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مركز البيان للدراسات والتخطيط

حينما تلتقي النهايات  ..اإلصالحات االقتصادية في
إقليم كردستان العراق
مارك ديويفر

ما التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية ()IIR؟
توفّر التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية حتليالً على أرض الواقع للقضااي األكثر
إحلاحاً يف العراق ،وهتدف إىل رفد صانعي القرار واخلرباء ابلبحوث والتحاليل احملكمة حول سياسة العراق،
إن هذه التقارير فريدة من نوعها؛ كوهنا تصنع داخل العراق وترتكز إىل العمل امليداين يف البالد ،فضالً
عن البحوث ذات املصادر املفتوحة.
إن التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية هي بنات أفكار كل من “أمح��د علي”
و”كريستني فان دن تورن” ،وكليهما لديه سنوات من اخلربة يف إجراء البحوث والكتابة عن العراق وإقليم
كردستان يف العراق.
متر على إقليم كردستان العراق السنة الثالثة من الركود االقتصادي ،فبعد قطع املدفوعات من بغداد
َّ
إىل حكومة اإلقليم يف النصف األول من عام  ،2014تلقت التعامالت املالية يف كردستان ضربة قاضية؛
بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية عام  ،2014اليت تراجعت أكثر من  ٪50يف النصف الثاين من ذلك
العام ،و َّأدى اهنيار إيرادات حكومة إقليم كردستان إىل انعكاس مفاجئ للنمو السريع الذي متتعت به املنطقة
يف السابق ،وترك هذا االقتصاد يف حالة من أزمة من احملتمل أن تتفاقم قريباً (.)DeWeaver, 2015
َّ
إن الوضع يف اإلقليم أكثر خطورة مما متر فيه العديد من الدول املصدرة للنفط؛ وهذا يرجع إىل
املدى الذي تعتمد فيه حكومة إقليم كردستان على النفط -سواء أكانت مبفردها أم مع احلكومة االحتادية
يف العراق -واألمهية النسبية للقطاع العام.
اعتمدت احلكومة اإلقليمية قبل األزمة على حصتها من املوازنة االحتادية العراقية يف احلصول على
 ٪90من ايراداهتا ٪70 ،منها ينفق على املرتبات واملعاشات والرواتب للمستفيدين مثل السجناء السياسيني
السابقني وأسر الشهداء )World Bank Group, 2016, 1, 9( .إن  ٪44من القوى العاملة موظفة
من قبل حكومة اإلقليم - )World Bank Group, 15( ،على سبيل املثال البنية التحتية وتوليد الطاقة
الكهرابئية -أو موظفوها  -على سبيل املثال تطوير العقارات السكنية وأسواق اجلملة.
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تتفاقم هذه االختالالت اهليكلية حتت حقيقة أن حكومة إقليم كردستان تفتقر إىل أدوات السياسة
املعاكسة املتاحة للبلدان ذات سيادة يف حاالت مماثلة ،إذ إهنا ال تصدر عملة خاصة هبا؛ لذلك ال ميكن
أن تغطي العجز من طريق طباعة النقود -رمبا يعد هذا نعمة ابلنظر إىل التجربة األخرية يف فنزويال ،وعلى
عكس اململكة العربية السعودية ودول اخلليج ،فإن اإلقليم مل ميتلك صندوق الثروة السيادية يف الوقت
الذي اهنارت فيه أسعار النفط -مت تشريع واحد فيما بعد يف نيسان عام  ،-2015وترتك الضرائب القليلة
حكومة إقليم كردستان مع القليل من مصادر الدخل البديلة ،فلم تكن حكومة اإلقليم قادرة على مجع
املال عن طريق إصدار السندات.
نظرا للقيود املذكورة آنفاً جيب بذل اجلهود لتغطية نفقات إقليم كردستان لتشمل يف املقام األول
خفض التكاليف ،يف بداية األمر حدث هذا لكن بشكل عشوائي ،إذ توقفت احلكومة عن الدفع لدائنيها
حينما نفد منها املال ،ومبا أن الوضع ازداد سوءاً بنح ٍو طردي ،بدأت حكومة اإلقليم تفكر من الناحية
االسرتاتيجية بنح ٍو أكربُّ ،
يعد خلق التوازن يف املوازنة أحد اجلهود طويل األجل إلصالح القطاع العام
املتضخم يف كردستان العراق.
هناك ابلفعل العديد من اجمل��االت اليت ميكن إصالحها إدارايً بنح ٍو يسري ولكنها ستحدث فرقاً
كبرياً ،ففي املاضي كان أخذ املال من احلكومة مثل أخذ احللوى من الطفل ،وكان االهتمام ابلكيفية اليت
يتم هبا إنفاق األموال احلكومية يف أربيل -عاصمة اإلقليم -قليالً ،وال يعرف ابلتحديد كم عدد املوظفني
هناك ،وحينما مت وضع برامج الدعم دون مربر اقتصادي واضح فرض ذلك ع��بءاً إضافياً على املوارد
املالية يف املنطقة من أجل التوصل إىل نتائج دون املستوى األمثل ،أما التزامات احلكومة اإلقليمية ،كرسوم
الكهرابء والضرائب املفروضة على الشركات ،فقد مت مجعها بطريقة متقطعة أو غري فعالة إطالقاً.
يتناول هذا التقرير كيفية استغالل حكومة إقليم كردستان للفرصة اليت تتيحها األزمة االقتصادية؛
ملعاجلة هذه املشكالت املوجودة منذ مدة طويلة ،وسينظر القسم األول منه ابلكيفية اليت تقوم هبا أربيل
بتحسني املساءلة يف النظام للدفع ملوظفي اخلدمة املدنية يف حماولة للحد من نفقات الرواتب ،أما القسم
الثاين فيتحدث عن إلغاء الدعم على املنتجات النفطية املكررة والكهرابء ،ويتحدث القسم الثالث عن
برانمج جديد لتحسني جباية الضرائب ،وأخرياً خيتتم القسم الرابع مع بعض املالحظات على العقبات اليت
حتول دون اإلصالح وصعوبة حتقيق حتسن دائم يف إدارة القطاع العام.
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أ :الثورة البايومرتية:
إن مشكلة الرواتب يف حكومة إقليم كردستان ليست جديدة وال فريدة من نوعها ،فكما هو احلال
يف االقتصادات الريعية يف مجيع أحناء العامل يعد التوظيف يف القطاع احلكومي أحد القنوات األساسية اليت
يتم من خالهلا توزيع عائدات تصدير النفط بني السكان ،وكلما ازدادت هذه اإليرادات ،ازدادت البطالة
املقنعة.
قبل االنفصال اإلداري إلقليم كردستان عن بقية العراق يف أعقاب حرب اخلليج األوىل يف عام
 1991كان شيوخ العشائر املوالون للنظام يُكافَؤون يف كثري من األحيان من خالل السماح هلم بوضع
أمساء أتباعهم يف جدول الرواتب العام ( ،،)Noori, 2016ويف وقت الحق -حينما حتولت املنطقة إىل
كيان شبه مستقل -استمر تقدمي وظائف اخلدمة املدنية كمكافأة للوالء.
ازدادت هذه املمارسة بعد عام  ،2003بينما منت إي�رادات احلكومة االحتادية متاشياً مع زايدة
إنتاج النفط وارتفاع األسعار ،وارتفعت قيمة حصة إيرادات حكومة إقليم كردستان أيضاً؛ مما جيعل مزيداً
من املال متاحاً لدفعه كرواتب ،فخالل مثاين سنوات قبل عام  2015ارتفع عدد العاملني يف حكومة
إقليم كردستان من  100ألف إىل  682ألفاً ،وكما هو متوقع كانت “احملسوبية واالنتماء احلزيب -بدال
من اخلربة والتجربة -هي املعايري الرئيسة للتوظيف (.)Noori, 2016, 11
أصبح االحتيال واإلساءة شائعني ،ويف كثري من األحيان حيصل العديد من املوظفني على أموال
دون احلضور للعمل ،أو يتلقون مدفوعات احتيالية متعددة من إدارات وأقسام خمتلفة ،واستفاد املشرفون
واملديرون من ضعف الضوابط الداخلية عرب مجع رواتب موظفني ومهيني ال يعملون يف الواقع ،إلبقاء هذه
األموال اإلضافية ألنفسهم ،وتفيد التقارير أبن كثرياً من الناس الذين مل يسبق هلم العمل مع احلكومة يتلقون
معاشات حكومية.
حني كانت الظروف جيدة ،كان كل شيء متوافر للجميع ،أما اليوم فإن حكومة إقليم كردستان
مل تعد ق��ادرة على حتمل دع��م بريوقراطية عقيمة هائلة هب��ذا احلجم ،فمنذ بداية األزم��ة يف منتصف عام
 ،2014مل متتلك احلكومة األموال الكافية لالستمرار يف دفع الرواتب املوظفني ،وحصل معظم املوظفني
على رواتبهم لثمانية أشهر فقط يف عام  ،2015وابتداءً من آذار عام  ،2016استقطعت أم�وال من
الرواتب بنسبة  ٪15إىل  ،٪75اعتماداً على درجة األجور ،مع بلوغ معدل القطع احلاضر حوايل ٪60
(.)World Bank Group, 11

موظفو كردستان من جهتهم كان عدم الذهاب للعمل هو الرد الذي يرونه منصفاً ،فبحسب رأيهم
ليس هناك أي سبب للعمل جماانً ،ففي أربيل يذهب العاملون يف احلكومة لدوائرهم ثالثة أايم فقط يف
4

حينما تلتقي النهاايت  ..اإلصالحات االقتصادية يف إقليم كردستان العراق

األسبوع ،أما يف السليمانية فيذهبون ليوم واحد فقط يف األسبوع ،وكان املدرسون قد أضربوا منذ بداية
العام الدراسي احلايل ،وابتداءً من هناية كانون األول ،غاب طلبة املدارس العامة ابلفعل ملدة ثالثة أشهر
عن املدرسة.
سيكون من األفضل احلد من عبء الرواتب يف حكومة إقليم كردستان من خالل القضاء على
االحتيال ،من خالل فرض ختفيضات أجور صارمة على القوى العاملة أبكملها ،إذ إن معرفة أي الرواتب
مشروعة وأيها غري مشروعة أصبحت أولوية قصوى.
تتمثل اخل�ط��وة األوىل يف التصدي هل��ذه املشكلة يف إن�ش��اء قائمة مركزية للموظفني العاملني يف
حكومة إقليم كردستان ،ويف ظل النظام احلايل تتعقب أجزاء خمتلفة من احلكومة موظفيها بنح ٍو مستقل،
وذلك ابستخدام السجالت الورقية أو ملفات الكمبيوتر ،مما جيعل احلصول على العدد الدقيق للموظفني
أمراً مستحيالً ،وإن وجود مشرفني على قوائم املوظفني من غري املرجح أن ينجح؛ ألن العديد منهم سيمأل
القوائم أبمساء ومهية.
اختارت حكومة إقليم كردستان -بدالً من ذلك -التسجيل البايومرتي للقوة العاملة أبكملها،
فهذا يعاجل مشكلة املوظفني الومهيني عرب إرسال موظفي اخلدمة املدنية إىل مراكز التسجيل احمللية بنح ٍو
شخصي ،وهناك يتم تقدمي استمارات حتتوي على تفاصيل العمل ،مع إظهار البطاقة الشخصية ،والقيام
ابلبصمة اإللكرتونية واملسح الضوئي لشبكة العني ،ويتم إرسال ملفاهتم إلكرتونيا إىل املكتب املركزي يف
أربيل ،حيث يتم فحصها وإضافتها إىل قاعدة البياانت املركزية.
وق��د ب��دأ العمل هب��ذا الربانمج اجلديد يف  10تشرين الثاين ع��ام  ،2016ويضم اآلن  76مركزاً
للتسجيل يف مجيع أحناء كردستان العراق ،وتقع هذه املراكز يف مكاتب املصارف اخلاضعة لسيطرة حكومة
إقليم كردستان ،اليت متتلك الصالت التكنولوجية الضرورية ،ومتيل إىل أن تكون يف مواقع مألوفة ألولئك
الذين يسجلون .يف املرحلة األوىل ،يقوم املوظفون -الذين يبلغ جمموع رواتبهم  670 – 660مليار دينار
يف الشهر -ابلتسجيل ،ومن املفرتض أن تستمر هذه العملية لثالثة أشهر ،وبعد هذا الوقت ال حيصل أي
شخص غري مسجل على راتب نظرايً ،أما يف املمارسة العملية ،فإنه من املتوقع أن يتم منح وقت إظايف
ابلنظر إىل أن هناك العديد من األسباب املشروعة اليت قد متنع موظفاً لعدم التسجيل يف املوعد احملدد،
وستكون اخلطوة التالية متمثلة يف حتديد أي شخص يظهر يف القائمة ألكثر من مرة ،وجيب أن تراجع هذه
احلاالت لتحديد ما إذا كانت الرواتب املتعددة اليت حيصل عليها شخص ما شرعية أم ال.
من املفرتض أن يتم االنتهاء من هذه العملية يف النصف األول من عام  ،2017وبعد أن تتم عملية
التسجيل ،ختطط حكومة إقليم كردستان لبدء نظام جديد لصرف الرواتب ،إذ يف الوقت احلايل يسحب
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املشرفون واملديرون مجيع املبالغ النقدية الالزمة للدفع للموظفني من حساب مصريف حكومي ويتم توزيعها
يف أماكن العمل ،ويف حالة من املؤسسات الكبرية يقوم شخص يف قمة اهلرم بتوفري النقد للمديرين الذين
يقومون بتسديد الرواتب.
يف ظل النظام اجلديد ،سيكون على املوظفني الذهاب إىل البنوك للحصول على رواتبهم أبنفسهم،
وه��ذا له ميزة واضحة ،إذ إن��ه يسهل على احلكومة تعقب األم �وال ال�تي تدفع ،ويصعب على املشرفني
واملديرين ملء جيوهبم من خالل سحب رواتب املوظفني الومهيني ،وسيكون هناك أيضاً حاجة لرتتيبات
مصرفية جديدة ،وحينما يصبح من الواضح متاماً من الذين حيصلون على الرواتب ،وسيكون كل من يستلم
راتباً قادراً على سحب األموال من حساب الرواتب احلالية.
يف مرحلة ما ،سيتم توسيع تسجيل البيومرتية لتغطية  420ألف شخص من الذين يتلقون اآلن
معاشات التقاعد وغريها من الرواتب اليت تقدمها احلكومة ،وستساوي هذه الدفعات  230-220مليار
دينار شهرايً.

على املدى الطويل تعتزم حكومة إقليم كردستان إص��دار بطاقات هوية جلميع املوظفني ،وهناك
أيضاً خطة للبدء يف دفع الرواتب من خالل اإلي��داع املباشر ،ومن غري املرجح أن يتم هذا يف املستقبل
املنظور نظراً إىل أن  ٪90من األسر ال متتلك حساابت مصرفية.

سيكون من الصعب ختيُّل طريقة أفضل من هذه الطريقة للقضاء على املوظفني الومهيني والرواتب
املتعددة ،لكن كيفية عملها يف املمارسة العملية غري واضح ،فإذا مل يكن هناك تنفيذ فعال ،فإن أولئك
الذين حيتالون حالياً على احلكومة سيواصلون القيام بذلك بغض النظر عن ما ستكشفه قاعدة البياانت
املركزية اجلديدة ،إذ سيسحب املديريون واملسؤولون مزيداً من الرواتب ملرؤوسني ال يعملون يف احلكومة
“ومهيون” ،أو أهنم سيتلقون مبالغ مالية لوظائف إضافية ال يعملون فيها.
أدت مشكالت الفساد املنتشرة يف حكومة إقليم كردستان إىل قيام بعضهم ابالستنتاج أبن برانمج
التسجيل من غري املرجح أن حيدث أي فارق.
إن التسجيل لن حيل مشكالت املرتبات احلكومية إىل األبد هبذه السهولة ،فالناس الذين ميتلكون
عالقات سياسية قوية قد ال يصيبهم إال خوف قليل جداً ،ولكن أولئك الذين اعتمدوا يف البداية على
عالقات أكثر ضعفاً للحصول على ع��روض خاصة ألنفسهم قبل سنوات حينما كان امل��ال متوافراً قد
ال ميتلكون احل��ظ نفسه ال��ذي كانوا فيه سابقاً ،حىت مع تطبيق احل��د األدىن فقط ،فإهنم قد جي��دون أن
“الوساطة” إلدام��ة عمليات االحتيال القدمية يف ظل النظام اجلديد ال تنفع ،فلخفض اإلنفاق على
املرتبات يف حكومة إقليم كردستان فأنه ليس من الضروري حقاً القبض على “كل النمور والذابب” ،كما
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يقول الصينيون ،بل إن إخراج أقل عدد من الذابب قد يؤدي إىل حتسن ملموس.
ب .تعثر إصالح الدعم املايل احلكومي:
لطاملا كان دعم املنتجات املكررة والكهرابء عبءاً كبرياً على ميزانية حكومة إقليم كردستان ،ففي
عرض تقدميي يف منتدى مركز أحباث الشرق األوسط  ،)MERI( 2016أشار وزير الثروات الطبيعية
يف حكومة إقليم كردستان -آشيت هورامي -إىل أن تكلفة دعم املنتجات اليت يتم توزيعها علناً وال سيما
البنزين والديزل ،وااللنفط تبلغ  1,670مليار دينار عراقي وتكلفة دعم الوقود لتوليد الطاقة الكهرابئية
الديزل وزي��ت الوقود الثقيل -تصل إىل  2,720مليار دينار عراقي يف عام  ،2014إن حجم هذهالتكلفة -اليت تبلغ جمتمعة  366مليار دينار عراقي يف الشهر -جعلت عملية إصالح الدعم املايل أمراً
مهماً كي يتم ختفيض الرواتب كأولوية لتحسني الوضع املايل يف حكومة إقليم كردستان.

وخالفاً لرواتب موظفي القطاع العام ،فإن هذا الدعم ال ينطوي ابلضرورة على التدفق النقدي
الصايف؛ ألنه إبمكان احلكومة مقايضة النفط اخلام للعناصر املدعومة .أما يف حالة املنتجات املكررة ،فتقوم
وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان بتوفري النفط ملصفاة التكرير اليت بدورها تقدم املنتجات النهائية
لوزارة املوارد الطبيعية مقابل أجور استخدام منشآت توليد الطاقة ،وتقوم الوزارة بعد ذلك ببيع املنتجات
إىل املوزعني بسعر مدعومّ .أما يف حالة توليد الطاقة ،فيتم تقدمي زيت الديزل أو الوقود الصادرة من املصفاة
ل��وزارة الكهرابء اليت تقوم إبرساهلا إىل حمطة توليد الكهرابء ،ومن مث تقوم ال��وزارة بشراء الكهرابء اليت مت
توليدها ويتم نقلها وتوزيعه للمستهلك بسعر مدعوم مرة أخرى (الشكل .)1
تكمن القضية هنا يف التكلفة الضمنية الستخدام النفط هب��ذه الطريقة ب��دالً من بيعه يف سوق
التصدير ،إذ إن إلغاء الدعم عن املنتجات املكررة يقلل من نسبة العجز يف امليزانية من طريق زايدة املبالغ
النقدية القادمة بدالً من خفض النفقات.

الشكل ( :)1دعم الكهرابء ابستخدام النفط مقابل الوقود وتبادل الوقود مقابل الكهرابء.
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كان أول ما مت إيقاف الدعم املايل عنه هو الوقود ،فقبل حدوث األزمة املالية ،كانت هناك حمطات
تعبئة منفصلة للوقود احلكومي واملستورد ،وكان يتلقى السائقون قسيمة شهرية تسمح هلم بشراء كمية
حمددة من الوقود أبسعار منخفضة بنح ٍو كبري.
يف العام  2014قامت حكومة إقليم كردستان حبظر استرياد الوقود مقابل تزويدها السوق أبكملها
ابلوقود ،ولكن كانت طاقة التكرير احمللية غري كافية؛ ومن أجل زايدة اإلنتاج اضطرت احلكومة إىل إجبار
مصايف التكرير إبنتاج الوقود مع أدىن نسبة لألوكتان اليت تسمح هبا ضوابط الوقود العراقية (رقم )88؛
ظ الوقود الذي مت إنتاجه هبذه
األمر الذي إىل أدى إىل زايدة حجم اإلنتاج للربميل الواحد من النفط .مل حي َ
الطريقة برضى سائقي السيارات ،إذ عاىن كثري منهم نتيجة اجلودة املنخفضة للوقود ابنسداد مضخات
الوقود يف سياراهتم ،ويف حاالت أسوأ تسببت ابحرتاق السيارات.
مت السماح ابستقبال ال �واردات مرة أخرى يف عام  ،2015ولكن مل تقم احلكومة ابلعودة إىل
اتباع نظام الدعم السابق ،إذ مل تعد وزارة املوارد الطبيعية -وهي يف أمس احلاجة إىل احلصول على مزيد
من عائدات النفط -متتلك النفط اخلام ليتم استبداله مع الديزل الصادر من مصايف التكرير.
رحب السائقون هبذا التغيري ،الذين قاموا بشراء الوقود الذي حيوي على نسبة أكرب من األوكتان
املستورد من دول اجلوار مثل إيران واإلمارات العربية املتحدة وتركيا .وجد الباحثون أيضاً أهنم حصلوا على
صفقة أفضل من ذي قبل؛ وذلك بفضل االخنفاض املطرد يف األسعار العاملية .حيث مت حتديد سعر البنزين
ذي الرقم ( )88مببلغ  500دينار عراقي لكل لرت يف عام ّ ،2014أما اليوم فسعر البنزين ذي رقم ()91
املتوافر يف السليمانية  550ديناراً عراقياً لكل لرت.
تعد هذه حالة اندرة من عملية إصالح الدعم املايل اليت متت بصورة سهلة ،وكان أيضاً فوزاً كبرياً
حلكومة إقليم كردستان ،إذ ساعد على إحداث اخنفاض كبري يف تكلفة دعم املنتجات املكررة اليت توزع
للعامة ،على وفق عرض الدكتور هورامي فإن نسبة هذا االخنفاض قد بلغ  %53يف عام  2015هببوط
من  781مليار دينار عراقي إىل  150مليار دينار عراقي يف العام الذي يليه.
وكذلك مت إيقاف الدعم املايل عن النفط هلذا العام -املشار إليها حملياً ابسم الكريوسني أو النفط
األبيض ،-ومن الشائع لدى العائالت العراقية استخدام هذا النوع من الوقود يف املواقد الصغرية لتدفئة
منازهلم خالل أشهر الشتاء ،ففي املاضي زودت احلكومة العائالت بربميل واحد يف فصل الشتاء بسعر
 40ألف دينار عراقي ،وتستهلك العائلة األمنوذجية يف السليمانية  3-2براميل إضافية ،وسعر الربميل
الواحد منها حبسب السوق احلالية سيكلف حوايل  125ألف دينار عراقي.
ك��ان حيق ألصحاب خمابز اخلبز التقليدي ال�ك��ردي تلقي خمصصات االلنفط أبسعار مدعوم،
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إذ يقوم اخلبازون ببيع بطاقاهتم حلصتهم يف السوق واستخدام العائدات بشراء الغاز الطبيعي املضغوط
يفضل استخدامه بنح ٍو أك�بر يف صناعة اخلبز ،وق��ام بعض األش�خ��اص ابستخدام
( ،)CNGال��ذي َ
تراخيص خمابز مزيفة للحصول على تلك املخصصات.
قال حمافظ السليمانية -سردار قادر علي -إن وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان لن تتمكن
من توزيع وقود النفط هذا العام للسكان ،وأضاف أنه متكن من احلصول على  30مليون لرت للمحافظة
من احلكومة االحتادية يف بغداد ،وأيمل يف احلصول على  30مليون لرت أخرى ،علماً أن احملافظة ستواجه
عجزاً بقيمة  43مليون لرت ،إذ -حبسب ما يقول -إن جمموع احتياجات الوقود املدعومة يف احملافظة
بلغت  103ماليني لرت.
إن إهن��اء الدعم عن املنتجات املكررة الرئيسة ت�ترك لإلقليم حت��دايً وحيداً إلص�لاح الدعم يتمثل
ابلكهرابء اليت تقوم بتوفريها احلكومة ،وسيكون حل هذه املشكلة أكثر صعوبة؛ إذ لن يكون موظفو
ِ
ضت رواتبهم على استعداد لدفع رسوم كهرابء أعلى ،وليس من املرجح أن تتسبب
احلكومة الذين ُخف َ
احلكومة يف خلق مشكالت اجتماعية من طريق قطع الكهرابء عن أولئك الذين ال يدفعون فواتريهم.
�تَُع ُّد مجع الرسوم من فواتري الكهرابء مشكلة كبرية ،إذ ال تقوم العديد من األسر والشركات بدفع
فواتري الكهرابء اخلاصة هبم ،ففي كثري من األحيان ال تتم قراءة ع��دادات الكهرابء للمستهلكني بصورة
صحيحة ،أو قد يقوم املستهلكون برشوة املوظف الذي يقرأ عداد الكهرابء لكي يدفعوا مبالغ أقل ،فحني
األخذ بعني احلسبان مجيع هذه القضااي جنباً إىل جنب مع خسائر النقل بسبب العديد من العوامل الفنية،
فإن ذلك يشري إىل أن نسبة  %50-30من عوائد الطاقة الكهرابئية اليت تزودها الشبكة ال يتم احلصول
عليها ،مقارنة مع نسبة  %20-10من اخلسائر على الصعيد الدويل.
يتمثل أحد احللول لذلك يف خصخصة عملية توزيع الكهرابء ،إذ إن لدى الشركات اخلاصة حوافز
أقوى بكثري للحصول على أقصى قدر من العوائد ،وإبمكاهنم أن يفرضوا على املشرتكني طريقة دفع فواتري
الكهرابء اخلاصة هبم من طريق اخلصم من رواتبهم بدالً من دفعها نقداً .إن خصخصة قطاع الكهرابء هو
مشروع مطروح ابلفعل ليتم تطبيقه يف أحناء مناطق العراق ،ومت البدء يف تطبيقه يف إحدى األحياء التجريبية
يف بغداد ،وجيري حالياً التخطيط لتطبيقه يف إقليم كردستان العراق.

إن حكومة إقليم كردستان حمظوظة يف وجود بديل لوقود الديزل ،وهو الغاز الطبيعي الذي تعتمد
عليه لتوليد الطاقة الكهرابئية ،لكن املشكلة هي أن الغاز الطبيعي ال يعد حالً كافياً ليحل حمل الديزل
متاماً ،ومل يعد إبمكان وزارة املوارد الطبيعية توفري الوقود الكايف لتشغيل حمطات الطاقة لتعويض النقص؛
ونتيجة لذلك ،اخنفضت نسبة توليد الكهرابء من الشبكة بنح ٍو حاد ،إذ قبل بضع سنوات كانت حمطات
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الكهرابء تولِّ ُد الكهرابء ملا يقارب  24ساعة يف اليوم ،وابتداءً من هناية شهر تشرين الثاين اخنفضت إىل
 4ساعات يف اليوم فقط.
لتعويض هذا الفرق جيب على األسر أن تلجأ إىل مولدات الديزل يف أحيائهم مببالغ أكرب بكثري،
ولكن حىت تلك املولدات تكون غري قادرة على توفري الكهرابء حني انقطاع التوليد احلكومي للكهرابء،
تشهد األحياء يف السليمانية انقطاعاً من الكهرابء التام يصل إىل ما ال يقل عن سبع ساعات يومياً.

الشكل ( .)2النفط املستخدم يف التكرير (وزارة املوارد الطبيعية.)2016 ،
وبذلك فإن عملية توفري الطاقة الكهرابئية قد مت خصخصتها بفعالية ولكن أبسوأ طريقة ممكنة،
ففي عرض تقدميي يف منتدى مركز أحباث الشرق األوسط ( ،)MERIقال الدكتور هورامي :إن تكاليف
الدعم املرتبطة بتقدمي وزارة امل�وارد الطبيعية النفط حملطات توليد الطاقة قد اخنفضت من  2,513مليار
دينار عراقي يف عام  2015إىل  725مليار دينار عراقي يف عام  ،2016إذ مت ذلك مع وجود قدرة
توليد تصل إىل  5000ميغاواط وذروة الطلب تصل إىل  4500ميغاواط ،فليس هناك سبب واضح
يفسر النتيجة السيئة لإليرادات ،وسيكون من األفضل لألسر احلصول على الكهرابء من الشبكة احلكومية
أبسعار السوق ،آخذين بعني احلسبان زايدة نسبة املبالغ املدفوعة للحكومة ،ولكن إمجايل املصروفات
الكهرابئية لألسر قد تنخفض ،إذ لن يكون من الضروري ابلنسبة هلم دفع فاتورة اثنية ملولد الكهرابء غري
10

حينما تلتقي النهاايت  ..اإلصالحات االقتصادية يف إقليم كردستان العراق

الكفوء نسبياً يف أحيائهم.

إن أي حماولة يف إزالة الدعم يكاد من املؤكد أن أييت بنتائج عكسية ،فاألسر يرحبون بزايدة فرتات
تزويدهم ابلكهرابء لكن قد يعدُّه كثريون أبنه تعويض عن التخفيضات اليت أجريت على رواتبهم احلكومية
وليست خدمة من املفرتض أن يتم الدفع مقابلها ،ويدفع املستهلكون اآلن نسباً أقل بكثري من فواتري
الكهرابء اخلاصة من ذي قبل األمر؛ وابلتايل فإن تكلفة الدعم احلكومي قد ترتفع بنح ٍو كبري.
وابلتايل فإنه من املنطقي أن يتم أتجيل عملية إهناء الدعم الكامل للكهرابء حىت يتم حتويل مجيع
حمطات توليد الكهرابء يف إقليم كردستان ابلعمل على الغاز الطبيعي ب��دالً من الوقود السائل ،وأتمل
احلكومة إبجناز هذا املشروع على مدى سنتني أو ثالث سنوات قادمة ،ومن شأن هذا التحويل أن خيفض
تكلفة توليد الكهرابء حبوايل ٪82؛ مما جيعل هذا اإلصالح قابالً للتنفيذ دون فرض أعباء إضافية على
املستهلك.
يف حني أن هناك اختالفات مهمة يف ط��رق حكومة إقليم كردستان برفع الدعم عن املنتجات
املكررة والكهرابء ،إلاّ أن العناصر احملركة هي نفسها يف مجيع احلاالت ،فاخنفاض أسعار النفط يعين أن
على وزارة املوارد البيئية يف حكومة إقليم كردستان أن تقوم بتصدير مزيداً من النفط للحصول على نسبة
العائدات نفسها؛ ونتيجة لذلك أصبح لديها كميات أقل من النفط الذي يتم حتويله ملنتجات مدعومة؛
وابلتايل االضطرار إىل إيقاف إمدادها.
من الناحية النظرية ،ميكن أن يؤدي إهناء الدعم إىل جعل األسر حبالة أفضل نسبياً ،إذ قد تقوم
احلكومة ابستخدام األرابح الناجتة من خالل زايدة روات��ب السكان .وإبمكان املستهلكني إنفاق هذه
األموال على أي سلعة خيتاروهنا بدالً من االضطرار إىل استهالك جمموعة حمدودة من العناصر املدعومة
سابقاً .وابلتايل يصلون إىل أفضل نتيجة ممكنة يف ظل اخنفاض أسعار النفط احلالية.
قد ختتلف عملية سري األمور حني تطبيقها بنح ٍو عملي ،ولسوء احلظ ،فإن األسر ليست اجلهة
الوحيدة ال�تي تتطالب ابحلصول على إي �رادات حكومة إقليم كردستان ،إذ جيب أن تسدد املدفوعات
لشركات النفط اليت تعمل يف اإلقليم وإلاّ فإن االستثمارات يف تطوير احلقول ستتوقف؛ وابلتايل اخنفاض
نسبة ال�ص��ادرات ،فضالً عن أن حكومة إقليم كردستان جم�برة بتسديد  1.5مليار دوالر لتجار النفط
العامليني ،ولذلك فإن عدم حتسن رواتب سكان اإلقليم ال ُّ
يعد أمراً غريباً.
يف الوقت الراهن ،أصبح الوضع أكثر س��وءاً “للمواطن” ،إذ على مدى العامني املاضيني ،قام
بصرف مجيع مدخراته ،يف الوقت الذي مل حيصل فيه على جزء يسري من دخله ،واآلن سيواجه الشتاء دون
حصوله على ما يكفي من الكهرابء لإلانرة أو النفط لتدفئة منزله.
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ج .حتسني حتصيل الضرائب:

فضالً عن تعزيز العائدات من خالل تصدير مز ٍ
ستخدم سابقاً يف برامج
يد من النفط الذي كان يُ َ
الدعم احلكومي ،حتاول حكومة إقليم كردستان أيضاً تعزيز خط إنتاجها جلمع مز ٍ
يد من الضرائب من أرابح
الشركات ،والسيما من دافعي الضرائب «الكبار» ،وهذا ينطوي على زايدة حتصيل الضرائب وحتسني
الشفافية يف عملية التقييم.
وعلى وفق قانون الضرائب فإن حكومة إقليم كردستان مدينة للشركات العاملة يف اإلقليم بـ٪15
من صايف األرابح حسب البياانت املالية املدققة ،ويف حالة عدم توفر البياانت أو عدم دقتها ،فيتم حساب
الضائب بدالً من ذلك على أساس «جداول الدخل التقديرية» اليت من املفرتض أن تقدم تقديرات معقولة
عما قد تؤول إليه األرابح ألنواع خمتلفة من األعمال يف أي سنة معينة.
يف املمارسة العملية ،يرتك هذا «النظام الضرييب املفرتض» الكثري مما هو مرغوب ،إذ يقول أحد
أصحاب األعمال الصغرية لنا إنه غري قادر متاماً على حتديد األسباب الكامنة وراء الضرائب اليت تدفعها
شركته ،إذ ال يقوم املفتشون الذين حيسبون مديونيته ملصلحة الضرائب بتبين تقديراهتم حسب القطاع املايل
لرجل األعمال هذا ،وحيكمون بشكل روتيين على عدم مصداقيته على الرغم من عدم وجود مربر هلذا
الفعل ،وهو ملزم بدفع املبلغ نفسه تقريباً عاماً بعد عام ،مبا يف ذلك عام  ،2015حينما ضرب الركود
االقتصادي اإلقليم وجعل من غري احملتمل احلصول على أي أرابح من الضرائب.
�ت�ُ َ�ع� ُّ�د ه��ذه العملية تفاوضاً أكثر من ما هي عملية حسابية ،ففي أح��د السنوات ق��ال إن��ه تقدم
بشكوى إىل السلطات الضريبية مطالباً بتخفيض ضرائب شركته ألن مولداً تبلغ قيمته عشرة آالف دوالر
قد احرتق ،وكان ال َّ
بد من استبداله ،وكان ق��ادراً على احلصول على مراده ليس لتقدميه ألدلة قوية أي
تتعلق بعمر املولد ،أو تكلفته األصلية ،أو تكلفة االستبدال ،ولكن عن طريق إظهار صورة للمولد املدمر
للمفتش.
إن دفع الضرائب ليس سهالً أيضاً ،إذ يكون على حمامي داف��ع الضريبة تقدمي مبلغ نقدي إىل
مكتب الضرائب عدة مرات قبل أن يقرر الشخص املناسب يف هناية املطاف أنه سيقبل ذلك ،أما الطلبات
اليت تود السماح ابلدفع عن طريق حوالة مصرفية فتقع على آذان صماء.
ستحظى األعمال التجارية الكبرية اليت متتلك صالت قوية مع األشخاص املناسبني -يف ظل هذه
الظروف -على ميزة كبرية بنح ٍو طبيعي ،فقد يكون العديد منهم ق��ادراً على التفاوض حول الضرائب
وصوالً إىل عدم دفع أي شيء تقريباً ،ويف غياب أي إجراءات واضحة حلساب املستحقات ،فقد ال يكون
من املمكن اهتامهم ابلتهرب من الضرائب.
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ومن أجل معاجلة بعض هذه املشكالت ،قامت حكومة إقليم كردستان إبنشاء «مكتب دافعي
الضرائب الكبرية» ( ،)LTOواالنتقال إىل طريقة التقييم الذايت املشرتك يف بلدان أخرى ،وهبذه الطريقة
يقوم دافعو الضرائب بتحديد مبلغ مديونيتهم ،وتقدمي املبلغ مع إيداعاهتم ،وسيكون للسلطات الضريبية
احلق يف مراجعة املدفوعات؛ ولطلب دفع مبالغ أعلى جيب أن يكون لديهم سبب لذلك.
من املتوقع أن يبدأ هذا املكتب جبمع ضرائب  500-400شركة خاصة كبرية يف اإلقليم العام
املقبل ،ومن املفرتض أن يبدأ تقدمي عوائد العام  2016من الضرائب يف شهر حزيران عام .2017
ومن املثري لالهتمام أنه يف معظم احلاالت لن يكون من املمكن لدافعي الضرائب حساب صايف
املبالغ اليت يدينوهنا حلكومة إقليم كردستان من الضريبة اليت عليهم دفعها ،إذ إن هذه مسألة مهمة ،فعلى
سبيل املثال تطالب حمطات الطاقة اململوكة للقطاع اخلاص ومصايف النفط -على وفق أحد مصادران -وزارة
املوارد الطبيعية بدفع مبا يقرب من  2.5مليار دوالر ،ويف هذه احلاالت يبدو أن وزارة املالية -اليت ستجمع
الضرائب -ال تتعرف ابلتزامات وزارة املوارد الطبيعية ،وقد ال يكون وضع دافعي الضرائب خمتلفاً أكثر مع
وجود شخص ما ميتلك حساابت دائنة ومدينة جلهات ليست ذات صلة مع شخص يتعامل مع إدارتني
خمتلفتني من احلكومة نفسها.
يرى املشككون أن مكتب الضرائب لن يكون قادراً على مجع كثري من دافعي الضرائب الكبار،
كما هو احلال مع برانمج البيومرتية ،والسؤال الرئيس هو اإلجبار على التنفيذ ،فإذا مل يكن هناك هتديد
حقيقي من أن عوائد هذه الشركات ميكن تدقيقها ،فمن غري احملتمل أهنم سيقدمون كثرياً من الربح إىل
السلطات الضريبية ،وقد يكون مشروعاً متاماً حملطات توليد الطاقة ومعامل التكرير تقدمي مبالغ ال تفي
حكومة إقليم كردستان مبا تدين هلم ،ويف هذه احلالة ميكن أن ندرك بسهولة أن اخلسائر ستكون كبرية،
وأن حماولة فرض ضرائب على هذه الشركات قد تكون ضرابً من اخليال.
ومع ذلك ،فإن هذه اخلطوة لتنظيم حتصيل الضرائب هي ابلتأكيد خطوة يف االجتاه الصحيح ،أما
مقدار الدخل الذي ميكن حتصيله يف املدى القصري فيجب أن ينتظر ،ولكن على املدى الطويل ،وقد
يكون من املمكن توسيع قاعدة اإلي �رادات يف حكومة إقليم كردستان ،وأيضاً زايدة السماح للشركات
الصغرية ابلقيام ابألعمال.
د .االستنتاج:
يرى بعض احملللني أن برانمج اإلصالح االقتصادي يف إقليم كردستان ُّ
يعد حالة من التقشف املايل
يف توقيت سيِّئ ،وال ختتلف كثرياً عن اإلجراءات االنكماشية اليت فرضها األوروبيون على اليوانن بعد أزمة
الديون اليت عصفت ابلبالد ،لكن حكومة إقليم كردستان ال متتلك أي بديل ،ويف غياب أي وسيلة أخرى
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لتغطية النفقات ،فإن خفض النفقات وزايدة اإليرادات هي خيار حكومة اإلقليم الوحيد.
ال تتمثل املشكلة اليت يواجهها صناع السياسة يف تقليل العجز املايل ،وإمنا يف كيفية القيام بذلك،
فإن إرجاع إقليم كردستان إىل عصره الذهيب املزدهر قبل األزمة املالية لن يكون حمتمالً إذا بقيت أسعار
النفط منخفضة ،وجيب أن يكون اهلدف هو حتقيق التوازن يف امليزانية بطريقة حتسن استخدام امل�وارد،
واالنتقال إىل أمنوذج اقتصادي أكثر كفاءة.
إن احلد من الفساد يف املرتبات ،وإلغاء اإلعاانت ،وحتسني مجع الضرائب تعد أفكاراً جيدة ،ويعد
القضاء على الدعم احلكومي أسهل خيار ،وليس من املستغرب أن اجملال الوحيد الذي مت فيه إحراز تقدم
كبري حىت اآلن ،وسيتطلب اهلدفان اآلخ�ران التغلب على حتدايت أكثر صعوبة ،والقيام مبطالب أكرب
بكثري من القدرة اإلدارية احملدودة حلكومة إقليم كردستان.
تتلق أي إصالحات دعماً سياسياً رفيع املستوى كما حصلت
يصرح مطلعون داخليون أن��ه مل َ
عليه اإلص�لاح��ات احلالية ،ويتابعون ال�ق��ول أبن أك�بر مشكلة تتمثل يف ع��دم وج��ود نظام لتنفيذ هذه
اإلصالحات ،فالبريوقراطية فاسدة وتدار بشكل سيِّئ ،وتفتقر إىل املوظفني الكفوئني ،وتعاين من نقص
التمويل؛ وذلك نتيجة ألزمة رواتب املوظفني اليت أيتون إما اندراً وإما ملرة واحدة فقط يف األسبوع ،ويف
ظل هذه الظروف ،ال َّ
بد من أن تكون هناك فجوة كبرية بني سياسات العمل من الناحية النظرية ،وكيفية
حتويلها فعالً إىل ممارسة عملية.
ومن البديهي سيكون من السابق ألوانه القول ما إذا كانت أي من هذه التغيريات اجلارية ستؤدي
إىل حتسينات دائمة يف إدارة القطاع العام ،وإذا ما عادت أسعار النفط إىل مستوايت ما قبل األزمة ،فإن
أي تقدم مت حتقيقه اآلن سيتوقف؛ بسبب ع��ودة حكومة إقليم كردستان إىل دوره��ا التقليدي يف توزيع
عائدات التصدير ،ورمب��ا ال يعد النظر إىل حتصيل الضرائب كأمر مهم بعد ذل��ك ،وق��د يبدو التوظيف
العشوائي أمراً ال ميكن االعرتاض عليه مرة أخرى ،وقد ترى الشخصيات القوية اليت تبحث عن قطعة أكرب
من الكعكة أنه أصبح من السهل جتاوز كل الضوابط الداخلية اجلديدة اليت سبق وضعها.
سيكون م��ن السهل نسبياً -خ�ل�ال األزم ��ة احل��ال�ي��ة -احل��د م��ن التضييع غ�ير امل�ب�رر ل��ه ل�ل�م�وارد،
واالحتيال ،وس��وء املعاملة ،ألن احلكومة لديها القليل من امل��ال إلعطائه ،ولكن مع كون االقتصاد يف
حالة ركود ،فإن هناك أمل ضئيل يف تسريح العمال غري املرغوب هبم ،وتطوير القطاع اخلاص ،أو تنويع
االقتصاد بعيداً عن النفط ،وحينما تتعاىف أسعار النفط يف هناية املطاف ،لن يكون التنويع أولوية ملحة،
وسيعتمد النظام على صادرات الوقود األحفوري كما يف السابق ،وسيولد احلوافز القوية نفسها للمفسدين
كما كان الوضع دائماً.
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هناك ما يدعو إىل التفاؤل احلذر حول جهود حكومة إقليم كردستان لتغطية نفقاهتم على املدى
القصري ،وقد عمل التخلُّص التدرجيي من اإلعاانت إىل حتقيق مسامهة كبرية يف املوازنة ،وعلى الرغم من
فعالية التسجيل البايومرتية ،فإن مكتب دافعي الضرائب قد ال يرتقى إىل مستوى التوقعات ،ومع ذلك
فإن لديها القدرة على حتسني الصورة املالية الحقاً.
ولكن إىل أي مدى ميكن هلذه املبادرات أن تؤدي إىل إصالح دائم هو أقل وضوحاً؛ ألن العادات
القدمية لالقتصاد الريعي صعبة الكسر.
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