أوراق في السياسة االقتصادية
حلول سهلة ام بناء دولة؟
د .محمود محمد داغر(*)

كتبنا بداية عام  6102مقالة بعنواا ( :حلوا هوةلة ام بنواو دالوة) اكانو ادود هوناا الةودمة
التي تلقاها العراق اقتةاديا بهبب:
 -0ارتفاع االنفاق العهكري بهبب اهتعدادا التحرير.
 -6االنخفاض المتتالي في هوعر البرميو الوا موا دا هوعر تقودير ايورادا الماا نوة العاموة
االتي هي اهاها تتضم عج ا ية  62ترليا دينار.
 -3تاهع الودي العوام للهوببي الهوابقي فضو ا عو هوبب تةوفير االحتيوالي الحكوامي بدايوة
 6102االبالغ بداية  01 6102مليار داالر.
لذلك تضمن مقالتنا المتااضعة تدوديدا علوا حيواو واابو بنواو الدالوة تتقودمةا اجوراوا
تحهي المالية العامة باهالة أداو أفض لإليورادا غيور النفليوة اتحهوي جبايوة أجوار
الكةرباو اتخليص الماا نة العاموة مو االجهوام االداريوة الم راعوة فيةوا دا مبوررا
اقتةادية مقبالة جباية دجاعة ال مااربة فيةا إليرادا أم ك الدالة االمتجاا ي علوا
الداارع االكةرباو االمياه ااالراضي ال راعية.
افي االاية االيرادا الممكنة غيور المتحققوة أهوباب معرافوة لكو فقاعتةوا تو با أ ُت ْنكو أال
اهي االيرادا الكمركية اتدديد الرقابة علا المنافذ الحدادية.
اافترضووونا أ هوووذه االجوووراوا م موووة لكيوووا الدالوووة اااجباتةوووا تهووواهم فوووي تحهووو االداو
االقتةادي عماموا اتفهوا المجوا الجوراوا اندوالا يقادهوا القلواع الخواص المقيود ل هو
باالداو الحكامي المتحي لغير ةالحه اتهرع م قدرا مااجةة اال مة التي هاهم الخلايا
الهابقة اتراخي اتخاذ االجراوا اع ه في تخفيفةا.
اذكرنا با القف علوا هوذه التراتبيوة فوي الخلواا باتجواه مقترحوا اوارهوا الهولبية كبيور لكو
قرارها هة يعد تنة ع بناو الدالة االلجاو الا هياهوا اقتةوادية قةوير جودا ال تلبو
ايجابياتةووا هووريعا .اهووذه المقترحووا كان و اال ال و تةووب بووالتركي فقوول علووا
ا تهووتن
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ضرائب االجار االرااتب العامة (علا الرغم م علمنا انةا تدوك الحةوة االكبور مو االنفواق
العام الأله ) بدك حةري بينما بعض الندالا االقتةوادية الااهوعة حاليوا االتوي يةوعب
تةنيفةا باتجاه القلاع الخاص اا العام النةا تتمتع بم ايا القلاعي دا امكانية جباية ضورائب
الدخ منةا بدك ةحيا (جامعا مهتدفيا مدارس تجار ) االقائموة تلوا لةوذه االندولة
المدر للربا الكبير دا تحم العبو الضريبي.
اما المقترح االخر فكا يوذهب باتجواه تحهوي اقتوي بوايراد الماا نوة العاموة مو خو تخفويض
هعر الةر للدينار العراقي اها عمليا ضريبة ضومنية كبيور ( ذا موا كوا المللواب تحهوي
االيراد العام) لوم تهوتلع القوال الهياهوية داخو البرلموا العراقوي مو فورض  %61منةوا علوا
الدخا لتقلي عج الماا نة التي يجري اقرارها داخ البرلما .
اال ابعوود مضووي أكووور م و عووام انة و علووا مووا ذكوور يمك و االنتقووا الووا الحةوواد المتحقووق
اقتةاديا اه يكفي؟ اما ها المللاب لبناو الدالة؟
ا اإل لووار العووام للمتحقووق مو الحةوواد المندوواد بالنهووبة للحكامووة اقتةوواديا تاضووحه المحلووا
ال منية االتية:
محطةةة  :5102كووا عووام ايقووا التووداعيا االقتةووادية المتراكمووة فووي خضووم ااضوواع بالغووة
الخلار فعلا الرغم م اقورار الماا نوة بعجو ااهوع ( )62ترليوا دينوار اال ا نةايوة العوام
عكه عج ا فعليا يقارب نة المقدر.
ااجة الحكامة انخفاض ايرادا النفل بالاج اداا تماي اجةا تماي جديد ال هيما اا
قيد الرااتب ااالجار الااهع (خلايا هابقة) يغ يد الحكامة في التحورك اذ ا مبيعوا الماليوة
للبنووك المركو ي مو عاائوود تةوودير الوونفل الداالريووة ال تغلووي فقوور الرااتووب مو االنفوواق العووام
الديناري.
ااجة الحكامة وقافة االنفاق لدل المؤهها الحكامية بدك ااضوا احود مو نو ق البعوور
االتظاهر غير المنتج ام اللبيعي لم يك ذلك ب مقاامة اا تعلي اا مناكفة.
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محطة  :5102كا عاما ةعبا للغاية بهبب انخفاض اضافي في االيرادا النفلية الا درجوة
ا اجة االع م اندغل بعدم قدر الحكامة علا تا يع الرااتب اتعام معةوا الوبعض بانةوا
ا لم تتحقق ببداية العام فهتكا ال محالة في نةايته.
اال يخفا علا المللعي ا ذلك لم يك بعيدا ع الحقيقة الك بحكمة اهداو انتةا العوام الوم
تتاق المرتبا ب ارافق ذلك نفاق عهكري هااو بإضافا بدرية (تتللب نفاقا جاريوا) اا
بمعدا اأجة (تتللب نفاقا اهتوماريا).
اايضا في هذه الهنة كا العج الفعلي يق كويرا ع العج الذي اقره مدراع الماا نة العاموة
 .6102افي الاق نفهه تم تفادي نقص االيراد الداالري المما لإلنفاق الديناري (اكوا حقوا
أكبر م العام الهابق) بايجاد اداا اجةا تماي تديم خم االقتةاد الكلي.
لذا في الاق الذي مو عام  6102ايقا التداعيا االقتةادية كا عوام  6102عوام الدوراع
باتجاه ارهاو اجراوا اقتةادية كا يةعب الحدي عنةا مع التذكير بوا نفقوا التحريور لةوا
االالاية المةيمنة علا القرارا االقتةادية ايةعب علا الفنيي احيانا حتوا التحود عنةوا بو
اكان مفتاح االنتةار.
محطة  :5102ها عام تم مقدماته عبر عم اجةد اقرارا لهنتي هابقتي ايمك تهميته
اا لم ينته منه بعد بانه عام بدو الةجام لويس علوا داعوق فقول بو علوا نمول االدار الماليوة
باتجاه ترةينةا ( )Fiscal Consolidationاايجاد مةادر كان مةملة للتماي العام رغم
ضآلتةا.
ايمك تاضيا اهم م ما الحةاد االيجابي :6102
 -0اتيا ادار اقتةواد الحورب بنتوائج بواهر ااداموة خوم االنتةوار باعوداد مهوتل ما
اكما التحرير.
 -6مضي أكور م نة العام المالي دا تماي العج م مةادر محلية (خلر ) ال
ب احتا مةادر التماي الخارجية كان ضئيلة ابذلك يمك القا بوا هنالوك فةوم
اتعام ايجابي مع اهتدامة الدي .Debt Sustainability
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اال بد م تفةي مرك للدي العام دا اتعاب القارئ باأرقام االنهب:
دخ العراق عام  6102ادينه الوداخلي موا يقوارب  22ترليوا دينوار تحمو الجةوا المةورفي
العام االخاص العبو الكبير منه اكا اراو تةاعده اعباو اتحوديا  6102 6102ااهوت م
احتيالي حكامي ةفري.
اهنووا ال بوود مو الاقووا عنوود نجوواح اجةو ادار الوودي فووي العووراق فووي ابتكووار اداا جديوود لووم
يهتخدمةا الجةا النقودي هوابقا اهوتلاع تيهوير عمليوة االقتوراض الحكوامي ال الودي كموا
يعر المتخةةا ال ينظر الا حجمه فقول بو الدااتوه ادورائحةا ال منيوة االكميوة ابالتوالي
مدل تاويرها .الم يض دي عام داخلي جديد ذا لابع مخالر كبير الوا الرةويد ليلوة ومانيوة
ادةر م العام.علا الرغم م ا مدوراع الماا نوة  6102تضوم عجو ا مقوداره  60ترليوا
دينار.
ابدأ التغلية بو اراق ماليوة أكوور مرانوة موو (الهوندا الالنيوة هوندا المقواالي اهوندا
الف حي احااال الخ انة علا منظاما تهة االهتدامة) امرانتةا ايضوا انةوا تهواعد علوا
ادخا الهيالة مر اخرل للجةا المةرفي اتح جةة االقتراض علا ترتيب االاياتةا فض
ع انخفاض المخالر علا الكتلة النقدية مقارنة بحااال (اذانا ) الخ انة المخةامة.
علما ا ذلك هاهم بالحد م تناقص االحتياليا االجنبية ما بي نةاية عام  6102احتا نةاية
تما  6102ب العكس اد الرةيد علا الرغم م عودم انخفواض االهوتيرادا الةائلوة االتوي
تموووا مرك يوووا الوووا حووود كبيووور .اهوووا اجوووه اخووور للنجووواح الحكوووامي االقتةوووادي الوووذي يتللوووب
االهتمرارية.
اما الدي الخارجي فلم يت ايد بنفس الاتير للداخلي ايمك القوا ا عوام  6102دوةد مواجتي
ترايج هندا دالية االالا ببداية العام بمقدار مليار داالر بتغلية امريكية ابمهاعد بنك دالي
مةار
(فائدته  .)%6.02االوانية ايضا مليار داالر دا تغلية ابدك مبادر ابتنظيم و
عالمية (بعائد  %2.22يهتحق  )6163اهي اداا اق خلار فض ع انةوا تعكوس تقودما
في اجراوا العراق المالية اتةنيفه االئتمواني الوذي بودو يميو للنظور المهوتقر االتوي عكوس
ج و منةا اعترا ةنداق النقد بنجاح جالة المراجعة الوانية ااهتحقاقه للدريحة ( 111مليا
داالر).
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ايخلا م يعتقد ا هذه المنظما  IMF WGاا المةار الداليوة تتعواا موع العوراق دا
مؤدرا دالة انهب انجا معناية أنةا ليه مؤهها رعايوة اجتماعيوة مللقوا بو ا العائود
االمخالر قاعدتةا في االهتومار.
اذ هنالووك نجوواح نهووبي ااضووا فووي دار الماليووة العامووة م و خ و التاجووه نحووا خفووض العج و
امحاالة اهتدامة الدي اايقا بعض ااجه االنفاق اتحهو نهوبي فوي اتهواق الهياهوتي الماليوة
االنقدية اهي متللبا بناو دالة يدعا لةا الكويرا .
ولكن هل ان ما تحقة رغةم اهمهتةم نةمان مسةتدام لد تلةاد ال را ةه؟ ومةا هةه ا و ةم التةه
تتطلب تغههر نمط ادائها سره ا؟
بالت كيد ا النجاح في الجاانب المالية االنقدية ال ُيعد نجاحا كافيا دا ا يرافقه :تقدم محر في
القلوواع الحقيقووي ادار اقووال للقلوواع الخوواص .اهووذا همووا اربووي العوورا الوواوقا ل قتةوواد
العراقي .لذلك ال بد م العاد مر اخرل الا:
-

-

االهووراع بانجووا منظامووة المنافووذ الحداديووة الحديوووة ااالدار المحاكمووة لةووا اانةوواو
الفهوواد بااجةووه المختلفووة فيةووا اعنوودها يت ايوود ايووراد الكمووارك بمووا يتناهووب احجووم
االهووتيرادا اتافيرهووا حمايووة للةووناعة اال راعووة الالنيووة .اذ م و غيوور المقبووا
انح و نحووارب داعووق ا تغوورق اهووااقنا اتضوومر ةووناعتنا الخفيفووة التووي يمكنةووا
المنافهة ذا انتةا االغراق افهاد المنافذ.
االنتقووا مو االقتووراض الخووارجي االووداخلي لتمايو العجو الووا االقتووراض لتماي و
مدراعا اقتةادية مدر للدخ االفرص االهوتومارية المعراضوة فوي العوراق ال
ب متاحة فع بةار كبير منةا ما ها معراض حاليا الم يجر اهوتوماره بهوبب
االداو المنخفض ل جة الحكامية كما ا هنالك مبادر للبنك المرك ي االحكامة
تة الا و وة مليارا داالر انةو مخةةوة للقلواعي ال راعوي االةوناعي
الخاص لم تهتخدم كما ا هنالك عراضا خارجية فعلية مضوا عليةوا مود لتمايو
مدراعا لم تتلقفةا مدراعا تحظا بقبا جةا االقوراض البتعواد المقودم مو
المداريع ع المعايير الدالية لدراها الجدال.

د .محمود الداغر

حلول سهلة أم بناء دولة؟

صفحة  5من 11

أوراق في السياسة االقتصادية

-

-

-

-

اخضاع جميع االندلة المحققة لألرباح (اهي كبير ) للضوريبة الةوحيحة النوه ال
يقب و بقوواو مدوواريع تهووما خاةووة تح و مظلووة امتيووا ا القلوواع العووام فض و ع و
تحررها م الضريبة بدااع مختلفة.
فالتعليم االالي االواناي االجامعي أةبا فوي جو و مةوم منوه يودار مو قبو القلواع
الخاص (اهذا تاجه محبذ) اب جار ابإيرادا عالية يبرر ت كيودها ماجوا التاهوع
المهتمر فة يخضع هذا الاعاو للضريبة؟
كما ا حجم االهوتيراد الةائو الوذي يوذهب معظموة لتجوار الجملوة االتج ئوة بحيو
الهوك الوا منوالق تجاريوة مرخةوة اغيور مرخةوة فوي
تحال داارع امح
الغالووب ال تخضووع للضووريبة كووام بقوودر اخضوواعةا لللبووا الفهوواد ااالتوواا لووبعض
الماظفي الحكاميي اتكاينا خاةة.
انةوواو قةووة المهوواهمة الضووئيلة الم و ك الدالووة اتحهووي جبايتةووا امقاامووة تةوورب
المنتفعي منةا اها مل مةم ال مي الدالة امت كةا لمعظم اراضي العراق.
االهووراع بمووا تووم تحقيقووه مو تقوودم فووي ملو جبايووة اجووار الكةربوواو االووذي لووم نلمووس
تقدمه ال ب ندةد عرقلة له ال تبرير لةا هال تعارض المةالا.

فاالقتةاد علم ماضاعي القااني ابالتوالي مو ال يودفع ال يمكنوه الوتحكم بانفاقوه اال يمكو تاقوع
تقدم بمل الكةربواو المعقود دا تحقوق الودفع المرافوق للتحهو بالخدموة أننوا ندوةد ارتفاعوا فوي
لاقا التاليد لك تةاعد االهتة ك يفاقه بهبب عدم ضبل اتير الواني باهالة الدفع.
اتحهي اداو الكةرباو ها تحهي اداو القلواع الحقيقوي بوالغ االهميوة الويس فقول تحهو االيوراد
لك مر اخرل ا ج وا كبيرا م مل الكةرباو الم م نتيجة خلايا الماضي المنظار.
ا تحقق النجاح في بعض الجاانب االقتةادية خ الهوناا  6102-6102تفتخور بوه الكتو
جميعووا لك و ل ه و اهووتمرار االخووت ال يلقووا علووا ادار االقتةوواد لاحوودها متناهووي اخلوواو
التاريخ امناكفا الحاضر .فالجميع يتحد ع الفهاد ايتدارك باالدار لتاويره الهولبي الكو
ال يدعم الجميع خيارا ادارية افنية عالية االتوي يعوا عليةوا بانةواو الجو و االكبور مو الفهواد
المتحقق بهبب خيارا ضعيفة اا غير مناهبة فنيا ااداريا للماارد البدرية القيادية.
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(*) أكاديمي امدير عام دائر العمليا في البنك المرك ي العراقي
(*) حقاق الندر محفاظة لدبكة االقتةاديي العراقيي  .يهوما باالقتبواس ااعواد الندور بدورل
االدار الا المةدر.
 01آب 6102
http://iraqieconomists.net/ar/
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