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امللخص:

تتجه أغلب البلدان الريعية إىل ضبط عمليات إنفاقها؛ وذلك كوهنا تتعرض إىل صدمات 
خارجية يف أغلبها اخنفاض أسعار النفط، فضاًل عن ضعف التوجه حنو التنويع االقتصادي؛ مما تولد 
حالة من انكشافها حنو بقية دول العامل، وإن عملية االنضباط املايل تساعد يف معاجلة الصدمات 

واألزمات اليت تتعرض هلا تلك الدول، خمفضة فيها حالة العجز املايل يف املوازنة العامة للدولة. 

الكلمات املفتاحية: )االنضباط املايل، الصدمة املزدوجة، االقتصادات الريعية، االقتصاد العراقي(

املقدمة: 

إن تعدد الصدمات االقتصادية جبوانبها املختلفة تؤدي إىل عملية استنزاف املوارد االقتصادية 
اليت  االقتصادات  أكثر  تكون  اليت  الريعي،  االقتصاد  ذات  البلدان  البلدان والسيما  لدى  املتاحة 
وقد  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  النواحي كافة  على  واألزمات  الصدمات  إىل  تتعرض 
تتسبب يف بعض األحيان اىل تولد عجز مايل كبري أو زيادة حدة الدين العام وخماوف كبرية بشأن 
اإلنفاق  ترشيد  عمليات  حنو  التوجه  يتطلب  الذي  األمر  النفطية؛  اإليرادات  استحصال  عملية 
وضبطه عرب انتهاج سياسات مالية شفافة ذات مصداقية وقابلة للتطبيق، ويهدف البحث إىل بيان 
ماهية قواعد االنضباط املايل، ومدى إمكانية توظيفها لتحقيق االنضباط املايل يف الدول الريعية اليت 
تتعرض للصدمات املزدوجة، وقد تلخص البحث إىل إن تطبيق القواعد املالية من شأنه أن يعاجل 

دور االنضباط المالي في معالجة الصدمات المزدوجة في 
االقتصاد العراقي للمدة )2010 - 2020(

علي عبد الكاظم دعدوش*

*  وزارة الرتبية، مديرية الرتبية يف بغداد، الرصافة الثالثة.
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الصدمة املزدوجة، فضاًل عن معاجلة التحديات اليت تواجه السياسة املالية يف العراق . 

اخلارجية بسهولة؛ وذلك بسبب  للصدمات  تتعرض  العراق  الريعية ومنها  االقتصادات  إن 
وجود سلعة وحيدة يف جانب الصادرات، مع تعدد السلع املستوردة اليت تستنزف أموااًل كبرية لسد 

النقص احلاصل يف القيام السلع واخلدمات املختلفة سواء )استهالكية أم انتاجية(.

املالية  العمليات  تنفيذ  على  احملافظة  يف  احلكومة  قدرة  بكونه  املايل  االنضباط  مفهوم  إن 
بشكل سلس ويضمن السالمة والرخاء املايل على املدى الطويل، يعد منظوراً متعدداً للحفاظ على 
الوضع املايل إبّان حدوث الصدمات، وذلك من خالل كونه مقياساً لقدرة السياسة املالية على كبح 

اإلفراط يف اإلنفاق، ومن مث العجز املايل.

يهدف البحث إىل بيان مفهوم االنضباط املايل يف مواجهة الصدمات اليت تتعرض هلا الدول 
الريعية.

احملور األول: االنضباط املايل )املفهوم والقواعد(

أواًل: مفهوم االنضباط املايل

   يعرف االنضباط املايل fiscal discipline على أنه قدرة احلكومة على احملافظة على 
صحة عملياهتا املالية وسالمتها يف املدى البعيد )فرج والعاين، 2018، 32(، ويعرف االنضباط 
املالية بشكل سلس ويضمن السالمة  العمليات  تنفيذ  بأنه قدرة احلكومة يف احملافظة على  املايل 
والرخاء املايل على املدى الطويل )العاين وأمحد، 2017، 104(،         وبشكل بسيط ميكن 
تعريف االنضباط املايل على أنه القدرة على إدارة النفقات واإليرادات املالية بنحو دقيق وبطريقة 
اخلطط  املعلنة، وضمن  العامة  املوازنة  فيها مؤشرات  مبا  املوضوعة  املالية  للمستهدفات  تستجيب 

االقتصادية املتوسطة وطويلة املدى.
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ثانياً: قواعد االنضباط املايل

لقد حدد صندوق النقد الدويل عدة قواعد لالنضباط املالية ميكن إدراجها كما يأيت: 

إىل . 1 املوازنة  تقليل عجز  تستهدف  فإهنا  القاعدة  هذه  ومبقتضى  املوازنة:  توازن  قاعدة 
مستوى مقبول من خالل ترشيد وضبط اإلنفاق العام ورفع كفاءته على وفق معاهد 
»ماسرتخيت« اليت تضع احلد األقصى للعجز املقبول ضمن دول االحتاد األورويب بنحو 
)%3( من الناتج احمللي اإلمجايل، إذ إن الدافع األساس وراء ذلك هو أن زيادة العجز 
سوف يلغي تأثري االنفاق العام أو ختفيض الضريبة على الطلب الكلي، والسيما أنه 
فاعلية  من  حيد  مما  اخلاص؛  القطاع  مزامحة  عن  فضاًل  لتغطيته،  وفرية  أموااًل  يتطلب 

السياسة املالية يف حتقيق استقرار البلد.

قاعدة الدين: إن هذه القاعدة هتدف اىل حتديد وجهة آمنة ألمجايل الدين العام الذي . 2
ميكن أن يتحمله اجملتمع من دون أن حتدث آثاراً سلبية على االقتصاد الكلي، وحسب 
صندوق النقد الدويل فإن معدل الدين العام املقبول دولياً ينبغي أن ال يتجاوز )60%( 

من الناتج احمللي اإلمجايل.

قاعدة اإلنفاق: وعلى وفق هذه القاعدة أن تضع حداً لإلنفاق الكلي بنحو عام أو . 3
اإلنفاق التشغيلي بنحو خاص، من حيث القيمة املطلقة أو معدالت النمو كنسبة مئوية 
من الناتج احمللي اإلمجايل، مع مدة زمنية ترتاوح ما بي )5-3( سنوات، واليت ميكن 

اعتمادها على حنو مالئم كأداة تشغيلية للتأثري يف حتجيم فجوة اتساع الدين العام.

قاعدة اإليرادات: وحتدد القيود العليا والدنيا لإليرادات املتوقعة للحد من األعباء الضريبية . 4
املفرطة، والعمل على حتسي حتصيل اإليرادات الفعلية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل.
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القاعدة الذهبية: مبعىن أن االقرتاض خالل الدورة االقتصادية حمدد اىل جانب االستثمار، . 5
أي إن عملية متويل االستثمارات يف البلد تتم من خالل االقرتاض ، وجتدر االشارة 
هنا اىل ان البلدان الغنية باملوارد الناضبة تواجه جمموعة حتديات كاملرض اهلولندي أو 
األجل؛  القصرية  املالية  السياسة  أو  الدولية،  املال  رأس  أسواق  إىل  الوصول  حمدودية 

بسبب التقلبات احلاصلة يف أسعار تلك املوارد الناضبة كسعر النفط اخلام مثاًل.

احملور الثاين: اإلطار التأصيلي ملفهوم الصدمة

أواًل: تعريف الصدمة وأنواعها:

النفقات  أو  إيرادات  املالية من  السياسة  ادوات  بنحو مفاجئ يف  تطرأ  اليت  التغريات  هي 
العامة باعتبارمها املكوني للسياسة املالية، استجابة للصدمات األخرى مثل الصدمات النقدية، أو 
ات يف القواعد الضريبية أو حجم اإلنفاق احلكومي اليت  صدمات الدورة االقتصادية، أو هي التغريُّ
ترتك آثاراً يف بعض املتغريات االقتصادية الكلية، ويتأثر مستوى النشاط االقتصادي للبلد بالتغريات 
اليت حتصل على كل من )اإلنفاق احلكومي أو اإليرادات العامة(، ويندرج هذا التغرّي حبسب طبيعته 

إىل: )الكبيسي والعبيدي، 2017، 3( 

 تغريات السياسة املالية املخطط هلا: هي اليت تنجم عن قيام احلكومة بإحداث تغريات يف 	. 
حجم النفقات العامة أو اإليرادات العامة؛ بدف التأثري يف الطلب الكلي؛ وحتقيقاً لالستقرار 
االقتصادي، فمثاًل: عند حدوث فجوة يف الناتج القومي اإلمجايل، فإن من املمكن للتغريات 
يف معدالت الضريبة، وحجم اإلنفاق العام بشقيهما: )االستهالكي، واالستثماري( أن تعاجل 

هذه الفجوة والوصول إىل حالة االستقرار يف االقتصاد.

آلية 	.  اسم  عليها  ويطلق  تلقائياً  حتدث  وهي  املالية:  للسياسة  )التلقائية(  املفاجئة  التغريات   
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فتساعد يف  االقتصادية،  الدورات  إذ تعمل على االستجابة ملا حيصل يف  الذاتية،  االستقرار 
إعادة استقرار االقتصاد، وتشري آليات االستقرار املالية التلقائية إىل تلك العناصر يف املوازنة 
العامة اليت تعمل على تصحيح تقلبات الطلب بفعل متغريات طارئة كاحلروب، والفيضانات، 

والكوارث، واألزمات اجليوسياسية بالتأثري على اإليرادات أو النفقات احلكومية.

   ويف ما تقدم فإن السياسة املالية تواجه صدمات )سلبية أم إجيابية( بفعل عوامل طارئة 
تدفعها باجتاه إجراء تغيريات يف أدواهتا املخطط هلا مسبقاً حتقيقاً ألهداف اقتصادية أو اجتماعية أو 
 Andrew Mountford& Harald( :سياسية، وتقسم الصدمات املالية على نوعي مها

 )Uhlig, 2008;p11

 صدمة اإلنفاق احلكومي: مبعىن الفرق بي النفقات الفعلية والنفقات احلكومية املخطط هلا، أو 	. 
هي التغريات يف القيمة احلالية لألنفاق احلكومي بسبب عوامل خارجية أم داخلية، على سبيل 
املثال: يكون اإلنفاق احلكومي احملدد مسبقاً انعكاساً لصدمات خارجية )موجبة أم سالبة(، 
فعند ارتفاع أسعار النفط ستؤدي إىل ارتفاع اإليرادات احلكومية؛ مما ينعكس بنحو )إجيايب( 

على زيادة اإلنفاق احلكومي، مولدًة صدمة ممكن القول عنها: إهنا صدمة خمطط هلا.

اليت حتدث يف اإليرادات احلكومية 	.  التقلبات   صدمة اإليرادات احلكومية: وتعرف على أهنا 
الناشئة عن تأثريات خارجية تقع خارج سيطرة الدول مثل: االرتفاع املفاجئ يف عوائد الصادرات 
النفط للدول املنتجة له(، أو اخنفاض اإليرادات الضريبية خالل فرتة الركود  )تقلبات أسعار 

االقتصادي، وارتفاعها خالل فرتة االنتعاش.
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ثانياً: مصادر الصدمة يف السياسة املالية 

للبلدان )النامية أو . 1 الداخلية: هي صدمات تكاد تكون مؤقتة تضرب االقتصادات  املصادر 
واليت  العامل،  اليت يشهدها  االقتصادية  األزمات  تداعيات  انتقال  الرأمسالية(، وحتدث بسبب 
العاملي؛  االقتصادي  النمو  معدالت  يف  تقلبات كبرية  خملفًة  األخرية؛  السنوات  يف  نشأت 
لتنعكس على عدم استقرار مستويات الطلب العاملي. ولتحقيق االستقرار واخلروج من هذه 
الصدمة تتبع السياسة املالية تغريات يف أحد مكوناهتا األساسية )الضرائب أو اإلنفاق العام( 

مبا يتالءم ونوع الصدمة )إجيابية أم سلبية(.

أو االقتصادية 	.  السياسية  البلدان كاألزمات  اليت تقع خارج سيطرة  املصادر اخلارجية: وهي   
واقتصادية،  اجتماعية،  تداعيات  من  ختلفه  وما  اإلقليمية،  والنزاعات  احلروب  أو  )املالية(، 

وسياسية، أو األوبئة، واألمراض املعدية.

اليت تصيب االقتصاد 3.  املعاجلة لألزمات والصدمات  الزمنية: قد ال تظهر احللول  التباطؤات   
بنحو سريع من قبل السياسة املالية، وإمنا حتتاج إىل وقت، وهو الوقت الذي تستغرقه احلكومة 
من حلظة حتديد املشكلة أو األزمة، وحىت اختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلتها، مثاًل: عند اخنفاض 
مستوى الناتج احمللي اإلمجايل إىل مستوى دون مستوى التوظف الكامل، وعند اجتاه السياسة 
املالية حنو سياسة )توسعية( بزيادة اإلنفاق وخفض الضرائب اآلن، فإن النتائج لن تظهر إال 
بعد مرور عام عليها، وعند ذلك ستخلق صدمة حتفيزية لالقتصاد دون وجود ضرورة لذلك؛ 
وبالتايل سيتخطى اإلنتاج مستوى التوظف الكامل ودخول االقتصاد يف نفق التضخم، وتعدُّ 
التباطؤات الزمنية األكثر ضرراً على عمل السياسة املالية، إذ تتطلب تغيري السياسة الضريبية، 

أو زيادة اإلنفاق العام موافقة الربملان )السلطة التشريعية( ورئيس الدولة على ذلك.
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احملور الثالث: الصدمات املزدوجة يف االقتصاد العراقي للمدة )2010-2020(

أواًل: االنضباط املايل-تطبيقاتدولية 

لقد عانت الكثري من الدول )النامية واملتقدمة( من اختالالت مهمة يف سياستها املالية، 
من خالل ضعف القدرة على نقل املوارد بي القطاعات املختلفة مبا يضمن حتقيق أولويات اخلطط 
واالسرتاتيجيات، ابتدأ من طبيعة شكل املوازنة العامة وعملية إعدادها مروراً مبحاولة حتقيق مصاحل 
اجلهات والقطاعات االقتصادية املختلفة، وانتهاًء بتحقيق اهلدف النهائي وهو توفري اخلدمات العامة 
وتغطية متويل النفقات العامة، ولالنضباط املايل أمهية كبرية على واقع االقتصادات سواء املتقدمة 
أو النامية أو الريعية )أحادية اجلانب(، إذ إن االنضباط املايل يعزز من عملية النمو االقتصادي يف 
املدى البعيد، من حيث كبح العجز وحتقيق فائض مهم يف املوازنة الذي يعّد شكال من أشكال 

االدخار، وبارتفاعه تزيد األصول اململوكة؛ بالتايل يرتفع الدخل القومي يف املستقبل.

وقد شّرعت بعض الدول مثل املكسيك يف عام 2016 على سبيل املثال قواني خاّصة 
باالنضباط املايل ختضع له املؤسسات العامة والبلديات، ومن أهم أهداف التشريع ترسيخ مفاهيم 
االستدامة املالية واإلدارة احلصيفة للموارد املالية، وتوحيد األسس احملاسبية املتبعة يف مجيع املؤسسات 
والدوائر حبيث تنسجم التقارير املالية مع بعضها ملختلف املؤسسات والدوائر يف الدولة، ويف اململكة 
املتحدة وخالل السنوات السابقة مت إطالق أكثر من برنامج لتعزيز ممارسات االنضباط املايل يف 
القطاع العام، وتركز بعض املبادرات يف تدريب القيادات العليا يف املؤسسات احلكومية على مفاهيم 
وأمهية االنضباط املايل، وزيادة املعرفة واملهارات املالية بي قيادات القطاع العام وموظفيه، ويف تركيا 
اليت شهدت يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي حالة من التضخم اجلامح وختلفاً يف النظم املالية، 
إال أهنا استطاعت أن تتجاوز تلك األزمة عرب تنفيذ برنامج اقتصادي يستند إىل االنضباط املايل 
بعيد املدى جنبا إىل جنب مع سياسة نقدية موجهة حنو االستقرار، ويف بلغاريا فقد أتاح االنضباط 
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املايل احتواء العجز لعامي )2011 – 2012( بداًل من اللجوء إىل زيادة الضرائب لتأمي املزيد 
من األموال، ومن مث احلفاظ على البيئة املالية املتوازنة واملستقرة )املفلح، 2019، 3( .

ثانياً: الصدمات املزدوجة اليت طالت العراق     

نسبة  ترتاوح  إذ  اخلام،  النفط  قطاع  على  يعتمد كثرياً  العراقي  االقتصاد  أن  يف  شك  ال 
اإليرادات النفطية يف املوازنة العامة حنو ما يقارب )%93(، وأكثر من )%55( من إمجايل الناتج 
احمللي؛ مبعىن أن العراق من الدول الريعية ذات االقتصاد األحادي اجلانب، وأن أسعار النفط اخلام 
متقلبة كثرياً؛ مما تسبب أزمات حقيقية للعراق وكل الدول املنتجة للنفط اليت تعتمد أساساً على 
العاملية تؤثر بنحو مباشر على  النفط  اليت حتدث يف أسواق  التقلبات  النفط اخلام، وأن  إيرادات 
االقتصاد العراقي مسببة أزمات تعصف يف البلد، إذ إنه غالباً ما تنخفض أسعار النفط ونادراً ما 
ترتفع؛ مما يوحي إىل أن أسعار النفط يف أكثر األحيان تنخفض؛ وهو ما يؤثر على إيرادات املوازنة 

العامة؛ وبالتايل سيحد من النفقات احلكومية.

1-  الصدمة املزدوجة األوىل 

عاىن العراق من أزمة مزدوجة يف هناية عام 2014 متثلت يف احتالل داعش لثلث أراضي 
العراق، واهنيار أسعار النفط يف األسواق العاملية، إذ اخنفضت إىل حنو )	.39( دوالر للربميل؛ 
مما سبب صدمة حقيقية أدت إىل حدوث عجز كبري يف املوازنة العامة؛ بسبب نقص اإليرادات 
النفطية مما انعكس على اخنفاض اإليرادات العامة بنسبة )%7.5(؛ لتشكل ما نسبته )39.5%( 
من الناتج احمللي اإلمجايل، ويف النهاية أدى إىل عدم إقرار املوازنة العامة يف هذا العام، مسبباً تراجع 
النمو االقتصادي يف البالد )دعدوش، 2019، 117(، واجلدول )1( يبّي بنود املوازنة العامة 

للعراق للمدة )2010 – 2020(:
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اجلدول )1(

           املوازنة العامة العراقية للمدة )2010 – 2020 (       مليار دوالر

2020 *52016201720182019	0	2014 2010201120122013السنة

85	.789		.64.30078	9954.68	.37	458.05	6.	8	90.	89		.93	53.04486.56اإليرادات النفطية

اإليرادات غري 
النفطية

6.9376.4359.	404.5768.90		.9		8.5	3	0.306		.0699.857		.	36

إمجايل اإليرادات 
العامة

59.98	9	.997	0	.45897.47890.5	657.	9	45.7		64.98876.36987.974	00.4		

إمجايل النفقات 
العامة

59.94367.3	490.	7		0	.	6794.43769.59	6	.8	463.43786.798		0.9	3	53.488

)53.067()949.		()9	0.4	(	55.	)0.637	()8	8.6()	6.79()4.689(87	.		5.683	0.38العجز/ الفائض

وزارة   -2 القومية.   احلسابات  مديرية  املركزي لإلحصاء،  اجلهاز  التخطيط،  وزارة   -1 املصدر: 
املالية، دائرة املوازنة العامة، أعداد وسنوات خمتلفة. 3- األرقام بي األقواس تعين حالة العجز يف 

املوازنة.

* بيانات أولية مل يصادق عليها الربملان العراقي حىت اآلن.

النفطية كثرياً يف رفد املوازنة    نالحظ من اجلدول )1( أن العراق يعتمد على اإليرادات 
العامة؛  املوازنة  فائضاً يف  السنوات )2010 – 2013(  العراق يف  باألموال، وقد حقق  العامة 
بفعل اخلطط  الفوائض ذهبت هدراً  العاملية إال أن هذه  النفط يف األسواق  بسبب ارتفاع أسعار 
وأجور  رواتب  زيادة  و  )تعينات  تشغيلية  طبيعة  ذات  املدروسة  غري  هلا(  املخطط  )غري  اإلنفاقية 
موظفي بعض الوزارات وحماباة للبقاء يف املناصب السيادية آنذاك(. أما املدة )6	0	-3	0	( 
فإن الصدمة املزدوجة املتمثلة بالركود االقتصادي، واخنفاض أسعار النفط العاملية، وارتفاع حجم 
اإلنفاق احلكومي على احلرب مع داعش أدت كلها إىل اختالل املوازنة العامة وحصول حالة عجز 
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فيها، وبعد أن حتّسنت أسعار النفط يف عام 2017 حققت املوازنة فائضاً مالياً بنحو )	55.	( 
مليار دوالر مل تستثمر أيضاً يف عمليات التنمية االقتصادية للبالد، وإن التحسن امللحوظ يف أسعار 
النفط العاملية انعكس بنحو مهم على واقع املوازنة العامة للمدة )0	0	-8	0	(؛ إذ ارتفعت 
اإليرادات النفطية بنسبة )%28(؛ األمر الذي أنعش إمجايل اإليرادات العامة لتبلغ قرابة )100( 
مليار دوالر يف عام 2020 فما كان من احلكومة إال أن رفعت من حجم نفقاهتا بإدخال وظائف 
وتعيينات جديدة عّمقت من العجز املايل يف البالد، فارتفع العجز إىل )53( مليار دوالر، وهذا 

مل يشهده العراق مسبقاً.

2- الصدمة املزدوجة الثانية 

   يعاين العراق وكل دول العامل من أزمة حادة بسبب الصدمة )shock( املزدوجة اليت 
طالت العامل أمجع؛ بسبب ظهور جائحة كورونا اليت حتولت إىل وباء عاملي يف بداية عام 2020؛ 
مما أدى إىل توقف حركة العامل بصورة مهولة مسببًة اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية، إذ 
تراجع سعر الربميل إىل حنو 20 دوالراً، واضعاً نسبة اخنفاض تأرخيية على مدى عقود من الزمن 
)العطار، 2020، 6(، وما تزال احملاوالت من منظمة أوبك بالتعاون مع روسيا والواليات املتحدة؛ 
للوصول إىل حلول أو معاجلات للخروج من هذه األزمة اليت اجتاحت كل دول العامل، ويبدو أن 
الفريوس  على هذا  هنائياً  يقضي  بإجياد عالج  إال  الالزمة  احللول  لن جتد  املزدوجة  الصدمة  هذه 
املعدي، وبعد عدة ختفيضات لدول أوبك مع اخنفاض اخلزين لدى الدول املستهلكة للنفط اخلام 

حتسنت أسعار النفط العاملية لتستقر عند متوسط )40-35( دوالراً للربميل الواحد.
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االستنتاجات 

إن االقتصاد العراقي يعتمد بنحو أساس على إيرادات النفط، حبيث لو اخنفضت أسعار النفط . 1
سيؤثر سلباً على املوازنة العامة، أما إذا ازدادت فسيكون ذلك إجيابياً على االقتصاد العراقي .

يف أوقات األزمات والصدمات سواء السلبية أو اإلجيابية فإن االنضباط املايل له تأثري مهم . 2
على واقع االقتصادات الرأمسالية أو النامية، عرب ضبط اإلنفاق العام أو احملافظة على االستقرار 

يف البالد.

من خالل قواعد االنضباط املايل ميكن إضفاء طابع مهم لتصحيح احلوافز املشوهة، واحلد من . 3
اإلسراف يف اإلنفاق غري املخطط والسيما يف أوقات الرخاء وارتفاع أسعار النفط يف األسواق 

العاملية؛ بالتايل فإن القواعد املالية ستقلل العجز يف املوازنة العامة يف البالد.

إن السياسة املالية هلا تباطؤ زمين أكرب من السياسة النقدية يف فرض املعاجلات واحللول إبان . 4
حدوث الصدمات أو األزمات يف البالد، كوهنا حتتاج إىل موافقات عدة من قبل السلطتي 

التشريعية والتنفيذية.

أدى تأثر العراق بالتقلبات اليت حتدث يف أسعار النفط العاملية إىل حدوث حالة االنكشاف . 5
االقتصادي لديه؛ مما سبب صدمات مزدوجة طالت كل مفاصل الدولة.

تقليل االعتماد على 6.  للحكومة  يتيح  إجيابياً؛ مما  البالد  التنويع االقتصادي يف   سيؤثر إجراء 
إيرادات النفط يف املوازنة العامة، ومبا ميّهد من منع حدوث الصدمات املزدوجة فيه.
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التوصيات

1- احللول على املدى القريب 

أ- إطالق البنك املركزي مبادرة سريعة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية على 
مفردتي مها: )ضخ األموال، وتأمي املقرتضي(، ويكون البنك املركزي هو اجلهة املسؤولة عن كل 
التجارية  املصارف  األعمال كل  بتلك  ويقوم  للقروض،  املاحنة  اجلهات  با  ستقوم  اليت  األعمال 
واإلسالمية )احلكومية واخلاصة(، واآللية تكون مغايرة عن مبادرة البنك املركزي السابقة يف متويل 
مغايرة )خمتلفة( عن  املبادرة  تكون  إذ  نفسه،  الوقت  واملتوسطة ومشابة هلا يف  الصغرية  القروض 

سابقتها من طريق:

أ- إن الذي يؤمن طالب القرض هو املؤسسات املصرفية حتت إشراف مباشر من قبل البنك 
املركزي نفسه، وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية واعتماد بياناهتا يف تزويد املؤسسات 
املصرفية بأمساء العاطلي عن العمل الذين تسّلموا آخر إعانة يف آخر شهر؛ وبذلك حتقق املؤسسات 

املصرفية سرعة وسهولة يف الوصول إىل بيانات العاطلي الذين يرومون احلصول على القرض. 

تقوم هذه  أن  فائدة صفرية على  بنسبة  املركزي  البنك  املصارف اخلاصة األموال من  متنح 
مشابة  املبادرة  وتكون  أقصى،  أو  % 2 كحد  فائدة  % 1  بنسبة  للعاطلي  بإقراضها  املصارف 
للسرعة والسهولة يف  اتبعت سابقاً  اليت  اآللية  للمصارف اخلاصة عرب  لسابقتها يف توفري األموال 

عملية حصول املصارف اخلاصة على األموال من البنك املركزي )دعدوش، 2020، 2(.

ب- إعادة النظر بيكل رواتب املوظفي، وتكون بنسبة تنازلية؛ مبعىن ابتداء بأكرب ختفيض 
من الرئاسات الثالث نزواًل إىل الوزراء واملديرين العامي وهكذا إىل املوظف االعتيادي؛ بشرط أن 
تراعي بعض الوزارات اليت تكون خمصصات الرواتب لدى موظفيهم منخفضة قياساً بوزارات كالنفط 
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والكهرباء تكون املخصصات كبرية ومتنوعة جداً.

ج- اللجوء إىل الدين الداخلي: ويكن ذلك بإصدار سندات أو حواالت إىل اجلمهور يف 
السوق الثانوية، أو اذونات اخلزينة اليت يقوم با البنك املركزي، وتكون ذا شروط جيدة حتفز األفراد 

على قبوهلا وشرائها من احلكومة )داغر، 2020(.

2- احللول على املدى البعيد 

تعتمد احللول واملعاجلات البعيدة املدى بنحو كبري على تنويع االقتصاد العراقي واخلروج من 
ريعيته، واالعتماد على مورد وحيد )النفط اخلام(، إذ إن التنويع االقتصادي هو عملية تنويع مصادر 
الدخل وتوسيع القاعدة اإلنتاجية، وزيادة مسامهة القطاعات اإلنتاجية )السلعية واخلدمية( يف الناتج 
احمللي اإلمجايل؛ وبالتايل إمكانية التخلص من خماطر االعتماد على سلعة أو مادة اولية وحيدة يف 
االقتصاد الوطين، ويعين التنويع االقتصادي عملية استغالل املوارد والطاقات اإلنتاجية احمللية كافة 
مبا يتكفل بتحقيق تراكم يف القدرات الذاتية لتوليد طاقة متجددة وبلوغ مرحلة سيطرة اإلنتاج احمللي 

على السوق الداخلية وتنويع الصادرات يف املستقبل.

متوزعة يف  أراضي زراعية جيدة فضاًل عن وجود معامل لصناعات خمتلفة  العراق  وميتلك 
أحنائه، وإن االعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة يتطلب عدة أمور مهمة، منها العمل على غلق 
احلدود تدرجيياً، وفرض ضرائب كمركية عالية على بعض السلع اليت ستنتج حملياً، وذلك لتشجيع 
املنتوج احمللي صناعياً كان أو زراعياً، فضاًل عن اعتماد آليات أخرى للسياحة يف العراق، إذ إن 
العراق ميتلك جانباً سياحياً )دينياً وأثرياً( مهماً ويرتكز يف كل حمافظات العراق؛ بالتايل فإن هذا 

القطاع املهم أيضاً سيجلب إيراداً مهماً للدولة.

ويبدو أن هناك جوانب مهمة ميكن العمل عليها لتحسي االنضباط املايل يف العراق، ولعل 
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من أمهها اجلانب التشريعي وضرورة تفعيل قانون الدين العام مع إجراء التعديالت املطلوبة على 
السقوف احملددة يف القانون، واملساءلة الفاعلة فيما يتعلق بدقة تقدير اإليرادات والنفقات، وتعزيز 
املهارات املالية للموظفي واملديرين يف القطاع العام، وتطوير طريقة إعداد املوازنة العامة والسيما يف 
اجلوانب املتعلقة بتحديد املخصصات املالية للمشاريع الرأمسالية ذات األولوية التنموية؛ لتكون هذه 
اآلليات ضمن السياسة املالية والتحّول من موازنة التقليدية إىل موازنة الربامج اليت حتدد أوجه اإلنفاق 

العام بعيداً عن اهلدر والفساد املايل واإلداري الذي خنر كل مفاصل الدولة.

وعلى ضوء ما تقدم ندرج التوصيات اآلتية:

أدى ارتفاع الديون يف معظم اقتصادات العامل إىل حدوث صدمات أو أزمات حتدث بي احلي . 1
واآلخر وعليه ضرورة االلتجاء إىل االنضباط املايل لتحقيق االستقرار، إذ إن سياسة االقتصاد 
الكلي تستلزم نظاماً مالياً قوياً ومستقراً؛ لضمان انتقال أثرها إىل االقتصاد احلقيقي، ومن مث 

حتقيق النمو االقتصادي.

اإلمساك باإلنفاق احلكومي وعدم السماح باالستجابة التامة لزيادة املورد النفطي عرب حتديد . 2
بلغت  مهما  املثال:  سبيل  على   ،)35-40%( تتجاوز  ال  حبيث  احمللي  الناتج  من  نسبة 
إيرادات النفط أو على األقل عدم زيادة اإلنفاق التشغيلي )اجلاري( بأعلى من منو الناتج غري 
النفطي، وتوجيه الزيادة يف اإليرادات النفطية حنو االستثمارات يف القطاعات األخرى )الزراعية 

والصناعية( وتطويرها.

ضرورة اللجوء إىل الرتابط بي السياستي املالية والنقدية يف اختاذ قرارات املعاجلة إبّان حدوث . 3
الصدمات ملراعاة التباطؤات الزمنية، وحتقيق االستقرار االقتصادي يف البالد.

احلد من إجراء التعيينات العشوائية وغري امللزمة من قبل احلكومة لتصحيح أخطائها، والعمل . 4
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دور االنضباط املايل يف معاجلة الصدمات املزدوجة يف االقتصاد العراقي

على إعطاء الصالحيات إىل القطاع اخلاص يف أخذ دوره األساس يف تشغيل اليد العاملة يف 
البالد؛ مما يقلل من حجم اإلنفاق اجلاري للحكومة الذي يؤدي إىل استقرار املوازنة العامة، 

وعدم حتقق العجز الفعلي فيها.

إن احللول واملعاجلات بعيدة املدى تستلزم إعداد خطة أو اسرتاتيجية عمل بي وزاريت التخطيط . 5
صندوق  ختصيص  عرب  النفط  إيرادات  على  باالعتماد  االقتصادي  التنويع  لتحقيق  واملالية 
حكومي يهيأ البيئة املناسبة؛ لذلك ويكون حتت إشراف مالك متخصص من املالكات الكفؤة 

يف البالد.
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