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الصدمة املركبة يف موازنة العراق ( 2020نتائج  ..وحلول)

الصدمة المركبة في موازنة العراق 2020
(نتائج  ..وحلول)
أحمد حامد الهذال *

مقدمة
تدور مشكلة االقتصاد العراقي حول السياسة املالية يف العراق ،ومدى قابليتها لالستمرار
واالستدامة يف ظل تقلبات أسعار النفط الدولية اليت تسبب العجز املايل ،وارتفاع حجم الدين
العام ،وكذلك املخاطر النامجة عن التوزيع غري العادل يف املوازنة؛ استناداً إىل االتفاقات السياسية يف
توزيع اإلنفاق العام على احملافظات واإلقليم ،وكذلك التخصيصات املنخفضة للموازنة االستثمارية،
فضالً عن تردي شركات القطاع العام وحتوهلا من شركات منتجة راحبة إىل شركات خاسرة.
إن اخنفاض القدرة املالية العامة يف حتقيق الكفاءة يف اإلنفاق يعود إىل تأثري اجلانب السياسي
يف املوازنة ،فضالً عن عدم اتباع معايري الكفاءة يف اإلنفاق ،واعتماد االقتصاد العراقي على
اإليرادات النفطية بنسبة تتخطى حاجز ()% 88؛ مما يعرضه إىل الصدمات املالية وارتفاع حجم
الدين العام ،وبالتايل عدم االستدامة املالية.
االختالل اإلنتاجي واملايل:
بالنظر جلميع موازنات ما بعد ( )2003يالحظ أن السياسة املالية مل تقم على أساس
تنمية االقتصاد الكلي ،وإمنا يف جانب كبري منها توجه املوارد للجانب التشغيلي يف املوازنة العامة،
وميكن مالحظة تأثري املوازنة على الناتج احمللي اإلمجايل عرب ما تعكسه نسب القطاعني الزراعي
والصناعي املرتدية ،فبيانات عام ( )2019تشري إىل أن حجم الناتج احمللي االمجايل تبلغ ()251
* باحث اقتصادي حاصل على شهادة املاجستري يف علوم االقتصاد وطالب دكتوراه ،كلية االدارة واالقتصاد ،اجلامعة
املستنصرية.
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ترليون دينار باألسعار اجلارية ،أي )209( :مليار دوالر ،و( )199ترليون دينار باألسعار الثابتة،
أي )165( :مليار دوالر ،ونسبة القطاع النفطي تصل تقريباً إىل ( ،)%60واألنشطة اخلدمية
( (%20أما التوزيعية فتصل إىل ( )% 20تقريباً .وال يتجاوز القطاعان الصناعي والزراعي نسبة
( % 10من .)GDP

ويتضح االختالل بنحو كبري يف هيكل التجارة اخلارجية من طريق النظر إىل هيكل الصادرات
العراقية ،إذ تشكل املوارد املعدنية ( ،)% 99فيما مل تتجاوز الصادرات غري النفطية حاجز (،)% 1
ومع عجز املوازنة املخططة لعام ( )2020البالغ ( )51ترليون ستكون نسبة الدين إىل الناتج تقريباً
أكرب من (( )% 65اآلمنة أقل من  ،)% 40ونسبة الدين العام دون القطاع النفطي ستكون
تقريباً أكرب من ( ،)% 170فيما ستكون نسبة عجز املوازنة إىل الناتج أكرب من (( )% 20اآلمنة
أقل من  % 5من .)GDP
فهذه صورة واقعية يعكسها الناتج احمللي لالقتصاد العراقي ،فالناتج مشوه متاماً ،وال ميكن
االعتماد على منوه دون مالحظة مكوناته ،فالنمو الذي يتغىن به املسؤولون غري واقعي ،ومن يريد
االصالح يبدأ بنمو األنشطة اإلنتاجية لالقتصاد احمللي.
السيناريو املتشائم للمالية العامة:
بعد اخنفاض أسعار النفط كيف سيكون الوضع املايل يف العراق؟ سبق أن أجرينا دراسة
قدمت إىل املسؤولني تتمحور حول وضع السياسة املالية العامة والدين العام يف ظل متغريات
االقتصاد الكلي يف العراق ،وبينت هذه الدراسة عدة سيناريوهات للمدة (،)2005-2021
أحدها هو السيناريو املتشائم الذي نبه على األزمة االقتصادية احلالية ،وحتت أي مسمى فسيكون
النفط هو السبب األساس يف اخنفاض قدرة املالية العامة على االستدامة ،إذ توقع هذا السيناريو
أن ينخفض سعر الربميل النفطي ملا دون ( )47دوالراً لكل برميل ،واإليرادات النفطية إىل ()77
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ترليون دينار ،فيما توقع أن تكون نسبة الدين العام إىل ( )GDPحنو (  )% 68وبقيمة ()158
ترليون دينار ،وهي بالضبط ما حنن عليه اآلن يف ظل اخنفاض أسعار النفط ،وارتفاع عجز املوازنة
والدين العام ،ورمبا لن تستطيع املالية العامة االستمرار يف اإلنفاق العام لتغطية حىت النفقات اجلارية.
فبعد فشل االتفاق بني روسيا وأوبك بشأن حتديد الكميات املصدرة من النفط ،اخنفضت
أسعار اخلام إىل ما دون ( )35دوالراً لكل برميل ،فضالً عن تداعيات انتشار مرض كورونا يف
الكثري من بلدان العامل وأمهها الصني اليت تع ّد من أكرب مستوردي النفط العراقي؛ وبذا دخل اقتصاد
فضل عن انتشار
العراق أزمة مركبة متثلت باخنفاض الكميات املباعة ،واخنفاض أسعار النفطً ،
مرض كورونا وتداعياته ،وسينعكس ذلك على املوازنة العامة ،وستصور لنا أكرب عجز مر به النظام
املايل يف العراق.
ويدور احلديث بفعل هذه األزمة املركبة عن قيمة عجز خمطط يبلغ ( )51ترليون دينار ،يف
موازنة تقدر حوايل ( )165ترليون دينار ،وتبلغ النفقات التشغيلية منها حوايل (  )124ترليون
دينار ،فيما قدرت اإليرادات العامة حوايل ( )115ترليون دينار؛ وهذا يعين فيما لو مت التوجه
حنو الدين العام لسد عجز املوازنة سيكون لدينا ( )10ترليون دينار من الدين العام لسد النفقات
التشغيلية ،واملتبقي سيوجه ملوازنة اجلانب االستثماري بالكامل ،وهذا ميثل اخلطر احملدق باالقتصاد،
وهو يتناقض مع أدبيات التنمية املستدامة اليت تؤكد على عدم حتمل األجيال الالحقة أعباء األجيال
احلالية.
االخنفاض احلاد يف أسعار النفط:
بعد االخنفاض احلاد يف أسعار النفط يف شهر آذار احلايل تزامناً مع انتشار فايروس كورونا
وفيما لو حدد يف املوازنة سعر الربميل النفطي بـ( )35دوالراً -ستبلغ اإليرادات النفطية حنو ()50مليار دوالر ،أي حوايل ( )60ترليون دينار ،وهذا يسد فقط رواتب املوظفني يف العراق والبالغة
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حسب موازنة ( )2019حوايل ( )47ترليون دينار حسب أعداد املوظفني يف قانون موازنة 2019
(عدا رواتب املتقاعدين) ،فضالً عن عبء الدين العام البالغ أكثر من ( )15ترليون دينار؛ وهذا
يعين أن املالية العامة يف حالة عدم االقرتاض ستكون عاجزة متاماً عن سد اجلزء املتبقي من النفقات
التشغيلية ،فضالً عن أن حجم العجز التقديري سيبلغ أكثر من ( )85ترليون دينار يف حال مل
تقلص احلكومة االنفاق العام وتزيد من االيرادات يف موازنة ( )2020املقبلة.
رابعاً :عجز املوازنة واالحتياطيات األجنبية:
ينبغي توخي احلذر الشديد من إعادة السحب من االحتياطيات من البنك املركزي بنحو
غري مباشر؛ لتمويل سندات املالية العامة عرب السوق املالية واملصرفية؛ ألن متويل العجز سيكون
له تأثريان :إما ارتفاع حاد يف مستوى األسعار مع بقاء االحتياطيات والكميات املباعة من العملة
األجنبية ،وإما اخنفاض االحتياطيات للبقاء على مستوى قيمة العملة نفسه ،وهذا جاء نتيجة
اعتماد العراق على استرياد أغلب السلع االستهالكية واالستثمارية من اخلارج ،فزيادة طبع العملة
أو ختفيض قيمة العملة سيكون تأثريه مباشراً على املستهلك احمللي ،وسيكون التمويل التضخمي
أشبه بالتمويل الذي حصل يف تسعينيات القرن املاضي وآثاره على اجملتمع على الرغم من وجود
إنتاجية يف هيكل االقتصاد آنذاك.
ويف دراسة قياسية سابقة عن االقتصاد العراقي يف ما خيص الدين العام واالحتياطيات األجنبية
أظهرت نتائج التقدير وجود عالقة عكسية بني االحتياطيات والدين العام ،حيث إن زيادة الدين
مبقدار وحدة واحدة يؤدي إىل اخنفاض االحتياطيات مبقدار  ،0.03وإن الدين يفسر  % 9فقط
من التغريات احلاصلة يف االحتياطيات حسب ما بينته قيمة  ،R-squaredوإن الدين معنوي يف
التأثري حيث كانت القيمة االحتمالية  p-valueأقل من  % 5كما أن أمنوذج القيمة االحتمالية
لـ( )f-statisticأقل من % 5؛ وهذا يعين أن املالية العامة تلجأ إىل االقرتاض من البنك املركزي
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يف حالة الصدمات املالية كما حدث ذلك بعد عام  ،2014فقد أظهرت النتائج القياسية أن يف
هذا العام انعكست العالقة العكسية بني الدين العام واالحتياطيات ،والسيما ارتفاع حجم الدين
الداخلي يف عام  2015إىل أكثر من  % 200مقارنة بعام  ،2014وهذا جاء نتيجة التمويل
غري املباشر من قبل البنك املركزي لوزارة املالية؛ األمر الذي أدى إىل اخنفاض االحتياطيات األجنبية
والسبب يف ذلك متويل العجز داخلياً أو خارجياً ،فضالً عن اخنفاض أسعار النفط الدولية الذي
يلقي بظالله على اإليرادات النفطية (أساس االحتياطيات األجنبية)؛ وبالتايل سيضطر البنك
املركزي -بغية احلفاظ على االستقرار النقدي -إىل السحب من االحتياطيات للحفاظ على قيمة
العملة احمللية.
احللول اآلنية:
تقف املالية العامة أمام ٍ
حتد خطري ،يتمثل يف أسلوب متويل عجز املوازنة التأرخيي ،فهي
أمام طريقني :إما الدين العام والتمويل التضخمي ،وإما إجراءات التقشف؛ وهذا كله بفضل رداءة
اخلطط االقتصادية السابقة اليت كانت تستهدف النمو االقتصادي الشكلي دون التحسب ملثل
هكذا أزمات كانت متوقعة جداً .أما احللول السريعة فهي على الرغم من كلفتها السياسية الباهظة
بيد أهنا تبدو حلوالً اقتصادية معقولة ،وهي تتمثل باآليت:
أحياناً َ
1 .1تسوية ملفات احلسابات اخلتامية للموازنات العامة مع إقليم كردستان ،والسيما أهنا قد تتضمن
تسديد اإلقليم مستحقات للحكومة املركزية تبلغ حنو ( )60مليار دوالر.
2 .2إهناء ملف اخلالف مع إقليم كردستان ،وإخضاع الصادرات النفطية منه إلشراف احلكومة
االحتادية مبوجب االتفاقات السياسية السابقة ،ويف غريها ميكن التفكري خبيارات أخرى مثل
احلذف الكامل لنسبة اإلقليم من املوازنة العامة.
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3 .3إجراء مراجعة شاملة لقيمة خمصصات الرواتب (وليس الرواتب االمسية) إذ إن املخصصات
تشكل أكثر من  % 65من قيمة املوازنة التشغيلية ،فضالً عن إعادة النظر برواتب الدرجات
اخلاصة وخمصصاهتا.
 4 .4حتويل نسبة  % 100من أرباح مؤسسات الدولة وشركاهتا إىل اخلزينة العامة ،وإيقاف توزيعها
على شكل حوافز وهبات.
 5 .5توقف املوازنة عن االعتماد املخصص للنفقات احلاكمة باستثناء نفقات القطاع الطيب ،وحتويل
مبالغ احلصة التموينية ضمن هذا البند إىل املواطنني منعاً للفساد يف استرياد املواد الغذائية،
وإنعاش حركة األسواق.
 6 .6إعادة الثقة بني املصارف واملودعني من أجل تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ،وذلك عرب
منح ثقة للمودع ،وكذلك حوافز مالية وسرعة يف أداء اخلدمة املصرفية ،فهذا اإلجراء ممكن أن
يؤدي إىل ارتفاع السيولة املصرفية ،لتحويل األموال من االكتناز إىل االدخار؛ من أجل إقراض
األفراد العاطلني عن العمل بقروض ميسرة ،وتذليل العقبات والروتني يف اإلقراض ،وإجياد فرص
ناجحة ومرحبة تبعدهم عن التوظيف احلكومي.
7 .7العمل على حوكمة اإلجراءات الضريبية واجلمركية يف مجيع أحناء العراق ،وإنشاء نظام إلكرتوين
موحد وآمن هلذا الغرض.
 8 .8خفض نسبة  % 50من النفقات اجلارية عدا مرتبات املتقاعدين ،والرعاية االجتماعية،
واملوظفني (ما دون درجة مدير عام) ،وهذه االخنفاض يشمل (املستلزمات اخلدمية ،واملستلزمات
السلعية ،وصيانة املوجودات ،والنفقات الرأمسالية)؛ وذلك حلجمها الكبري الذي يبلغ أكثر من
( )10تريليونات دينار ضمن اإلنفاق اجلاري ،ويتمثل بالتبذير والفساد يف مؤسسات الدولة.
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مع األخذ ببعض التدابري الرامية لتقليل العجز اليت تأخذ وقتاً أطول ،فإن اإلجراءات املذكورة
آنفاً سيكون هلا تأثري مهم يف الواقع االقتصادي ،والسياسي ،واالجتماعي ،وميكن ع ّدها خطوات
ذات تأثري سريع يف مواجهة األزمة الراهنة .وميكن أن تشمل املوازنة القادمة ختصيص ( )%20من
مبالغها للموازنة االستثمارية مؤقتاً ،ويتم تعديلها مع زيادة أسعار النفط ،وإن اقتضت الضرورة يتم
سد عجز املوازنة االستثمارية من طريق الدين ِ
ني الداخلي واخلارجي ،وال جيوز استخدام هذين الدينني
حنو اإلنفاق اجلاري؛ ألن احملافظة على نفقات الرواتب واخلدمات االجتماعية البالغة أكثر من
( )61ترليون موزعة بني تعويضات املوظفني اليت تبلغ ( )43ترليون دينار ،واخلدمات االجتماعية
البالغة ( )18ترليون دينار -كما يف موازنة ( -)2019فضالً عن تسديد مستحقات الدين العام
هلي أمر من الصعب املساس به؛ لذلك ميكن اللجوء للخفض ولو جزئياً للنفقات التشغيلية األخرى
بنسبة ( )% 50من القيمة اإلمجالية البالغة أكثر من ( )10تريليونات واملتمثلة باملستلزمات
السلعية ،وصيانة املوجودات ،والنفقات الرأمسالية ملؤسسات الدولة كافة.
إن هذه اإلجراءات ممكن أن حتقق جزءاً من استدامة املالية العامة ،واخلروج من األزمة احلالية
عرب خفض النفقات غري الضرورية ضمن خمطط عام ينشد حتقيق النمو االقتصادي واالستدامة،
فضالً عن إحكام السيطرة على املنافذ احلدودية ،وضمان وصول مجيع اإليرادات غري النفطية إىل
املوازنة العامة ،وكذلك مكافحة الفساد يف مؤسسات الدولة.
املصدر:
املؤشرات اإلحصائية واالقتصادية من عمل الباحث باالعتماد على بيانات مديرية
اإلحصاء واألحباث يف البنك املركزي العراقي ،وكذلك بيانات قانون املوازنة العامة املنشورة يف
جريدة الوقائع العراقية ،وتوقعات للموازنة العامة  2020باالعتماد على أسعار النفط احلالية.
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