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قراءة في موازنة العراق  2021ومدى تطابقها مع
استراتيجية الورقة البيضاء
محمد هاشم *

املقدمة
كان االقتصاد العراقي وما زال حباجة ماسة إلجراء إصالحات وتغريات بنيوية مهمة يف املالية
العامة بعد األزمة الثالثية اليت تعرض هلا ،املتمثلة يف األزمة السياسية ،واالقتصادية ،والصحية ،إذ
اندلعت مظاهرات شعبية يف حمافظات وسط وجنوب العراق يف شهر تشرين من عام 2019؛
نتيجة لرتدي واقع اخلدمات وتفاقم املشكالت السياسية واالقتصادية يف البالد ،ومن مث تفشي
فايروس كوروان يف العامل ودخوله إىل العراق يف الشهر الثاين من عام  2020ليكشف عن خلل
كبري يف واقع القطاع الصحي .وأثر فايروس كوروان بنحو كبري على أسعار النفط يف األسواق العاملية
بسبب سياسيات اإلغالق التام اليت اتبعتها الدول الصناعية املستهلكة للنفط اخلام؛ مما أثر ذلك
سلبياً على االقتصاد العراقي الذي يتصف بدرجة مرتفعة من الريعية حيث يشكل النفط ()% 60
من الناتج احمللي اإلمجايل ،وتعتمد املوازنة العامة على إيرادات النفط حبدود ( ،)% 90وشهد
العام الذي انطلقت فيه اسرتاتيجية الورقة البيضاء عدم وجود موازنة عامة؛ وذلك بسبب استقالة
احلكومة؛ بسبب أحداث التظاهرات واملشكالت السياسية ومن مث عجزها عن تقدمي موازنة 2020
وذلك لكوهنا حكومة تسيري أعمال ،وهذا ما جعل احلكومة اجلديدة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي تواجه أزمة سيولة يف توفري الرواتب والنفقات احلاكمة األخرى؛ مما دفعها لتقدمي قانون
االقرتاض بديالً عن قانون املوازنة العامة ،الذي اشرتط جملس النواب قبالة التصويت عليه أن تقدم
احلكومة ورقة إصالح مايل واقتصادي وهو ما فعلته يف الشهر العاشر من سنة  2020بتقدميها
خطة إصالح مايل واقتصادي أطلقت عليها تسمية “الورقة البيضاء” ،وتع ّد موازنة  2021هي
خط الشروع لتنفيذ هذه االسرتاتيجية ،ويف هذه الورقة سنتعرف على مدى تطابق املوازنة العامة لسنة
 2021مع اسرتاتيجية الورقة البيضاء انطالقاً من التساؤل اآليت:
هل تضمنت مسودة املوازنة اليت قدمتها احلكومة هذه اإلصالحات أم خلت منها؟
* ابحث اقتصادي.
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ملاذا الورقة البيضاء؟
تع ّد الورقة البيضاء وما تضمنته من إصالحات مالية واقتصادية نتيجة حتمية كان سيمر
فيها االقتصاد العراقي يف يوم ما؛ بسبب تراكم املشكالت واألزمات املالية بعد عام  2003لسوء
اإلدارة ،وعدم الكفاءة يف توزيع املوارد االقتصادية ،فضالً عن االعتماد شبه التام على النفط
كمصدر رئيس للتمويل وجتاهل وعدم االهتمام ابملصادر التمويلية األخرى ،مما جعل االقتصاد
العراقي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ابلعامل اخلارجي وعرضة لألزمات بشكل دائم ،كذلك أن قطاع النفط
يولد حوايل ( )% 60من الناتج احمللي اإلمجايل و ( )% 90من الصادرات ،إال أنه يشغل حوايل
( )% 3من قوة العمل()1؛ وابلتايل االعتماد شبه التام على قطاع النفط ولذي ولد مشكلة البطالة
واليت تنبثق عنها مشكلة الفقر حيث ووفقاً لدراسة أجرهتا وزارة التخطيط ابلتعاون مع اليونسكو
بلغ معدل الفقر يف البالد ( )% 31.7وأن عدد الفقراء هو ( )11مليون و( )400ألف فرد(،)2
كذلك يعاين البلد من تدهور يف القطاعات االقتصادية الرئيسة ومها القطاع الصناعي والقطاع
الزراعي ،إذ يساهم القطاع الصناعي يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة( )% 3.6( )3فقط لسنة
 ،2020وال يساهم القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجايل إال بنسبة ( )% 5.7فقط لذات
السنة أيضاً ،إن هذه النسب املتدنية تكشف بوضح االختالل اهليكلي الذي يعاين منه االقتصاد
العراقي طيلة السنوات السابقة ،كما أن هناك مشاكل كبرية يف قطاعات مهمة وحيوية تعاين من
مشاكل عديدة وهي قطاعات الكهرابء والتعليم والصحة واليت تعترب من القطاعات املهمة املؤثرة
يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية وحتقيق معدل منو مقبول ،وكذلك احلال للقطاع اخلاص الذي
يعاين من تشوهات كثرية ونقص يف القوانني والتشريعات اليت تنظم عمله إذ ال ميكن بناء اقتصاد
من دون وجود قطاع خاص وديناميكي ،وبدون حتقيق إصالحات رئيسة يف هذه اجملاالت سيواجه
البلد صعوبة متزايدة يف بلوغ منو مستدام منصف واحلفاظ على مستوى املعيشة فيه(.)4
لقد استمرت عملية ترحيل األزمات وعدم وجود خطة إصالح مايل واقتصادي واضحة
املعامل من قبل مجيع احلكومات املتعاقبة بعد عام  ،2003وأن حكومة مصطفى الكاظمي اليت مت
تشكيلها يف شهر أاير من سنة  ،2020وجدت نفسها أمام تراكم كبري من املشكالت والتحدايت
 .1وزارة التخطيط ،التقرير الطوعي األول حول اهداف التنمية املستدامة 2019
 .2وزارة التخطيط ابلتعاون مع منظمة اليونسكو ،تقومي أثر جائحة كوروان على الفقر والفئات اهلشة يف اجملتمع العراقي
 .3اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط

4. World bank Group, Breaking Out of Fragility A Country Economic Memorandum for
Diversification and Growth in Iraq.
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اليت تبحث عن حل هلا ومنها مشكلة أساسية تتمثل ابمللف االقتصادي ،ويف اجللسة الثانية جمللس
الوزراء يف  2020 /5 /12مت إصدار قرار بتشكيل خلية الطوارئ لإلصالح املايل ،تتوىل هذه
اخللية وضع احللول الالزمة لتحقيق اإلصالح املايل وحتسني أداء املؤسسات املالية( ،)5واليت أعلنت
يف ما بعد عن تقريرها النهائي املتمثل يف “الورقة البيضاء” وهي خطة اصالح متتد ملدة مخس
سنوات ويكون تنفيذها على شكل مراحل ،وإن احلزمة األوىل من تلك اإلصالحات يتم تضمينها
يف املوازنة العامة لسنة  .2021وتعد الورقة البيضاء خارطة طريق شاملة هتدف إىل اإلصالح
االقتصادي ومعاجلة التحدايت الصعبة اليت تراكمت طيلة السنوات السابقة ،ومن هذه التحدايت
اليت تركز عليها الورقة هو احملور املايل املتمثل يف اصالح املوازنة العامة بشقيها الرئيسني النفقات
وااليرادات.
اإلصالح املايل يف الورقة البيضاء
يع ّد إصالح املوازنة العامة والوضع املايل للبالد أهم احملاور اليت وردت يف اسرتاتيجية الورقة
البيضاء ،وأييت هذا من أمهية املوازنة العامة يف النشاط االقتصادي ودورها الكبري يف حتقيق االستقرار،
إذ عانت املوازنة العامة طيلة السنوات السابقة من تشوه كبري واختالالت هيكلية واضحة ،وأصبح
من الضروري إجراء إصالحات كبرية يف املوازنة وحتقيق مستوى ٍ
عال من االنضباط املايل ،واالجتاه
حنو االستقرار املستدام حيث ال ميكن حتقيق منو أو تنمية اقتصادية كبرية من دون حتقيقه ،وركزت
الورقة يف هذا احملور على ثالثة جوانب ومها ترشيد النفقات وزايدة اإليرادات ،وجانب إصالح أنظمة
اإلدارة املالية ،وسنوضح أبرز ما تضمنته من خالل اآليت(:)6
أوالً :ترشيد النفقات
تضمن احملور األول من إصالحات املوازنة العامة عديد من الفقرات اليت من شأهنا ترشيد
النفقات وخاصة النفقات احلاكمة منها ،وقد تلخصت هذه الفقرات مبا أييت:
1 .1تقليص عجز املوازنة األولية إىل نسبة مستدامة مبقدار ( )% 3من الناتج احمللي اإلمجايل.
2 .2ختفيض نسبة فاتورة الرواتب واألجور من الناتج احمللي اإلمجايل من ( )% 25إىل
( )% 12.5خالل ثالث سنوات.
 .5األمانة العامة جمللس الوزراء
 .6الورقة البيضاء ،التقرير النهائي خللية اإلصالح املايل ،تشرين األول 2020ى
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3 .3إعداد وإطالق التخصيصات التشغيلية واالستثمارية على شكل فصلي.
4 .4إصالح صندوق التقاعد وإيقاف متويله من املوازنة العامة تدرجيياً.
5 .5ختفيض إمجايل الدعم احلكومي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل إىل (.)% 5
6 .6خفض الدعم املايل للشركات اململوكة للدولة بنسبة ( )% 30سنوايً.
7 .7تقليص دعم البطاقة التموينية.
اثنيا :زايدة اإليرادات
تضمن احملور الثاين من إصالحات املوازنة العامة عديد من الفقرات اليت من شأهنا تعظيم
اإليرادات وبشكل خاص اإليرادات غري النفطية ،وقد تلخصت هذه الفقرات مبا أييت:
1 .1مراجعة دعم الوقود للشركات العامة.
2 .2تفعيل برانمج اسرتداد األموال املهربة واملسروقة.
3 .3إصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام ابلتنسيق مع البنك املركزي
العراقي.
4 .4زايدة إيرادات الكمارك والضرائب بتحسني اإلدارة والتحصيل.
5 .5مراجعة دعم الوقود للشركات العامة.
6 .6استحصال إيرادات الدولة من خالل اجلباية وعقارات الدولة وغريها.
اثلثا :إصالح أنظمة اإلدارة املالية
تضمن احملور الثالث من إصالحات املوازنة العامة على العديد من الفقرات اليت من شأهنا أن
تعمل على رفع كفاءة وجودة نظام اإلدارة املالية ،وقد تلخصت هذه الفقرات مبا أييت:
1 .1تنفيذ إحصاء شامل ملوظفي الدولة من أجل تطبيق نظام إلكرتوين للموارد البشرية
ومواءمة الرواتب واملخصصات احلكومية وفق املعايري الدولية.
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2 .2وضع أسس موازنة مبنية على أساس الربامج (.)PBB
3 .3دراسة سعر الصرف احلايل للدوالر مقابل الدينار.
4 .4إعادة هيكلة الدين احلكومي احمللي.
5 .5إعادة النظر يف تصميم ومتويل املوازنة االستثمارية.
بناءً على تعدد املشكالت املالية اليت تواجهها احلكومة العراقية ومنها ما ذكر آنفاً ،مت أنشاء
الورقة البيضاء على أساس اصالح الوضع املايل ،ولكن الورقة البيضاء حتتوي على بعض املشكالت
ومنها ،تعددت اجلهات اليت اعددت هذه الورقة ،وأن الورقة تعتمد على تشريعات غري موجود
أصالً ،كما يؤشر على هذه الورقة غياب احللول اآلنية.
املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021

يعاين العراق من هشاشة مالية كبرية طيلة السنوات السابقة؛ بسبب اإلجراءات احلكومية غري
املنضبطة وضعف أدواهتا يف االستجابة ملتطلبات االستقرار االقتصادي ،وعدم كفاءة اإلدارة املالية
من حيث التخطيط والتنفيذ والرقابة األمر الذي يظهر بشكل واضح على املالية العامة يف العراق من
خالل املوازنة ابعتبارها األداة األساسية للسياسة املالية .وما يؤشر على املوازنة العامة أيضا االختالل
اهليكلي الكبري حيث تتوسع ابلنفقات يف أوقات أسعار النفط املرتفع ،وضعف القدرة يف االستجابة
ألسعار النفط املنخفضة مما جيعلها عرضة للصدمات اخلارجية بنحو دائم.
وتع ّد املوازنة العامة هي األداة الرئيسة لتنفيذ خطة اإلصالح وضمان وصوهلا إىل قطاعات
االقتصاد احلقيقي ،وأن االختبار األول لتنفيذ اسرتاتيجية الورقة البيضاء هي املوازنة االحتادية لعام
 ،2021عن طريق نقل السياسات واملقرتحات القابلة للتطبيق يف األجل القصري من حيز التنظري
إىل حيز التنفيذ من خالل إدراجها يف فقرات املوازنة العامة ،وأرسلت احلكومة مسودة املوازنة العامة
إىل جملس النواب بتاريخ  ،29/12/2020وقد بنيت املوازنة على أساس سعر نفط ( )42دوالر
للربميل الواحد ومعدل تصدير قدره (ثالثة ماليني ومئتان ومخسون ألف برميل يومياً) بضمنها
(مئتان ومخسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط اخلام املنتج يف إقليم كردستان ،وعلى أساس
سعر صرف ( )1450دينار لكل دوالر واحد( ،)7ومن خالل اجلدول اآليت سنوضح اإليرادات
 .7مسودة قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 2021
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والنفقات اليت تضمنتها مسودة موازنة :2021
الفقرات

املبلغ (دينار)

اإليرادات النفطية

73,010,925,000

اإليرادات غري النفطية

20,149,029,484

جمموع اإليرادات

93,159,954,484

النفقات اجلارية

136,450,386,426

النفقات االستثمارية

27,755,619,729

جمموع النفقات

164,206,006,155

العجز املخطط

71,046,051,671

جدول ( )1اإليرادات والنفقات يف مسودة 2021
املصدر :مسودة قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 2021

وعلى الرغم من تكرار التأكيد من السلطة التنفيذية على أن موازنة  2021ستكون ذات
انضباط مايل مرتفع وموازنة خمتصرة ومتقشفة وتتضمن إصالحات جوهرية يف املالية العامة وتكون
مبثابة قاعدة االنطالق لتحقيق اإلصالح املايل ،إال أهنا جاءت على العكس من ذلك بنفقات
مالية كبرية بلغت ( )164ترليون دينار تقريباً ،حيث سجل اإلنفاق العام منواً مقداره ()% 23.3
مقارنة مع اإلنفاق العام لسنة  ،2019وسيطرت النفقات اجلارية على امجايل النفقات حيث بلغت
النفقات اجلارية ( )% 136ترليون وبنسبة ( )% 83إىل إمجايل النفقات العامة ،وبلغ حجم النفقات
االستثمارية ( )27ترليون دينار وبنسبة ( )% 17إىل إمجايل النفقات أيضاً ،أما يف جانب اإليرادات
فما يزال االعتماد على النفط بدرجة كبرية إذ بلغت اإليرادات النفطية املخططة ( )73ترليون دينار
وبنسبة ( )% 78إىل إمجايل اإليرادات العامة ،بينما تساهم اإليرادات غري النفطية مبقدار ()20
ترليون دينار وبنسبة ( )% 22إىل أمجايل اإليرادات العامة ،وهو ما يؤشر استمرار االختالل البنيوي
يف املوازنة العامة ،كما قدر عجز املوازنة مببلغ ( )71ترليون دينار ،على أن يتم متويل هذا العجز عن
طريق االقرتاض الداخلي واخلارجي.
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ومن املالحظات اليت تسجل على موازنة  2021هو استمرار ارتفاع النفقات العسكرية
على الرغم من انتهاء معارك حترير األراضي العراقية من تنظيم داعش ،إذ بلغت النفقات العسكرية
( )27ترليون دينار وبنسبة ( )% 16من أمجايل النفقات العامة ،وتشمل هذه النفقات التشغيلية
تسليح اجليش وهيئة احلشد الشعيب وجهاز مكافحة اإلرهاب ووزارة الداخلية جبميع مؤسساهتا
األمنية ،مما يعين أن امللف األمين ما زال يسيطر على النفقات العامة ،دون األخذ ابحلسبان أن
املوازنة يف أوقات السلم ختتلف أولوايهتا كثرياً عن املوازنة يف أوقات احلرب ومن األفضل توجيه جزء
من هذه النفقات حنو القطاعات اإلنتاجية األخرى اليت تدعم النمو االقتصادي.
انعكاسات الورقة البيضاء على موازنة 2021
تشري املادة ( /4أوال) من قانون اإلدارة املالية على ضرورة ان تكون املوازنة العامة متطابقة مع
الربانمج احلكومي( ،)8وكما مت اإلشارة إىل أن موعد انطالق اإلصالحات املالية اليت تضمنتها الورقة
البيضاء هو موازنة  ،2021فإن من املتوقع أن تتطابق املوازنة االحتادية مع التفاصيل األساسية
والرئيسة يف الورقة البيضاء ،إذ يعترب مشروع املوازنة هو املكان األفضل لتمرير سياسيات اإلصالح
من خالله إىل االقتصاد ،وسنتعرف يف هذا احملور على اإلجابة على التساؤل اليت طرحته هذه الورقة
وهو هل انعكست إصالحات الورقة البيضاء على موازنة  2021أم حدث العكس من ذلك ،
ونبني ذلك من خالل اآليت:
أوالً :بلغ إمجايل العجز املخطط للموازنة العامة للسنة املالية  71ترليون دينار ،وأن نسبة
العجز يف املوازنة العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل بلغت  ،% 23.7وهي اعلى بثمانية أضعاف
النسبة املقررة يف قانون اإلدارة املالية والبالغة .% 3
اثنياً :االعتماد على االقرتاض الداخلي واخلارجي يف ردم فجوة متويل عجز املوازنة ،وهذا
سيؤدي إىل ارتفاع أقساط خدمة الدين السنوية ،والتأثري على احتياطيات البنك املركزي حيث إن
هذه املوازنة تتضمن خصم حواالت اخلزينة لدى البنك املركزي العراقي مبقدار ( )47ترليون دينار،
وهذا خمالف ملا جاء يف الورقة البيضاء اليت تنص على إعادة هيكلة الدين العام الداخلي ،فضال عن
خمالفته قانون البنك املركزي رقم  56لسنة  2004الذي حيظر اإلقراض املايل للحكومة.
اثلثاً :ارتفعت فقرة تعويضات املوظفني يف موازنة  2021بنسبة  ،% 25على العكس؛ مما
 .8قانون اإلدارة املالية االحتادية رقم ( )6لسنة .2019
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ورد يف الورقة البيضاء اليت تؤكد على ختفيض فاتورة األجور والرواتب ،وذلك بسبب تضمني املوازنة
التخصيصات املالية ألصحاب العقود واألجور اليومية يف جمموعة من الوزارات والدوائر احلكومية،
وهو خمالف ملا تنص عليه الورقة البيضاء إذ أكدت على ختفيض فاتورة األجور والرواتب.
رابعاً :وفيما خيص النفقات االستثمارية بقي االعتماد على األسلوب القدمي يف التخصيصات
االستثمارية ،ومل يتم إعادة النظر يف املوازنة االستثمارية وفق ما جاء يف الورقة البيضاء على أساس
عمر املشروع ملنع حصول تلكؤ يف حال أتخر إقرار املوازنة ،وبلغت النفقات االستثمارية املخططة
 27ترليون دينار ،وهو أقل من املبالغ املخصصة لالستثمار يف املوازانت السابقة .وعدم وضع
أهداف لالستثمار العام كجزء من الناتج احمللي اإلمجايل كما ورد الورقة البيضاء.
خامساً :استمرار الدعم املايل املقدم لشركات القطاع العام عرب إعفائها من دفع الرسوم
الكمركية للمواد األولية ومكوانت االستريادات.
سادساً :تغري سعر الصرف للدوالر مقابل الدينار حيث كان السعر السابق  1190ديناراً
ويف مسودة موازنة  2021مت تغريه إىل  1450ديناراً ،هبدف متويل العجز ،وتعزيز تنافسية
االقتصاد العراقي واملسامهة يف تنشيط القطاعات االقتصادية األساسية ،لكن كان من األفضل أن
يتم تغري سعر الصرف بشكل تدرجيي؛ وذلك لكون االقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل
على االسترياد؛ وهذا يؤدي إىل ارتفاع األسعار بشكل كبري وتنتج عنه أاثر اقتصادية واجتماعية
غري مرغوب فيها.
سابعاً :أن ختصيصات الوزارات الداعمة للتنمية والنمو االقتصاديني مل تكن ابملستوى
املطلوب حيث بلغ حجم التخصيص لوزارة الزراعة  310مليار دينار ،بينما ما خصص لوزارة
الصناعة واملعادن هو ترليون و 173مليار دينار.
اثمناً :نفقات البطاقة التموينية يف موازنة  2020تقدر مببلغ ( )794مليار دينار وهي أقل
من نفقات البطاقة التموينية يف موازنة  2019اليت كانت تقدر مببلغ ( )1.5ترليون دينار أي
سجلت اخنفاضاً مقداره ( ،)% 47-وهذا االجراء مطابق ملا جاء يف الورقة البيضاء اليت تنص
(.)9
على تقليص دعم البطاقة التموينية
.9يتم املقارنة مع موازنة سنة  2019وذلك لعدم وجود موازنة يف سنة  ،2020إذ مت االعتماد على قانون االقرتاض يف ذلك العام
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جدول ( )2مدى تطابق املوازنة العامة لسنة  2021مع اسرتاتيجية الورقة البيضاء
الورقة البيضاء
موازنة أداء وبرامج

موازنة 2021
موازنة بنود

النتيجة
غري مطابق

نسبة عجز املوازنة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
%3
ختفيض فاتورة األجور والرواتب
هيكلة الدين العام الداخلي

نسبة عجز املوازنة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
% 23.7
ارتفعت فاتورة األجور والرواتب
االستمرار يف االقرتاض الداخلي

غري مطابق
غري مطابق
غري مطابق

إصالح صندوق التقاعد وإيقاف متويله من
املوازنة العامة
دراسة سعر صرف الدوالر مقابل الدينار

االستمرار يف متويل صندوق التقاعد

غري مطابق

تغري سعر صرف الدوالر مقابل الدينار

مطابق

مل يتم إعادة النظر ومت االستمرار وفق النهج
إعادة النظر يف تصميم ومتويل املوازنة
السابق
االستثمارية
مل حتدث زايدة واضحة وبقي االعتماد األكرب
زايدة إيرادات الضرائب( )10والكمارك
*
على النفط
مل يتم الرتكيز على دعم القطاع اخلاص بشكل
دعم وتنشيط القطاع اخلاص
واضح
اصادر سندات وطنية للجمهور
العمل على أصدار سندات وطنية للجهور

غري مطابق
غري مطابق
غري مطابق
مطابق
مطابق

تفعيل برانمج أسرتداد األموال املسروقة مت ختصيص مبلغ لتنفيذ إجراءات اسرتاد األموال
املسروقة
واملهربة
غري مطابق
مل تبدأ احلكومة بتنفيذ هذا املشروع
إقامة اهلياكل والنظم الرمسية لتطبيق الفيدرالية املالية
انشاء نظام دعم قائم على أساس اجلدارة
واألداء للمؤسسات
مراجعة دعم الوقود للشركات العامة
تقليص دعم البطاقة التموينية

مل يتحقق ذلك يف مسودة املوازنة

غري مطابق

مل يتم مراجعة دعم الوقود للشركات العامة
اخنفاض املبالغ املخصصة للبطاقة التموينية

غري مطابق
مطابق

املصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على املعلومات السابقة

 .10تضمنت املوازنة فرض ضريبة دخل على رواتب املوظفني واملتقاعدين لكن فيما بعد مت إلغاءها ابالتفاق مع الربملان ،وذلك
بسبب االزدواج الضرييب وكذلك فإن قانون ضريبة الدخل ينص على أن املتقاعدين غري مشمولني بفرض ضريبة الدخل.
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اخلامتة
تعترب موازنة  2021موازنة توسعية بنحو كبري وهي األكرب من حيث احلجم وكذلك من
حيث نفقاهتا اجلارية وأيضا حجم العجز املخطط فيها ابملقارنة مع مجيع املوازانت العامة منذ
أتسيس الدولة العراقية ،كما أهنا ما زالت موازنة بنود وليست موازنة برامج وأداء لتقوم بتسهيل
عملية اإلصالح االقتصادي ،إذ كان من املفرتض أن تكون موازنة  2021تتطابق وتتالءم مع ما
جاء يف خطة اإلصالح املايل واالقتصادي “الورقة البيضاء” اليت أطلقتها خلية الطوارئ لإلصالح
املايل وتبتنها احلكومة برانجماً اقتصادايً هلا وألزمت نفسها يف تنفيذها عرب مراحل متتد ما بني
( )5–3سنوات ،لكن حدث العكس حيث شهدت موازنة  2021احنرافاً كبرياً عن ما تضمنته
اسرتاتيجية الورقة البيضاء ،إذ كانت أغلب فقرات املوازنة ختتلف عن ما جاء يف الورقة البيضاء من
إصالحات مالية وهذا يعطي تصور مبكر وواضح عن إمكانية فشل الورقة البيضاء بسبب غياب
اجلدية واإلصرار يف تطبيق حزمة إصالحات حقيقية وواضحة تكون كفيلة بتحقيق االنضباط املايل
واالستقرار االقتصادي ،إذ من الواضح االستمرار يف اعداد موازانت توسعية غرب منضبطة من
الناحية املالية ،والذي رمبا سيعمق االزمة مستقبالً ،بسبب العجز املرتفع فيها والذي ميول عن طريق
االقرتاض والذي بدوره سيعمق أزمة املديونية ،وكان األجدر ابحلكومة وعلى اعتبار أهنا حكومة
مؤقتة حلني إجراء انتخاابت مبكرة أن ال تلزم نفسها خبطة إصالح طويلة أو متوسطة األجل ،بل
أن تتبىن خطة إصالح قصرية األمد تكون اكثر واقعية وقابلية للتنفيذ من خالل ترشيد النفقات
العامة وإلغاء اإلنفاق غري الضروري يف الكثري من املفاصل والبنود ،وأيضاً السيطرة على املنافذ
احلدودية والعمل على جباية أجور الكهرابء واملاء وكذلك القضاء على الفساد يف الضريبة وهي
خطوات قصرية األمد تستطيع احلكومة أن تقوم هبا ،وأخرياً ال بد أن أتخذ اجلهات املعنية هبذا
امللف وصانعي القرار عند وضع أي خطة إصالح مايل واقتصادي بنظر احلسبان الظروف احمليطة يف
املشكلة وفهم أسباهبا حىت يتمكن واضعو احللول من وضع سياسات ومقرتحات أكثر ديناميكية
وقابلية للتنفيذ بصورة واقعية وحقيقية.

12

