهــذا يدلــل علــى حاكميــة هــذه النفقــات وبالتالي
هــي الحلــول التــي يمكــن ان تقدمهــا السياســتين الماليــة
فــان الموازنــة بحاجــة الــى حوالــي ( )40,7تريليــون
والنقديــة لذلــك؟
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 .3الغــاء تعــدد الرواتــب فضــا عــن الغــاء الراتــب
التقاعــدي ألعضــاء مجلــس النــواب ومجالــس
المحافظــات (مــن الصعــب تقديــر حجــم المبالــغ
المتحققــة مــن ذلــك بســبب عــدم توفــر البيانــات
الخاصــة بهــا).
 .4التفــاوض مــع الــدول الدائنــة للعــراق مــن اجــل
تأجيــل دفــع اقســاط الديــن لهــذا العــام.
 .5الغــاء البطاقــة التموينيــة لمــن يزيــد راتبــه عــن
مليــون دينــار وإلغــاء البطاقــة التموينيــة لكامــل
العائلــة التــي يزيــد راتــب رب االســرة فيهــا عــن
مليونــي دينــار.
 .6الغــاء بعــض الســفارات والملحقيــات التجاريــة
والعســكرية والثقافيــة (لمــدة ال تقــل عــن خمســة
ســنوات) واالبقــاء علــى عــدد محــدود جــدا منهــا،
فضــا عــن تقليــص العــدد الموجــود فــي الســفارات
االخــرى الــى الحــدود الدنيــا.

السياســة الماليــة يمكــن ان تســاهم فــي معالجــة االزمــة
مــن خــال اعــادة هيكلــة النفقــات وااليــرادات فــي
الموازنــة العامــة وكمــا يأتــي:

اوال :تخفيض النفقات.
وفــق المعطيــات اعــاه نقتــرح ان يتــم تجميــد النفقــات
االســتثمارية (خــال هــذا العــام) فضــا عــن تخفيــض
النفقــات الجاريــة وفــق االتــي:
 .1تخفيــض رواتــب الدرجــات الوظيفيــة الخاصــة
بنســبة ( .)25%فضــا عــن تســنيد ()10%
مــن رواتــب الدرجــات الوظيفيــة مــن الســابعة
صعــودا (تحويلهــا الــى ســندات  )Bondsلغــرض
تمويــل الحكومــة بديــن داخلــي مــن خــارج الجهــاز
المصرفــي وعــدم مزاحمــة ()Crowding out
القطــاع الخــاص علــى االئتمــان المصرفــي وتكــون
الســندات لمــدد مختلفــة ( 3ســنوات للدرجــات مــن
الســابعة الــى الخامســة) ( 4ســنوات للدرجــات مــن
الرابعــة الــى االولــى) علــى ان تكــون تلــك الســندات
قابلــة للتــداول فــي ســوق العــراق لــأوراق الماليــة،
وهــذا ســيوفر مــع النقطــة االولــى ( )10%تقريبــا
مــن اجمالــي الرواتــب واالجــور اي حوالــي ()2,6
ترليــون لألشــهر الثمانيــة.

ثانيا :زيادة االيرادات.

العمــل علــى زيــادة االيــرادات العامــة مــن خــال
االتــي:
 .1خصخصــة شــركات القطــاع العــام الخاســرة وغيــر
المنتجــة حاليــا وعددهــا ( )157شــركة عامــة،13
امــا الشــركات الرابحــة وعددهــا ( )44شــركة
يمكــن الذهــاب الــى خيــار الشــراكة مــع القطــاع
 .2دفــع الرواتــب كل ( )35يــوم بــدال مــن ثالثيــن
الخــاص فــي ادارتهــا ،وهــذا االمــر ســيوفر مــوارد
يــوم وهــذا ســيوفر حتــى نهايــة العــام رواتــب شــهر
كامــل تقريبــا (اي حوالــي  3,3تريليــون دينــار)
تعلــن الحكومــة عــن دفعــه فــي وقــت الحــق مــن  13تقريــر إعــادة هيكلــة الشــركات العامــة :الواقــع رؤيــة نحــو
اإلصــاح ،هيئــة المستشــارين فــي رئاســة الــوزراء،
الســنة القادمــة مــع تحســن العائــدات الماليــة.
iraqieconomists.net/ar/201503/06//
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مــن ايــة رســوم ســيادية كونهــا مــن اختصــاص
وزارة الماليــة وســيعتمد فــي اســتردادها علــى
اجــور بعــض الخدمــات التــي اقرتهــا هيئــة المنافــذ
الحدوديــة فضــا عــن مشــاركة المســتثمر لبعــض
الجهــات العاملــة فــي المنفــذ بأجورهــا مقابــل توفيــر
البنــى التحتيــة لهــا مــن مختبــرات او مخــازن .ان
االدارة المشــتركة للمرفــق العــام امــر تتبعــه العديــد
مــن الــدول التــي تؤمــن بالشــراكة الحقيقيــة بيــن
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ،وبنــاء علــى
ذلــك ســينهض االســتثمار بواقــع البنــى التحتيــة
للمنافــذ الحدوديــة مــن خــال انشــاء منافــذ نموذجيــه
وفــق مخططــات عصريــة تتضمــن كل الخدمــات
المطلوبــة فــي المنفــذ وهــو يعــد أحــد المكاســب
المتحققــة للحكومــة مــن االســتثمار الســيما فــي ظــل
الشــحة الماليــة التــي تعانــي منهــا .امــا مــن جانــب
المنافــع التــي يجنيهــا المســتثمر فتتمثــل فــي عائــدات
ســاحات وقــوف وانتظــار الشــاحنات باإلضافــة
الــى اجــور النقــل الداخلــي وانشــاء مراكــز تجاريــة
وفنــدق باإلضافــة الــى توفيــر العمالــة داخــل المنفــذ
الحــدودي لتحميــل وتفريــغ الشــاحنات ويمكــن
ان تكــون عائــدات تلــك النشــاطات وفقــا لمبــدأ
المشــاركة ممــا يحقــق مكســب للحكومــة ايضــا.

ماليــة للخزينــة العامــة فضــا عــن تقليــل العــبء
اإلداري والفســاد المستشــري فــي هــذه الشــركات.
 .2اســتحصال الديــون العالقــة بذمــة شــركات الهاتــف
النقــال والمقــدرة بحــدود ( )1,4مليــار دوالر،14
وتحديــد موعــد ســنوي ثابــت لتســديد مــا ترتــب
عليهــا مــن مبالــغ إلــى الحكومــة.
 .3تحويــل اربــاح المؤسســات والشــركات الحكوميــة
كافــة الــى الخزينــة العامــة خــال هــذا العــام (حيــث
يتــم تحويــل نصفهــا وفــق الموازنــات العامــة
الســابقة).
 .4تفعيــل مشــروع الجبايــة االلكترونيــة للمــاء
والكهربــاء والضرائــب وخدمــات وزارة الداخليــة
الــذي بــدأ االعــداد لــه منــذ أكثــر مــن عاميــن ولــم
يتــم العمــل بــه لحــد االن.
 .5بيــع برميــل النفــط الــى المصافــي بســعر ال يقــل عــن
( )75%مــن ســعر البرميــل المبــاع دوليــا ،علما ان
البرميــل يبــاع الــى المصافــي حاليــا بمــا يعــادل ()4
دوالر ،واالربــاح المتحققــة تــوزع علــى منتســبي
المصافــي وال تعــود الــى الخزينــة العامــة.15
 .6اســتثمار الغــاز المصاحــب للنفــط المنتــج والــذي
تقــدر الخســائر الســنوية لحرقــه وعــدم االســتفادة
منــه بحــدود ( )45مليــار دوالر.16
 .7ضبــط المنافــذ الحدوديــة ،علمــا ان هــذه العمليــة
مــع المقتــرح رقــم ( )4أعــاه توفــر ضائعــات فــي ب.تفعيــل العمــل بنافــذة التبــادل التجــاري الواحــدة
فــي المنافــذ والتــي ســتكون مهامهــا تحقيــق الربــط
عوائــد الخزينــة العامــة تصــل الــى حوالــي ()10
االلكترونــي وأتمتــة ()Automatization
تريليــون دينــار ســنويا .عبــر تطويــر عمــل المنافــذ
اجــراءات العمــل داخــل المنفــذ الحــدودي وصـ ً
ـول
الحدوديــة مــن خــال:
الــى معاملــة بــا ورق لمــا لهــا مــن اهميــة فــي
أ .االعــان عــن المنافــذ كفــرص اســتثمارية علمــا ان
ســرعة انجــاز المعامــات وتحســين طــرق الرقابــة
المســتثمر لــن يســتعيد رأس مــال المشــروع وارباحه
والجبايــة وتقليــل الفســاد ،علمــا بان اجــراءات الهيئة
 14تصريــح النائبــة زيتــون الدليمــي ،عضــو لجنــة االقتصــاد
العامــة للجمــارك التخــاذ خطــوات فعليــة باتجــاه
واالســتثمار النيابيــة،
https://www.zawya.com/mena/ar/story/
أتمتــة عملهــا قــد تأخــرت رغــم صــدور قــرارات
ZAWYA20151216090927/
مــن مجلــس الــوزراء بذلــك.
 15محســن حســن ،القــدرات العراقيــة المتاحــة لتعويــض الخســائر
النفطيــة فــي ظــل تداعيــات كورونــا تقديــر موقــف ،مركــز
البيــان للدراســات ،2020 ،ص ،12
https://www.bayancenter.org/20206142/06//
 16شــذى خليــل ،ثــروة العــراق مــن الغــاز كلمــا زاد انتــاج النفــط
زاد حــرق الغــاز،
https://rawabetcenter.com/archives/99513
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االيجابيات المحتملة من عملية التخفيض:
 .1انخفــاض الطلــب الكلــي وبالتالــي انخفــاض
االســتيرادات وتحســن وضــع ميــزان المدفوعــات.
 .2تقليــل الطلــب علــى الــدوالر الرتفــاع الســعر
وبالتالــي تعزيــز االحتياطيــات االجنبيــة.
المقــوم بالعملــة
 .3انخفــاض حجــم االنفــاق العــام
ّ
المحليــة بنســبة تســاوي قيمــة التخفيــض.
 .4تعزيــز القــدرة التنافســية للمنتــج المحلــي ،ممــا يقلــل
البطالــة مــن خــال عــودة المشــاريع بفعــل تحســن
قدرتهــا التنافســية (بنســبة تعتمــد علــى مســتوى
التخفيــض).

عــادة مــا تتــرك الحلــول الماليــة اثــارا اجتماعيــة غيــر
مرغوبــا فيهــا سياســيا ،فضــا عــن ذلــك فــان عمــق هذه
االزمــة يتطلــب تدخــل أكثــر مــن سياســة واحــدة لــذا
فــان السياســة النقديــة يمكــن ان تقــدم حلــول بالتنســيق
مــع السياســة الماليــة عبــر اداتيــن ،وكمــا يأتــي:

أوال :تخفيض سعر صرف الدينار.

تشــير بعــض التوقعــات الــى اســتمرار االزمــة لمــا بعــد
العــام الحالــي ،17وبالتالــي ال يمكــن االســتمرار بخيــار
االســتدانة او تقليــل الرواتــب ولذلــك نقتــرح الذهــاب
الــى خيــار تخفيــض ســعر الصــرف لتغطيــة العجــز
فضــا عــن دوره فــي معالجــة اختــال الموازنــة العامــة
في المقابل هنالك عدد من السلبيات المحتملة:
الناجــم عــن ارتفــاع تخصيصــات الرواتــب واالجــور
 .1زيــادة االنفــاق الحكومــي بالدينار بمســتوى االرتفاع
الــى اجمالــي النفقــات العامــة وعــدم قــدرة الحكومــة
في مســتوى االســعار.
علــى اســتدامة هــذه التخصيصــات االمــر الــذي يؤثــر
 .2التأثيــر علــى الطبقــات الفقيــرة مــن المجتمع وحســب
ســلبا علــى اســتدامة الديــن العــام .كمــا ان اهميــة
نســبة االرتفــاع المحتمل للمســتوى العام لألســعار.
هــذا التوقيــت تكمــن فــي وجــود حالــة مــن االنكمــاش
االمــر الــذي يخفــف مــن إثــر التخفيــض علــى األســعار
وبالتالــي اســتغالل هــذه المرحلــة بســبب مرونــة الطلــب
نتيجــة االزمــة الماليــة وقبــول التجــار بتحمــل جــزء
مــن ارتفــاع األســعار عبــر تقليــل هامــش الربــح االمــر
الــذي يخفــف مــن اإلثــر التضخمــي للتخفيــض علــى
الفئــات الهشــة.
 17آفــاق االقتصــاد االقليمــي :الشــرق االوســط واســيا الوســطى،
صنــدوق النقــد الدولــي 2020 ،علــى الموقــع االلكترونــي:
file:///C:/Users/User/Downloads/mreo0420full-report-arabic.pdf
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السيناريوهات المقترحة:18
الســيناريو األول :تخفيــض ســعر الصــرف مــن
( )1200دينــار للــدوالر الــى ( )1400بمــا يحقــق
ارتفــاع فــي العوائــد الماليــة للحكومــة بنســبة ()17%
تقريبــا ،ومــع افتــراض ســعر برميــل النفــط ()35
دوالر لهــذا العــام وصــادرات بحجــم ( )2,4مليــون
برميــل يوميــا فــان عائــدات الحكومــة ســتزيد وفــق
الســعر المقتــرح الــى حوالــي ( )28,2تريليــون دينــار بالمقابــل فــان تأثيــر تخفيــض ســعر الصــرف علــى
بــدال مــن ( )24,2تريليــون وفــق الســعر الحالــي اي الطبقــات الهشــة يمكــن معالجتــه مــن خــال دعمهــم
بجــزء مــن الزيــادة التــي تحققهــا الحكومــة مــن فــارق
اضافــة ( )4تريليــون دينــار للثمانيــة أشــهر.
ســعر الصــرف وفــق الســعر الجديــد اي اســتخدام جــزء
الســيناريو الثانــي :تخفيــض ســعر الصــرف مــن مــن عوائــد التخفيــض لدعــم االفــراد تحــت خــط الفقــر.
( )1200دينــار للــدوالر الــى ( )1600بمــا يحقــق كمــا اننــا نعتقــد ان االســعار لــن ترتفــع بنســبة كبيــرة
ارتفــاع فــي العوائــد الماليــة للحكومــة بنســبة ( )33%حيــث ان التجــار ســيضحون بجــزء مــن هوامــش
تقريبــا ،ومــع نفــس االفتراضــات الســابقة فــان عوائــد االربــاح مــن اجــل مواجهــة انكمــاش الطلــب وتراجــع
الحكومــة ســتزيد الــى حوالــي ( )32,2تريليــون دينــار المبيعــات كمــا ذكرنــا انفــا.
بــدال مــن ( )24,2تريليــون وفــق الســعر الحالــي اي
ثانيا :التمويل غير المباشر.
اضافــة ( )8تريليــون دينــار.
(علــى عكــس عمليــة تخفيــض الرواتب) ،وهذا ينســحب
علــى القــروض المصرفيــة التــي بذمــة الموظــف فــان
تخفيــض الرواتــب يجعــل الموظــف امــام مشــكلة فــي
ســداد القــروض وإذا قامــت الحكومــة بإطفــاء القــروض
او جــزء منهــا فأنهــا لــن تســتفيد مــن تخفيــض الرواتــب
كثيــرا.

اســتنادا الــى المــادة ( )26مــن قانونــه رقــم  56لســنة
ان تخفيــض ســعر الصــرف لــن يؤثــر علــى العقــود
 2004المعــدل ،19فــان البنــك المركــزي ال يمكنــه ان
المبرمــة بيــن االفــراد أنفســهم وبيــن االفــراد والحكومــة
يقــرض الحكومــة ولكــن يســتطيع ان يشــتري االوراق
الماليــة الحكوميــة مــن الســوق الثانــوي اي تقديــم
 18تجــدر االشــارة الــى ان فئــات العملــة العراقيــة الحاليــة وهــي
(250دينــار500 ،دينــار1000 ،دينــار5000 ،دينــار ،التمويــل غيــر المباشــر .اال ان حجــم التمويــل الــذي
10000دينــار25000 ،دينــار50000 ،دينــار) ،تحــدد يمكــن ان يقدمــه البنــك المركــزي ســيعتمد علــى عــدد
االســعار وفــق هــذه الفئــات نظــرا لعــدم وجــود فئــات نقديــة
صغيــرة ،وبالتالــي فــان ســعر الصــرف الحالــي (1200دينــار /مــن المؤشــرات والتــي مــن أبرزهــا االثــر التضخمــي،
دوالر) ال يســمح للتاجــر بــان يبيــع الســلعة المســتوردة بــدوالر اســتدامة الديــن ،االثــر علــى حجــم االحتياطيــات
بأقــل مــن ( )1500لعــدم وجــود فئــات مــن العملــة تمكنــه مــن
البيــع بأقــل مــن ذلــك .وبالمقابــل نعتقــد ان عمليــة تخفيــض االجنبيــة .وفيمــا يتعلــق بالمؤشــر االول فــان تراجــع
ســعر الصــرف المقترحــة (وفــق الســناريو االول) لــن ترفــع المســتوى العــام لألســعار المتوقــع ان يصــل الــى
االســعار (للســلع الدنيــا) اذ ان الســلعة التــي يســتوردها التاجــر
بــدوالر سيســتمر ببيعهــا بـــ ( )1500نتيجــة عــدم مرونــة الطلب ( )0,8%خــال هــذا العــام نتيجــة االزمــة (كمــا مبيــن
وانخفــاض االنفــاق وبالتالــي ســينخفض ربــح التاجــر الــى فــي ملحــق  )4يبــدد المخــاوف التضخميــة ،وعليــه فــان
( )100دينــار بــدال مــن ( )300دينــار .امــا وفــق الســيناريو
الثانــي فــان عمليــة تخفيــض ســعر الصــرف المقترحــة ســترفع اســتدامة الديــن واالثــر علــى االحتياطيــات ســتكون
االســعار بنســبة معينــة وبالتالــي الســلعة التــي يســتوردها التاجـ
ـر العوامــل المؤثــرة فــي حجــم التمويــل الــذي يمكــن
بــدوالر ســيبيعها بـــ( )1750بــدل ( )1500وبالتالــي ســينخفض
ربــح التاجــر الــى ( )150دينــار بــدال مــن ( )300دينــار علمــا تقديمــه مــن قبــل البنــك المركــزي.
انــه لــن يســتطيع بيعهــا بـــ( )2000دينــار بســبب انخفــاض
الطلــب وعــدم مرونتــه كمــا ذكرنــا اعــاه .وبالتأكيــد فــان نســبة
االرتفــاع بالنســبة للســلع االخــرى (ذات القيــم االعلــى) فــان
نســبة االرتفــاع فــي الســعر ســتكون اقــل مــن الســلع الدنيــا.

 19قانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم ( )56لســنة 2004
المعــدل.
16

المحور الرابع :السياسة النقدية والحلول الصعبة

يمكــن اعتمــاد تحليــل العالقــة بيــن االنفــاق الحكومــي
ومبيعــات العملــة االجنبيــة فــي البنــك المركــزي ،وكمــا
مبيــن فــي بيانــات الملحــق ( .)3وبهــذا الصــدد يتضح ان
نســبة تأثيــر االنفــاق الحكومــي علــى نافــذة بيــع العملــة
االجنبيــة غيــر ثابتــه وتختلــف باختــاف الطلــب الكلــي
علــى العملــة االجنبيــة (وهــو محكــوم بعــدة عوامــل) ،اال
اننــا نالحــظ ان متوســط هــذه النســبة تقــدر بـــ ()65%
تقريبــا للســنوات ( )2013-2010والتــي شــهدت
اســتقرارا نســبيا فــي االســعار والعوائــد الماليــة ،امــا فــي
الســنوات التــي اتســمت بالصدمــات الخارجيــة الســالبة
وهــي كل مــن ( 2009نتيجــة االزمــة الماليــة العالمية)،
وكذلــك ســنوات ( )2018 - 2014نجــد ان متوســط
الطلــب علــى العملــة االجنبيــة ارتفــع الــى مــا يقــارب
( )75%مــن حجــم االنفــاق الحكومــي وهــذا االمــر
يفســر كنتيجــة لعــدم وجود انفــاق حكومي كبيــر بالدوالر
يخفــف مــن الطلــب المحلــي ،وبالتالــي انتقــل كل الطلــب
الــى نافــذة بيــع العملــة ،فضــا عــن مســاهمة التوقعــات
المتشــائمة مــن قبــل االفــراد فــي التحــوط بالــدوالر فــي
موجوداتهــم الماليــة .عليــه نتوقــع ان تمويــل الحكومــة
مــن قبــل البنــك المركــزي ســينعكس ســلبا علــى حجــم
االحتياطيــات االجنبيــة بنســبة تقــارب ( )75%منــه،
فــاذا قــام البنــك المركــزي بخصــم حــواالت خزانــة
بمقــدار ( )10مليــار دوالر (علــى ســبيل المثــال) فانــه
سيســاهم فــي انخفــاض االحتياطــي (المقــدر حاليــا بـ 64
مليــار دوالر) بمــا يســاوي ( )7,5مليــار دوالر.

امــا بخصــوص المؤشــر الثانــي المتعلــق باســتدامة
الدّيــن ( )Debt sustainabilityفــان اإلحصــاءات
المتوفــرة تشــير الــى ان نســبة الدّيــن الداخلــي الــى
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــراق شــكلت بحــدود
( )15%خــال عــام  2019بعــد ان كانــت تشــكل
بحــدود ( )7%فــي العــام  ،2010وعلــى الرغــم مــن
انخفــاض حجــم الدّيــن الداخلــي الــى حوالــي ()38,3
ترليــون دينــار فــي بدايــة العــام الحالــي اال ان نســبته
الــى الناتــج ســتكون أكبــر مــع توقعــات انخفــاض
األخيــر بنســبة ( )-4,7%بســبب االزمــة االقتصاديــة
(انظــر ملحــق  ،)4واذا مــا اضفنــا لــه الديــن الخارجــي
والــذي يبلــغ بحــدود ( )25مليــار دوالر فــان النســبة
ســترتفع .ولكــن فــي المقابــل فــان بعــض الدراســات
الحديثــة التــي أجريــت حــول موضــوع عــبء الدّيــن
تشــير الــى عــدم وجــود ســقف محــدد يمكــن اعتمــاده
وان ذلــك يعتمــد علــى خصوصيــة كل بلــد الســيما مــن
حيــث تنــوع االقتصــاد ،20وإذا مــا نظرنــا الــى العــراق
مــن هــذه الزاويــة يصبــح الســقف المنظــور للدّيــن
منخفضــا جــدا نتيجــة عــدم تنــوع االقتصــاد والطبيعــة
الريعيــة ( )Rentierفيــه ،وبالتالــي ال يمكــن الذهــاب
باتجــاه المزيــد مــن الدّين ،امــا إذا نظرنا الــى الموضوع
مــن زاويــة أخــرى تتمثــل فــي ان االزمــة غيــر تقليديــة
وبالتالــي هــي بحاجــة الــى حلــول غيــر تقليديــة فــان
ذلــك يســمح بإعــادة التفكيــر باالســتدانة الداخليــة تحديــدا
لتجــاوز االزمــة ،اذ ان الظــرف الحالــي المتمثــل
بانكمــاش الطلــب والتحــوط الــذي يتبعــه االفــراد نتيجــة
ضبابيــة المســتقبل يجعــل مــن الصعــب طــرح ســندات
موجهــة الــى الجمهــور كمــا حصــل عامــي 2015
و ،2016فضــا عــن صعوبــة االســتدانة مــن الخــارج
ايضــا.

بالمقابــل وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع العملــة المحليــة
المصــدرة الــى حوالــي ( )57تريليــون دينــار فــي الربع
االول مــن هــذا العــام فــان االحتياطيــات االجنبيــة ال
تــزال تغطــي حجــم العملــة المصــدرة بنســبة تقــارب
( )130%وهــذه النســبة تعــد مرتفعــة وفقــا للمؤشــرات
الدوليــة الخاصــة بكفايــة االحتياطيــات (Adequacy
 )of reservesاالمــر الــذي يســمح للبنــك المركــزي
امــا بالنســبة للمؤشــر الثالــث ومــن اجــل احتســاب أثــر بتقديــم تمويــل غيــر مباشــر اســتنادا الــى المعطيــات
التمويــل المحتمــل علــى حجــم االحتياطيــات االجنبيــة اعــاه.
 20المصطفــى بنتــور ،حــدود الديــن العــام القابــل لالســتمرار والنمــو
االقتصــادي بيــن النظريــة والواقــع :اســقاطات علــى حالــة الــدول
العربيــة ،صنــدوق النقــد العربــي.2018 ،
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يعانــي االقتصــاد العراقــي مــن تحديــات عديــدة  .4مــن المتوقــع ان يصــل العجــز فــي الموازنــة العامــة
(وفــق الســيناريو الوســط) الــى حوالــي ()10,1
واختــاالت واســعة الســيما احاديــة االقتصــاد وعــدم
تريليــون دينــار عراقــي خــال هــذا العــام.
التنــوع فضــا عــن تفشــي الفســاد المالــي واالداري
وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر ،وفــي ظــل االزمــة
الماليــة الحاليــة (االزمــة المركبــة) اصبحــت التحديــات  .5ان حصــول الموازنــة العامــة علــى تمويــل غيــر
مباشــر مــن البنــك المركــزي يعــد أفضــل حلــول
امــام الحكومــة الجديــدة أكبــر وعمليــة االصــاح أكثــر
االســتدانة لتمويــل العجــز فــي ظــل الظــروف
صعوبــة ،وقــد حاولــت هــذه الورقــة ان تقــدم عــددا مــن
الحاليــة ،نظــرا لصعوبــة االشــكال االخــرى مــن
الحلــول لمواجهــة االزمــة وتوصلــت الــى مجموعــة
االســتدانة.
مــن االســتنتاجات والتوصيــات نذكــر منهــا:
 .6ان االزمــة الحاليــة تعــد أفضــل وقــت إلعــادة النظــر
اوال :الخالصة واالستنتاجات.
بســعر صــرف الدينــار العراقــي ،حيــث ان الركــود
 .1يعانــي العــراق مــن ازمــة مركبــة (اقتصاديــة-
الحالــي ســيقلل أثــر تخفيــض قيمــة العملــة علــى
صحيــة -سياســية) هــي األكثــر خطــورة منــذ عقديــن
االســعار.
الســيما مــع اختــال هيــكل الموازنة العامــة المعتمدة
علــى الريــع النفطــي بنســبة تقــارب ( )95%تقريبــا.
 .7هنالــك هــدرا فــي بعــض االيــرادات غيــر النفطيــة،
يعــود الســبب فيــه الــى ســوء ادارة تلــك المــوارد او
 .2تقــدر اإليــرادات النفطيــة وااليــرادات األخــرى
عــدم القــدرة علــى تحصليهــا ألســباب عديــدة.
المتوقعــة لألشــهر الثمانيــة مــن الشــهر الخامــس
حتــى نهايــة هــذا العــام (وفــق الســيناريو الوســط)
ثانيا :التوصيات.
بحــدود ( )30,6تريليــون دينــار عراقــي.
 .1اعتمــاد عــددا مــن اإلصالحــات الماليــة إلعــادة
هيكلــة الموازنــة العامــة وتحقيــق االســتدامة الماليــة
 .3تقــدر النفقــات الجاريــة لألشــهر الثمانيــة مــن الشــهر
مــن خــال ضغــط النفقــات الســيما تعويضــات
الخامــس حتــى نهايــة العــام بحوالــي ()40,7
العامليــن لكونهــا تشــكل حوالــي ( )65%مــن
تريليــون دينــار مــع افتــراض تجميــد النفقــات
النفقــات الجاريــة ،ســواء عبــر تســنيد الرواتــب او
االســتثمارية حتــى نهايــة هــذا العــام.
دفــع الرواتــب كل ( )35يــوم.
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التخطيــط عــن التنفيــذ ســيؤدي الــى ضــرب الفســاد
فــي المشــاريع الحكوميــة.

 .2تطبيــق مشــروع الجبايــة االلكترونيــة وانفــاذ القانون
فــي المنافــذ الحدوديــة والضرائــب بمــا يعــزز
مســاهمة اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي الموازنــة
العامــة بإيــرادات تصــل الــى حوالــي ( )10تريليون  .6إعــادة النظــر بتجربــة هيئــات االســتثمار فــي العراق
(اإلدارات وآليــات العمــل) لكونهــا مفتــاح اإلصــاح
دينــار عراقــي.
االقتصــادي مــن خــال خلق بيئــة اســتثمارية جاذبة.
فضــا عــن االهتمــام بتحســين موقــع العــراق فــي
 .3تقديــم تمويــل غيــر مباشــر (عبــر الســوق الثانــوي)
المؤشــرات الدوليــة الخاصــة باالســتثمار األجنبــي
مــن قبــل الســلطة النقديــة لمواجهــة العجــز فــي
ومؤشــر ســهولة االعمــال والمؤشــرات االخــرى
الموازنــة وشــراء الوقــت لحيــن تحقــق االصــاح
لدورهــا فــي تعزيــز ثقــة المســتثمر االجنبــي
االقتصــادي.
باالقتصــاد.
 .4تخفيــض ســعر صــرف الدينــار العراقــي لتوفيــر
ايــرادات أكبــر للخزينــة فــي االجــل القصيــر  .7العمــل علــى زيــادة االيــرادات العامــة غيــر النفطيــة
عبــر عــددا مــن االجــراءات فــي السياســة الماليــة
فضــا عــن دوره فــي تحقيــق التــوازن فــي ميــزان
(والتــي تــم االشــارة لهــا فــي متــن البحــث).
المدفوعــات فــي االجــل المتوســط.
 .8خلــق شــراكات اقتصاديــة مــع دول الجــوار وحســب
حاجــة االقتصــاد العراقــي الســيما فــي قطاعــي
الزراعــة والنقــل لتكــون بمثابــة المصــدات التلقائيــة
للدفــاع عــن المنتــج المحلــي فــي ضــوء المنافســة
غيــر العادلــة التــي يتعــرض لهــا حاليــا ومواجهــة
سياســية االغــراق التــي تتبعهــا تلــك الــدول.

 .5تشــكيل هيئــة ترتبــط برئاســة الــوزراء تعمــل علــى
احالــة ومتابعــة المشــاريع االســتثمارية ضمــن
الموازنــة العامــة بــدال مــن الــوزارات ،اي تختــص
الــوزارات بالتخطيــط للمشــاريع االســتثمارية التــي
تحتاجهــا ضمــن مجالهــا فيمــا تختــص الهيئــة
المقترحــة بإجــراءات التنفيــذ وبالتالــي فــان فصــل
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7
المالحق

ملحق ( :)1االيرادات العامة لشهر كانون الثاني لسنة 2020
المكونات

اجمالي االيراد (مليار
دينار)

نسبة الى مجموع
االيرادات %

اإليرادات النفطية والثروات المعدنية

6390

95,0

الضرائب على الدخول والثروات

31,7

0,5

الضرائب السلعية ورسوم االنتاج

97,6

1,5

الرسوم

85,9

1,3

حصة الموازنة من ارباح القطاع العام

19,1

0,3

اإليرادات الرأسمالية

0,9

0,0

اإليرادات التحويلية

25,9

0,4

ايرادات أخرى

76,3

1,1

المجموع

6727

100,0

المصدر :موقع وزارة المالية العراقيةhttps://bit.ly/31XNecS .

20

المالحق

ملحق ( :)2النفقات الجارية لشهر كانون الثاني لسنة 2020
المكونات

االنفاق (مليار دينار)

نسبة الى مجموع
االنفاق %

تعويضات الموظفين

3334

65,5

المستلزمات الخدمية

8,8

0,2

المستلزمات السلعية

59,1

1,2

صيانة المـــوجودات

5,9

0,1

النفقات الرأسمالية

2,3

00

المنح واالعانات وخدمة الدين

644,8

12,7

االلتزامات والمساعدات الخارجية

00

00

البرامج الخــــاصة

1,4

00

الـــــرعايـــة االجتــــماعيـة

1032

20,3

المجـــموع

5088

100,0

المصدر :موقع وزارة المالية العراقيةhttps://bit.ly/2ZP9BPi .
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ملحق ( :)3االنفاق العام والمبيعات السنوية من العملة االجنبية للمدة ()2020-2006
السنة

االنفاق العام

نسبة الى مجموع
االنفاق %

االنفاق (مليار
دينار)

(تريليون دينار)

مبيعات العملة
األجنبية (مليار
دوالر)

مبيعات العملة
(ترليون دينار)

3334

(سعر )1200

نسبة الى مجموع
االنفاق %
65,5

تأثير االنفاق العام
على مبيعات العملة
()1/3

0,2

8,8

0,2

2006

38,8

11,1

13,3

34%

2007

39

15,9

19,1

49%

2008

59,4

25,8

30,9

52%

2009

52,5

33,9

40,7

77%

2010

64,3

36,1

43,3

67%

2011

69,6

39,8

47,7

68%

2012

90.3

48,6

58,3

64%

2013

106,8

55,7

66,8

62%

2014

83,5

54,4

65,3

78%

2015

70,4

44,3

53,3

75%

2016

76

33,5

40,2

52%

2017

75,5

46,5

55,8

74%

2018

80,9

47,1

56,5

70%

2019

111,7

51,1

61,3

55%

 /2020الربع
االول

17,4

13,6

16,3

93%

المصدر :الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على :التقرير االقتصادي السنوي ،البنك المركزي العراقي ،سنوات مختلفة.
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المالحق

ملحق ( :)4بعض المؤشرات االقتصادية الكلية للمدة ()2020-2017
2020

السنوات

2017

2018

2019

نمو الناتج المحلي الحقيقي

-2,5

-0,6

3,9

-4,7

التضخم

0,1

0,4

-0,2

0,8

رصيد المالية العامة الكلي للحكومات العامة
(نسب من الناتج المحلي االجمالي)

-1,6

7,9

-0,8

-22,3

رصيد الحساب الجاري
(نسب من الناتج المحلي االجمالي)

1,8

6,9

-1,2

-21,7

(*)

المصدر :الجدول من عمل الباحث اعتمادا على تقرير افاق االقتصاد االقليمي ،صندوق النقد الدولي على الموقع االلكتروني:
file:///C:/Users/User/Downloads/mreo0420-full-report-arabic.pdf
(*) االرقام متوقعة.

ملحق ( :)5الدين الداخلي ونسبته الناتج المحلي االجمالي للمدة ()2019-2010
السنوات

الدين الداخلي (مليار
دوالر)

الناتج المحلي االجمالي
(()GDPمليار دوالر)

نسبة الدين الداخلي الى
GDP

2010

9,9

138,5

7%

2011

12,4

185,7

6%

2012

15,4

218,0

7%

2013

13,9

234,6

6%

2014

17,0

228,4

7%

2015

33,5

164,7

20%

2016

39,4

166,6

23%

2017

39,6

190,6

21%

2018

34,8

212,4

16%

2019

31,9

219,1

15%

المصدر :الجدول من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المتوفرة على موقع البنك المركزي على االنترنت:
https://cbiraq.org/Default.aspx
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دكتور باســم عبد الهادي حســن
عــن مؤسســة فريدريــش إيبرت – األردن والعراق
تعتبـــر مؤسســة فريدريـــش إيـــبرت منظمـــة غيـــر ربحيـــة عمــل د.باســم علــى كتابــة ونشــر العدیــد مــن البحــوث
ملتزمـــة بقيـــم الديمقراطيـــة االجتماعيــة ،كـــا تعتـــبر أقـــدم والمقــاالت االقتصادیــة المنشــورة فــي المجــات العلمیــة
مؤسســـة سياســـية ألمانيـــة ،حيـــث تأسســـت عـــام  1925والصحــف المحلیــة والعربیــة ،ولــه العدیــد مــن الكتــب التــي
كإرث ســـياسي ألول رئيـــس ألمانــي منتخـــب ديمقراطيـــا ً تــم نشــرھا؛ ومنھــا كتــاب «رؤیــة فــي مســتقبل االقتصــاد
(فريدريـــش إيبـــرت).
تهـــدف مؤسســـة فريدريـــش إيبـــرت– األردن والعـــراق
إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـــاركة السياســـية،
ودعـــم التقـــدم نحـــو العدالـــة االجتماعيـــة ومســـاواة النـــوع
االجتماعـــي .فضـاً عـــن المســـاهمة فــي االســـتدامة البيئيـــة
والســام واألمـــن فــي المنطقـــة.
إضافـــة إلى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت -األردن
والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي والمؤسســـات
العامـــة في األردن والعراق .كـــا تعمـــل مؤسســـة فريدريـــش
إيـــبرت -األردن والعـــراق مـــن خــال مشاركـــة واســـعة
النطـــاق مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني وأطيـــاف سياســــية
مختلفــــة إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي ،وعقــــد
المؤتمــرات وورش العمــــل ،وإصــــدار أوراق سياســــية
متعلقــــة باألســـئلة السياســـية الحاليـــة.

العراقــي» مــع مركــز العــراق للدراســات فــي بغــداد عــام
 ،2006وكتــاب «تقییــم سیاســة اإلصــاح االقتصــادي فــي
العــراق» مــع المعھــد العراقــي االصالحــي االقتصــادي فــي
بغــداد عــام  ،2010وكتــاب «البعــد المالــي فــي تطــور
بعــض المتغیــرات النقدیــة فــي العــراق للمــدة (2003
  »)2013وتــم نشــر ھــذا الكتــاب مــع مركــز البیــانللدراســات االســتراتیجیة فــي بغــداد عــام  2016وكتــاب
«االثــار النقدیــة للسیاســة المالیــة فــي العــراق بعــد عــام
 »2003مــع دار الشــؤون الثقافیــة فــي بغــداد عــام 2018
وكتــاب «اضــاءات اقتصادیــة» مــع مركــز بالیــت للطباعــة
والنشــر فــي بغــداد عــام .2019

األزمــة التــي يمــر بهــا العــراق قــد تكــون هــي
االخطــر خــال العقديــن الماضييــن تقريبــا،
بســبب تراجــع العوائــد الماليــة نتيجــة صدمــة
الطلــب الســالبة للنفــط والناجمــة بعــد ازمــة
فايــروس كورونــا وبالتالــي أصبحــت الحكومــة
غيــر قــادرة علــى االســتدامة الماليــة ،مــع توقــع
تراجــع االيــرادات الــى النصــف او اقــل مــن ذلــك
خــال هــذا العــام ،وبالتالــي فــإن الخزينــة العامــة
ســتصل إلــى «الفجــوة الماليــة».

التوقعــات الحاليــة تشــير الــى ان الجائحــة يمكــن
ان تنجلــي (نســبيا) مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن
هــذا العــام ،وفــي ظــل االتفــاق بيــن دول اوبــك
والــدول المتحالفــة معهــا ( )OPEC-Plusعلــى
تخفيــض االنتــاج فضــا عــن نمــو الطلــب المتوقع
علــى الســلع لســد فجــوة الخزيــن التــي ســببتها
جائحــة كورونــا ،والعــودة الجزئيــة للممارســة
االعمــال فــي معظــم الــدول ،فــان اســعار النفــط
يتوقــع لهــا ان ترتفــع الــى مشــارف الخمســين
دوالر مــع نهايــة هــذا العــام ،وبالتالــي يمكــن ان
يســتفيد العــراق مــن هــذا االرتفــاع وتحقيــق زيــادة
فــي العوائــد الماليــة ،اال ان هــذه النتائــج تبقــى
مرهونــة بتحقــق المعطيــات التــي تــم افتراضهــا.

لكــن مــا هــو الحجــم المتوقــع لالزمــة الماليــة فــي
العــراق؟ الســيما فــي ظــل عــددا مــن التحديــات
االخــرى ،ومــا هــي الحلــول والسياســات
االقتصاديــة الممكنــة لمعالجتهــا؟ الســيما فــي ظــل
حكومــة جديــدة ووضــع سياســي غيــر مســتقر
فضــا عــن تحــدي صحــي يتمثــل فــي مواجهــة
فايــروس كورونــا ،ومــن اجــل دراســة المشــكلة
تــم اســتخدام األســلوب الوصفــي التحليلــي مــن
خــال اعتمــاد البيانــات والمؤشــرات المتعلقــة
بالموضــوع فــي محاولــة لتفكيــك المشــكلة
ووضــع الحلــول المناســبة لهــا لتجــاوز االزمــة
المركبــة خــال هــذا العــام.
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