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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يحــتــــشـــــد الــيـــــوم جــمع مــن
البـاحثني واملعنيني يف الشأن
االقـتــصـــادي ضـمـن مـــسعـــى
مؤسـسة املـدى إلرساء تقـليد
طـاولة املـدى املسـتديـرة التي
تـطـمح الــى ان تغــدو ملـتقـى
اقـتـصــاديـــاً شهــريــاً يـتـنــاول شـتــى الـظــواهــر
املــؤثــرة يف حـيــاتـنـــا املعـيــشـيــة واالقـتـصــاديــة

املتنوعة.
ويـنــطـلق هــــذا الـتـقلـيــــد الــطـمــــوح مـن اثــــر
املعــضالت االقـتـصــاديـــة املعــاصـــرة يف تعـــويق
مــسيــرة العـراق، والـدور الــذي تلعـبه العـمليـة
االقتـصــاديــة عمــومــاً يف تــوجهــات وسيــاســات
عــالم اليـوم، فـضالً عن ضـرورة رسم املـؤشـرات
الكـفيلـة بــاستعـادة بـرامج الـتنـميـة الـوطـنيـة
ومــا يـصـب يف أهـمـيــة بـنــاء اقـتـصـــاد معــافــى
يحــــدد مالمح اسـتـثـمـــار ثـــرواتـنـــا الـــوطـنـيـــة
ويـستعيـد القـدرات اإلنتـاجيـة املعطـلة ويـدفع
ببرامج االعمار والتنمية املستدامة الى أمام.
لقــــد اتـفقــت الهـيـئــــة االسـتـــشــــاريــــة لـلقـــسـم
االقـتــصـــادي يف جـــريـــدة املــــدى علـــى مـنهـــاج
طــويل األمـد يف مـشـروع الـطـاولـة املــستـديـرة
تضمن مختلف احلقول واملوضوعات املتعلقة
بـــالقـنـــوات االقـتـصـــاديـــة واملـــالـيـــة اخملــتلفـــة،
نسعى من خاللها جلمع شـتى االختصاصات
واالمكــانـــات العلـمـيـــة املعـنـيــة يف اجلـــامعــات
العـــــراقــيـــــة ومـــــراكـــــز الــبحـــــوث واملـعلـــــومـــــات
املتخصصـة والكفاءات الـوطنية كـافة ملنـاقشة
شـتــــى مفــــردات العــملـيـــة االقـتــصـــاديـــة بـكل
توجـهاتهـا، فيمـا نتطـلع باصـرار الى ان يـكون
هذا امللتقـى الفتي حافالً باحليـوية والنشاط
واملــصــــداقـيــــة لعــــرض االفـكــــار واملقـتــــرحــــات
واملشــاريع املطـروحـة وتـوثيقهـا لتغـدو خـزينـاً
فكريـاً وعلميـاً يدعم
ايـة مبـادرة للنهـوض
والتـواصل يف طـريق
البـذل واعــادة البنـاء

والتجدد.
وحـــــــــني يـــلـــــــــتـــقـــــــــي
املـعنيون بهـذا الشأن
يف الـطـــاولـــة األولـــى
الســتقــــراء مــــوازنــــة
العـــــراق الفــــدرالـيــــة
لــــلــــعــــــــــــــــــــــــــــــــام 2006
ومبشـاركة فعـالة من
شتـى االختصـاصات
ذات الـعالقــــــة، امنــــــا
يــــــرســــــون يف مـــطـلع
الـعام اجلـديد منـطاً
مــــــن الــــــتــعـــــــــــــــاطــــــي
العلمـي واملنهجي يف
حتلـيل مفــردات املــوازنـــة وتقــومي تـــوجهـــاتهــا
ومنـاقـشـة مـواردهـا، ورمبـا مـسـاءلــة األجهـزة
القائمة على اجنـازها مبا يغني اداءها ويثري

مواطن الضعف فيها.
ويف ذات الـــوقت الــذي نحــرص فـيه علــى نقل
وقـــــــائع الـــطــــــاولـــــــة وتفــــــاصــيـل محــــــاورهــــــا
ومـناقـشتهـا، نتـوسم ان تكـون حلقتهـا األولى،
كمــا هـي حلقــاتهـــا الالحقــة ضـمن اصــدارات
تتـيسـر ملن تـهمه متـابعـة تفـاصيلهـا واالطالع

على وقائعها كاملة .
فـيمــا حتفــزنــا تــطلعـــاتنــا ان تعـضــد جهــدنــا
املــؤســســـات العلـمـيــة واالكــادميـيـــة العــراقـيــة
والعـربية والعامليـة واملنظمات املعنيـة بشؤونها
ومــراكــز الـبحـث العلـمـي اخملـتلفــة مـن خالل
مــشـــاركـــاتهـــا يف حلقـــات الـطـــاولـــة والـبحـــوث
والـــدراســـات الـتـي نـطـمح الـــى ان تـنـــاقــش يف
رحـــابهـــا، آملـني ان نـحقق مــا يــؤكــد فـــاعلـيــة
كـــــوادرنـــــا الـعلــمــيــــــة والفــنــيـــــة مــن بـــــاحــثــني
واكـــــــادميـــيـــني ومـعـــنـــيـــني يف قـــنـــــــوات الـعـــمـل
االقـتصادي املـتنوعـة الستنهـاض كل طاقـاتها
املـنــتجــــة يف مـــسـيــــرة بــــذل وعــطــــاء البــــد ان

تنطلق..

ـ

انعقاد احللقة األولى من  امللتقى
االقتصادي الشهري

طاولة املدى املستديرة

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/ املدى االقتصادي

يف الهم االقتصادي

حسام الساموك

ويف ذات الوقت
الذي نحرص فيه على

نقل وقائع الطاولة
وتفاصيل محاورها

ومناقشتها، نتوسم
ان تكون حلقتها

األولى، كما هي
حلقاتها الالحقة ضمن

اصدارات تتيسر ملن
تهمه متابعة

تفاصيلها واالطالع
على وقائعها كاملة 

حركة سوق املواد االنشائية

املادة               الوحدة القياسية         السعر بالدنيار
السمنت املقاوم                    طن                           280000
السمنت العادي    طن       235000
السمنت االبيض                  طن                          170000
الرمل                            قالب سكس 20م3            350000
احلصى                       قالب سكس 20م3              300000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك االهلية                          طن                      140000

لـقـــــــــد اعـــتـــمـــــــــدت املـــــــــوازنـــــــــة
الفيــدراليـة للعـراق لعـام 2006
علــــى املـنــطـلقــــات األســــاسـيــــة

التالية :
ــــــــــر ــــــــــرادات غــــي ــــــــــادة االي 1- زي
الــنفـــطــيـــــة والــنفـــطــيـــــة يف آن

واحد.
2- تخفـيض الـدعـم احلكــومي
للبطـاقة التمـوينية واملـشتقات

النفطية.
3- اصـدار السـندات احلـكومـية
لــتـــــســــــديــــــد جــــــزء مــن ديــــــون

القطاع اخلاص االجنبي.
4- اسـتخــدام الــدعـم االجـنـبـي
لتعزيـز الوضـع االمني والعادة

االعمار .
واعـتـبــرت هــذه املــوازنــة حـسـب
قـــول واضعـيهـــا مـــوازنـــة تعـمل
علــــى اصالح جــــذري ملـــشـكالت
االقـتــصــــاد العــــراقـي وتــــوفـيــــر
االرضـيــة الـضــروريـــة لالصالح
االقـتصـادي والـوفـاء بـتعهـدات

العراق الدولية.
لقـــد مت تـنـظـيـم املـــوازنـــة كـمـــا
يقول واضعوها بعجز مخطط
يعــادل 5571 مليــار دينـار أو مـا
يعـــادل 3.7 ملـيــار دوالر. حـيـث
بـلغـت االيــــرادات الــتقــــديــــريــــة
45392 مليار دينـار أو ما يعادل
30.3 مـليــار دوالر بيـنمــا بلـغت
النفقـات 50963 مليـار دينـار أو

ما يعادل 34.0 مليار دينار.
ومـــن املـالحـــــظ ان املــــــشـــــــــاريـع
االســتــثــمـــــاريـــــة )املـلحـــــة( مــن
داخل امليـزانيـة قــد بلغت 9272
ملــيــــــار ديــنــــــار أي مـــــــا يعــــــادل

6181.3 مليون دوالر.
وقد تضمنت املوازنة استحداث
265345 درجـة وظيفيـة لتعيني
اخلــــــــــــــريــجـــــني اجلــــــــــــــدد مـــــن
االخـــتــــصـــــــاصـــــــات الــــطـــبـــيـــــــة
والــــصـحــيـــــــة والــتـــــــدريـــــســيـــــــة
والــتـعـلــيــمــيـــــــة واملـفــــصـــــــولــني

السياسيني وغيرهم.
ومن املنتظـر ان تبلغ اإليرادات
الـنفطيـة 42106.3 مليـار دينار
)كـانـت 25623 مليــار دينـار عـام
2005( وان تـــــــبــلــغ إيـــــــــــــــــــرادات
الـكــمـــــــارك 600 ملــيــــــار ديــنــــــار
)كـانـت 225 مليـاراً( وان تــرتفع
ضـــريـبـــة الــــدخل علـــى االفـــراد
مــن 65 ملـيــــار الــــى 90 ملـيــــاراً
ديـنـــار وضـــريـبـــة الــــدخل علـــى
الـشـركــات 25 مليـاراً عـام 2005
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املوازنة الفيدرالية للعراق لعام 2006 ..مالحظات رسيعة
د. ماجد الصوري

القـــاعـــدة األســـاسـيـــة للـتـنـمـيـــة
االقتصادية يف العراق .

لقــد خـصـصـت املــوازنـــة نفقــات
املفـــــوضـيـــــة الـعلـيـــــا املـــسـتـقلـــــة
لالنتخـابات يف الـعراق والـبالـغة
280 ملـيــــار ديـنــــار مــنهــــا 120.6
مليـار نفقـات خــدميـة، ان املـبلغ
اخملصص للـمفوضيـة عام 2006
هــو نفـسه الــذي كــان مخـصـصــاً
عـــــــام .2005 مـع الـعـلــم ان عـــــــام
2005 قـد شاهد عمليتني األولى
انــتخــــابـيــــة والـثــــانـيــــة عــملـيــــة

استفتاء على الدستور. 
امـــا العـــام 2006 فلـن يــشهــد أي

نشاط من هذا القبيل.
ان املـــوازنـــة قـــامـت بـتخــصـيــص
5300 ملــيــــــار ديــنــــــار كــنـفقــــــات
للــمــــشــــــاريع االســتــثــمـــــاريـــــة يف
مجـال الـصنـاعـة النفـطيــة التي
سمـيت بـاملـشــاريع الــرأسمــاليـة،
مع الـعلـــم ان القــــــائــمـــني علــــــى
املـوازنـة يـؤكــدون علــى ان هنـاك
مـشكلـة يف القـدرة االسـتيعــابيـة
لـلطـاقــة االستـثمـاريــة يف قطـاع
الــنفــط، غـيــــر انه حـتــــى االن ال
يـــسـتــطــيع اسـتــيعــــاب الــــزيــــادة
االسـتثمـاريـة اخملـصصـة، ويفهم
مــن ذلك ان هـنـــاك تخـــوفـــاً مـن
عـدم اسـتيعـاب هــذه املبــالغ عـام
2006، ومع ذلك يدعو القائمون
علــى امليــزانيـة الـى فـسح اجملـال
امــــام االسـتـثـمــــارات األجـنـبـيــــة
الســتغـالل احلقــــول الــنفــطـيــــة

احلالية واجلديدة.
كل هذا يـدل على عـدم التـناسق
بــني الــتـخــــطــيــــط والــتــنـفــيـــــــذ
والتـخصـيص والبـد مـن دراسته
وتالفـيـه علــــى مـــسـتــــوى جلـنــــة
الــطـــاقـــة ومـجلــس الــــوزراء، فال
فائـدة من تخصـيص املبـالغ من
دون تـنفـيـــذ املــشـــاريع اخملـطـط

لها.
لقـــد تـضـمـنـت املـيـــزانـيـــة بعـض
الـتخـصـيـصــات غـيــر الــواضحــة
مـثـل تخــصـيــص مــبلـغ ملـيــــون
دينـار لتطـوير جمـيع املناطق يف
العـراق، يتم تـوزيعهـا بـالتنـاسب
مع الـكثـافـة الـسكــانيــة ولم يـتم
حتـديــد مجـاالت صــرفه، وتقـوم
وزارة املـــاليــة بــاعــداد الــدراســات
الـــضـــــــروريـــــــة العـــــــادة تــنـــظــيــم
املــــصـــــــارف لـــتـــتــــضـــمـــن ثـالثـــــــة
مصـارف للـتنـميــة االقليـميـة يف
كل من الـبصـرة واملـوصل واقـليم
كــردسـتــان بــراس مــال اجـمــالـي
مقــــداره 500 ملـيــــون دوالر وقــــد
مت تخــصيـص 180 مـليــون دوالر
مـــنـه يف عــــــــام 2006 رغـــم عــــــــدم
االنتهاء من هـذه الدراسـة وعدم
وضــوح جــدوى إنـشــاء مـثل هــذه
املــصــــارف واالهــــداف مــنهــــا. ان
املـــــــوازنـــــــة مـــــــوحـــــــدة وكـــــــان مــن
االفــــضـل جتـــمـــيـع كـل املـــبــــــــالـغ
املــتعـلقـــــة بـتــطـــــويـــــر األقـــــالـيـم
واحملــــافــظــــات مـن مـبـلغ واحــــد

وتبيان مجاالت صرفه.
ان املالحـظات الـسريعـة التي مت
الـتـنــــويه عـنهـــا قــــد ظهـــرت مـن
القــراءة األولــى للـميـــزانيـــة ولم
تـدخـل يف التفـاصـيل، ومع ذلك
فـــــــانـه ميـكــن الـقـــــــول انـهـــــــا أول
ميزانية جادة تناولت االمور من
فلــسفــة اقـتـصــاديـــة معـيـنــة قــد
يخــتلـف بعـــضهــم مـعهــــــا أو مع
بعـض بنودهـا وجوانـبها، ولكـنها
تـبقـــى اســـاســـاً لـتـطـــويـــر العـمل
وعـسـى ان تكــون مالحظـاتي قـد

أسهمت يف ذلك.

ان االقـتــصــــاد العــــراقـي يف زمـن
الـعهـــــد املــنهـــــار كــــــان كلـه خالل
الــسنــوات األخيـرة يــوجه بــشكل
بـحــــيــــث ال يـحــــــصـل الــــــــشـعــــب
العـــــراقــي مــنـه اال علـــــى فــتـــــات
البطاقة التـموينية ذات النوعية
املــــــشـــبــــــــوهــــــــة مـــن املــــــــواد، امــــــــا
القــائمــون علــى الــدولــة فكــانــوا
يـــسـتـغلــــون هــــذه الــظــــروف مللء
جيـوبهم بـالتعـاون مع القـائمني
علــــى بــــرنــــامـج  الغــــذاء مقــــابل
الــــنـفــــــط، وهــــي االن األســــــــــاس
لـــتـــمـــــــــويـل اإلرهـــــــــاب والـــبـــــــــذخ
اجلـنـــونـي ملـن تــبقـــى مــن فلـــول
القـائمني على الدولة من العهد
املنهـار، ان املوازنة الفـيدرالية لم
تــأخــذ بـنـظــر االعـتـبـــار العـــامل
الـنفــسـي للــشعـب العـــراقـي ولـم
يــسـتــطـع القـــائـمــــون علــيهـــا ان
يقـنعــوا صنــدوق الـنقــد الــدولي
والـبـنـك الــــدولـي بــضــــرورة دعـم
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة واسعـــار
املــشـتقـــات الـنفـطـيـــة يف الـــوقـت
احلــاضــر. وكــان االحــرى العـمل
على الـتقشف يف نـفقات الـدولة
االخـرى اجلـاريـة والتـركيـز علـى
الــنـفقـــــات االســتــثــمـــــاريــــــة حلل
املــشـــاكل اآلنـيـــة وعلـــى االخـص
حل مـشكلـة  الكهـربـاء ومـشكلـة
الــوقـــود، وذلك بــالـتــركـيـــز علــى
تطـوير هـذين القطـاعني بـاسرع
فـتـــرة زمـنـيـــة، خـصـــوصـــاً فـيـمـــا
يـــتـعـلـق بـــــــــانـــتـــــــــاج الـــــطـــــــــاقـــــــــة
الـكهـــربـــائـيـــة الـتـي لـــو تـتـبعـنـــا
اثــــــارهــــــا ســتـكــــــون األســــــاس يف
حصـول االختناقات التي الزمت
اســتهالك املــشـتقـــات الـنفـطـيـــة
بـسـبـب  االسـتهـالك الكـبـيــر مـن
هــــذه املـنــتجـــــات لعــــدم تــــوفـيــــر
الكهـربـاء وقـد تكـون هي الـسبب
األســـاس السـتـيـــراد الـــوقـــود مـن
اخلـارج. ومن الـضروري الـتأكـيد
على حقـيقة ان تـوفيـر الكهـرباء
يـعــتــبـــــــر اســـــــاســـــــاً لـلــتــنــمــيـــــــة
االقتصادية وجذب االستثمارات
يف كـل مـجــــــــــاالت الــــنـــــــــشــــــــــاط
ــــــــــــــزراعــــــي االقــــــتــــــــصــــــــــــــادي وال
والصناعي واخلـدمي. ان الكثير
مـــن الـهــــــــدر الــــــــذي يـحــــصـل يف
األمــــوال احلكـــومـيـــة واخلـــاصـــة
نــــاجـم عـن مـــشـكلــــة الـكهــــربــــاء
وتفـــــاقــمهـــــا ولـــــذلـك البـــــد مــن
التركيـز على حلهـا وبأسرع وقت
ممكـن لوقـف هذا الهـدر ولوضع
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أسعـار املـشتقـات النفـطيـة ودعم
الهـيـئــــات والـــشــــركـــــات العــــامــــة
املـــملــــــوكـــــــة للــــــدولــــــة ونـفقــــــات
اسـتـيــراد الـطــاقــة الـكهــربــائـيــة
ونـفـقــــــــــات اجملـلــــــــس احملـلــــيــــــــــة
االقلـيـمـيـــة ومجلــس محــافـظــة
بغــداد احمللي واالخــرى البــالغـة
1929.29 ملــيـــــار ديــنـــــار، مــنهـــــا
4500 مليار دينار لنظام التوزيع
العـــام )البـطــاقــة الـتمــويـنيــة( و
3845 مـلـــيــــــــار ديـــنــــــــار نـفـقــــــــات
اسـتـيــــراد الــــوقـــــود و450 ملـيــــار
دينـــار نفقــات اسـتيــراد الـطــاقــة

الكهربائية.
ان الـنفقـات املـتعلقـة بـالـبطـاقـة
الـتموينـية ميكن ان تكـون عامالً
مــــشـجعــــــاً لالســتــثــمــــــار احمللــي
ولــــيــــــــس مـعــــــــــرقـالً لـه، اذا مــــــــــا
استـطاعـت الهيئـات املسـؤولة يف
الـــدولـــة اســتغالل هـــذه األمـــوال
لــــتــــــــشـجــــيـع االنــــتــــــــــاج احملـلــــي
لتغـطيـة االحـتيـاجـات الـسلعيـة
للـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيــــة . وذلك
بـــتـقــــــــدمي الـقــــــــروض الـالزمــــــــة
لـلـــمـــنـــتـجـــني مـــن اجـل زيــــــــــادة
انـــتـــــــــاجـهـــم وتـفـعـلـــيـه لـــــــســـــــــد
احتيـاجـات الـبطـاقـة التمـوينيـة

كلها أو جزء منها.
مـــن املـعـلــــــــــوم أن الـــبـــــطــــــــــاقــــــــــة
الـتـمــــويـنـيــــة هـي نـتــــاج ظــــروف
اسـتـثـنـــائـيـــة لـتـنفـيـــذ بـــرنــــامج
الغـــــذاء مقـــــابل الــنفــط، والـتـي
كـــــانــت مــن نــتــــــائج الــــســيـــــاســـــة
الـــرعنــاء الـتي مــارسهـــا النـظــام
املنهـار والتـراجع عنهـا والغـاؤهـا
سيكون حتمياً ولكن ال ميكن ان
يتـم ذلك اال بعــد القـضــاء علـى
الـبطـالـة ورفع مـستــوى املعيـشـة
الــى املــستــوى الــذي تـنتـفي فـيه
احلاجـة الى مثل هـذه البطـاقة.
ولـألسـف الــــــشــــــــديــــــــد فـقــــــــد مت
ارتـكــــاب خــطــــأ كـبـيــــر بــتعـمــيق
مـفهـــوم الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
عنـدمـا اعـتمـدت هـذه الـبطـاقـة
اسـاسـاً الثبـات عـراقيـة العـراقي
يف الــداخل مبــا فـيهــا املعــامالت
احلــكــــــــومـــيــــــــة واالنـــتـخــــــــابــــــــات
واالســتفـتــــاء وغــــدت جــــزءاً مـن
حــيـــــاة الغـــــالــبــيـــــة مــن الــــشعــب
الـعـــــــراقــي، واصــبـحــت وبـــــشـكـل
مغـــرض يف كـثـيـــر مـن االحـيـــان
وجهــــاً للــمقــــارنــــة بـني الـنــظــــام
السابق والـنظام احلالـي كما هو
احلـال بـالنـسبـة السعـار الـوقـود.

ميـكــن ان تــــصـل الـــــــى الـعـــــــراق
والـتي قــدرتهــا املــوازنــة بحــدود
8 ملـيــــار دوالر واخملــصــصــــة
لتعـزيـز الـوضع االمـني واعـادة

االعمار.
ولـــذلك فـمن املـمكـن القــول ان
هنـــاك مبــالغ اخــرى كـبيـــرة لم
تـــــــــأخـــــــــذهـــــــــا مـــــــــوازنـــــــــة 2006
التقـديـريــة بنظـر االعتبـار ولم
يــتــم تــــــوزيـعهــــــا ضــمــن ابــــــواب
املـوازنـة، وكـان من االجـدر عمل
ــــــــــــــــــى شــــكــل مــلــحــق ذلــــك عــل
بــامليــزانيــة، من اجـل استـكمـال

الوضوح والشفافية .
امــــا يف مجــــال الـنـفقــــات فقــــد
حـــــــــدثـــت زيـــــــــادات كـــبـــيـــــــــرة يف
الـنفقــات التـشـغيـليــة للــوزارات
من 28422.6 مـليـــار دينــار عــام
2005 الــــــــى 41691.16 مـلـــيــــــــار
ديـنــــار عـــــام .2006 أي مبقــــدار
46.7% . وقد تـضمن ذلك زيادة
يف حجـم نفقــات املــوظفـني من
5538.2 مليــار دينـار عـام 2005
الـــى 8166.6 ملـيـــار ديـنـــار عـــام

2006.
وإذا مـــا سـتـثـنـيـنـــا االلـتـــزامـــات
واملـساعـدات اخلارجـية الـبالـغة
2154 مـليـــار دينــار فـــان البـــاقي
39537.16 ملـيـــار ديـنــــار ميكـن
اعـتـبــــارهــــا نـفقــــات لـتــــشجــيع
االسـتـثـمـــار احمللـي واالجـنـبـي.
فـنـفقــــات املــــوظفـني والــــرواتـب
واملكـــافئــات الـتقــاعــديــة يــوجه
اغلبها الـى االستهالك الفردي
ـــــــــــى الـــــــــسـلـع أي الـــــــطـلـــــب عـل
خصوصـاً املواد الغذائـية واملواد
االســـتـهـالكـــيــــــــة الــــضــــــــروريــــــــة
ومجـمـــوع هـــذه املـبــــالغ يــشـكل
12662.4 مليار دينـار. اما بقية
الــنـفقــــــات  الــبـــــــالغــــــة 7584.5
ملـيــــار ديـنــــار )عــــدا الـنـفقــــات
الـتحــويـليــة( فـكلهــا نفقــات لــو
وجه اجلـــزء االكـبـــر مـنهـــا الـــى
الـسـوق احملـلي لعـملت نـشـاطـاً
كبيراً لهذا الـسوق خصوصاً اذا
مـــا مت تفـضـيل املـــواد املـنـتجـــة
مـحـلـــيــــــــاً واخلــــــــدمــــــــات الـــتـــي
تقــــدمهـــا املـــؤســـســــات احمللـيـــة
اخلــــــاصــــــة واحلـكــــــومــيـــــــة، مع
التـــركيــز علــى ضــرورة حتــسني
نــــــوعــيــــــة الــــسـلع واخلــــــدمــــــات

املقدمة.
ان النفقات التحويلية املتعلقة
بـــالـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة ودعـم

ـ

ـ

اخلــــــدمـــــــات املقــــــدمــــــة مــن قـــبل
الــدولـــة، ويف نفــس الــوقـت زيــادة
ضـــريبــة الـــدخل علــى الـشــركــات
من 25 مليـار دينار عام 2005 الى

1422 مليار دينار عام .2006
وال اعــتقـــــد ان زيـــــادة الــنــــشـــــاط
االقـتـصـــادي للــشــركــات سـيــؤدي
الـى مثل هـذه الزيـادة يف ايرادات
الـــــضــــــــــرائــــب مــــــــــا لــــم يـحــــــــــدث
االســـتقــــــرار االمــنـــي يف العــــــراق،
ورغــم الــثـقـــــــة الـعـــــــالــيـــــــة بـــــــانـه
سـيــتحقـق ولكـن ال اعـتقـــد بـــانه
سـيـتحـقق خالل عـــام 2006 كلـيــاً
وارجو ان اكون مخطئاً يف ذلك.

ان العـــــــوائـــــــد مــن املـــنقـــــــول مــن
الهيـئات الـعامـة املمـلوكـة للـدولة
التـي متثل االربـاح الـسنـويـة لهـا
قــــد بـلغــت 2250.7 ملـيــــار ديـنــــار
عـــام 2005 اال ان تقـــديـــرات هـــذه
الـــــــواردات قـــــــد انـخـفــــضــت الـــــــى
181.6 مليار دينار عام 2006 وهو
بـــــــشــكـل اســــــــــاســـي نــــــــــاجـــم عـــن
انخفـاض اربـاح شـركـات الـقطـاع
الـنفـطـي مـن 2250 ملـيـــار ديـنـــار
عــام 2005 الـــى 178 ملـيــار ديـنــار
عــام 2006 رغم الـزيــادة يف أسعـار
احملــروقــات بــشكل عــام. وال ادري
كـيف ميكـن تفــسيـــر ذلك؟ لعــدم
وجود التـبرير املنـاسب يف املوازنة

ملثل هذا االنخفاض.
ان املـوازنـة لم تـأخـذ االعـتبـار أي
ايـرادات مـن خصـخصـة املـشـاريع
اململـوكة للـدولة والـتي سبق نقل
ملـكــيـــتهـــــا أو جـــــزء مـــنهـــــا الـــــى
القــطـــــاع اخلـــــاص، رغــم ان وزارة
الــــصـــنـــــــاعـــــــة تـعـــمـل االن عـلـــــــى
خــــصـخــــصـــــــة بـعــــض املـــــشـــــــاريـع
الـتـــابعـــة لهـــا وهـنـــاك تقـــديـــرات
للـــــواردات مـــنهـــــا. كــمـــــا لــم يــتــم
احـتسـاب االيـرادات النـاجمـة عن
اسـتـثـمـــارات العــراق يف الـنــشــاط
االقـتــصــــادي العــــربـي املـــشـتــــرك
واملـؤسسـات واملشـاريع اإلسالميـة
التي شـارك العراق فيها والتي ال
بـــد ان تكــون قـــد حققـت اربــاحــاً

من اعمالها مهما قلت .
ويف نفــــس الـــــوقــت لــم حتــتــــســب
املــــــوازنــــــة املــبــــــالغ املــــــدورة غــيــــــر
املصروفـة من ميزانـية عام 2005،
وكــــــذلـك املــبـــــــالغ املــــــوجــــــودة يف
صـندوق اعـادة اعمـار العراق، ويف
الــــوقــت نفـــسه فــــان املــــوازنــــة لـم
تـــــأخـــــذ بــنـــظـــــر االعــتــبـــــار املــنح
واملـــســــاعــــدات اخلــــارجـيــــة الـتـي

الـــــــى 1422 مـلــيـــــــار اًعـــــــام .2006
والضـرائب والـرسـوم االخـرى من
304 ملـيـــارات الــــى 491.5 ملـيـــار
دينـار، امـا ضـريبـة املكـس فبقـيت

على حالها 168 مليار دينار .
ان الــتـحلـــيل االولــي الــبـــــســيـــط
لهذه االرقام يبني ان مفهوم تنوع
مــــصــــــــادر دخـل املــــــــوازنــــــــة لــــــــدى
واضعـــيهــــــا هــــــو زيــــــادة الــــــواردات
الـــــضـــــــــريـــبـــيـــــــــة وزيـــــــــادة الـعـــبء
الضـريـبي علـى دافعـي الضــرائب
وهـــــــــو مـفـهـــــــــوم غـــيـــــــــر صـحـــيـح
خـــصـــــــوصـــــــاً يف هـــــــذه املـــــــرحلـــــــة
االنتقـاليـة، إذ ان هـذه التـوجه ال
يعـني اال زيـادة املعـانـاة لـدى ذوي

الدخل احملدود.
أذ انه مـن املعلـوم  ان أي زيـادة يف
الضرائب املباشرة أو غير املباشرة
سـيتم استغاللهـا لزيـادة االسعار،
خــــصــــــــوصــــــــاً اذا مــــــــا رافـق ذلــك
تـخفـيــض الــــدعــم للــمحــــروقــــات
وتخفـيـض محـتــويــات الـبـطــاقــة
الـتـمــويـنـيــة. وهــذا سـيعـمل مـثل
فكــي الكـمـــاشـــة مـن نـــاحـيـــة تـتـم
تخفيض الـدخل عن طريق زيادة
الضرائب عليه ومن ناحية اخرى
الـــــســيـــــــاســـــــة املــتـعــمـــــــدة يف رفـع
االسعـار بـنسـب كبيـرة ال تتنـاسب
مع مقــدار الـضـــريبــة املفــروضــة.
ومـــن الـــــــواضـح ان املـــــــوازنـــــــة لـــم
تـستخــدم الضـرائـب اداة لتــوجيه
االقـتــصـــــاد وتفـعلــيه. فـمــثالً لـم
يـتـم زيـــادة الــضـــرائــب )املكـــوس(
علـى بعض الـسلع املضـرة صحـياً
والـتــي تعـتـبــــر مـن الـــسـلع غـيــــر
الــضــــروريــــة. كــــالــضــــرائــب علــــى
السـيجايـر واملشـروبات الكحـولية
حـيـث بقـيـت ايـــرادات هـــذا الـنـــوع
مـن الـضـــرائـب علـــى حـــالهـــا 168
مليــار دينـار يف الــوقت الـذي كـان
مـن املــمكـن مــضــــاعفـتهـــا وزيـــادة
الـــــضــــــــــرائـــب عـلــــــــــى اســـتـــيــــــــــراد
الكماليات والسلع غير الضرورية
والـسلع املنـافـسـة للـسلع املـنتجـة
محلياً، وتخفيض الضرائب على
الـــسـلع الــضــــروريـــــة لالسـتـهالك
والـتي ميـكن ان تــؤدي الــى تــوجه
أسعار هذه املواد نحو االنخفاض

أو حتى احملافظة على سعرها .
ويف الــــوقــت نفــــسه فــــان ايــــرادات
اجــور اخلــدمــات قـــد ارتفعـت من
5.9 ملـيـــار ديـنـــار عـــام 2005 الـــى
30.9 مليــار دينـار عـام 2006 ممـا
يــــــــدلـل عـلــــــــى زيــــــــادة يف أسـعــــــــار

ــــــــــــر يف احلــــــــــــديـــــث عـــــن يف وقـــــت كـــــث
اخلـــصخــصـــــة يف العــــراق وتـــــوجهــــات
اطـــراف شتـــى لبـيع مـشــاريع الــدولــة
اخلــــاســــرة مــنهــــا والــــرابحــــة، اجتهـت
االنظـار الى تـصريحـات املسـؤولني يف
شـتى مواقعـهم يف تداوالتهم املتـنوعة
بـني مــــؤيــــد مـتــطــــرف ملـــشـــــاريع بــيع
مــشـــاريع الـــدولـــة وكـــأنهـــا محـــور كل
مشـاكل العـراق االقـتصـاديـة وازمـاته،
ومحـــذر مـن األقــــدام علـــى مـثل هـــذا

التوجه بتهور.
يف ظل هــذه التجـاذبـات اعـاد مجلـس
الـــوزراء الـنـظـــر بهـيـئـــة اخلــصخـصـــة
الـتـي يفـتــــرض ان تكـــون اعلـــى جهـــة
ترسـم توجهـات االقتـصاد العـراقي يف
اطـار املـوقف مـصيـر مشـاريع  الـدولـة
الــصـنـــاعـيـــة واالنـتـــاجـيـــة اخملـتـلفـــة،
حيث تقـرر ان تكـون بـرئـاسـة الـدكتـور
ابـــراهـيـم اجلـعفـــري رئـيـــس اجمللــس،
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أرجـــــــأت بـــــــورصـــــــة نــيـــــــويـــــــورك
التجـاريـة )نـاميكـس( مـوعـدهـا
املــسـتهـــدف الفـتـتـــاح أول ســـوق
لتــداول عقــود الـطــاقــة اآلجلــة
يف الــشــرق األوسـط بــدبـي إلــى
الــــــــــربـع األخــــيــــــــــر مــــن الـعــــــــــام

احلالي.
ولـــم تعـــط املـــتحــــــدثــــــة بــــــاســم
بـورصة نيـويورك السلعـية على

الفور سببا للتأجيل.
كـمـــا لـم يـتـم اتخـــاذ قـــرار بعـــد
بــــشـــــأن مـــــا إذا كـــــان ســـيجـــــرى
تـداول العقــود إلكتــرونيـا أو يف

غرفة منفصلة.
وكـــــــان إنـــــشـــــــاء بـــــــورصـــــــة دبـــي
الـسِلعيـة متـوقعـا مـطلع العـام
احلــالـي. وتعــد هــذه الـبــورصــة
أول سـوق لتداول عقود الطاقة

اآلجلة يف الشرق األوسط.

نـــــــظــــــــــــراً لـــــتـعــــــــــــارضـه مـع الــــــــــــواقـع
االقـتصــادي احمللي مبـا يلـحق الضـرر
بـاملشـاريع واجلهـات العـراقيـة املعنـية.
وال شـك ان تــــشــــــريع قـــــانـــــون وطــنــي
لـالستـثمــار يف العــراق ميكـن ان يعــزز
آلـيـــات الـــواقع االقـتـصـــادي العـــراقـي

ويدعم مفردات ادائه .
وعلـــــــى صعــيــــــد مــتــــصل أقــــــرت وزارة
الـصـنـــاعــــة يف اعالن مـثـيــــر لالنـتـبـــاه
إنـــشـــــاء مجــمعـــــات صـنـــــاعـيـــــة يف كل
محـافـظــات بغــداد والبـصـرة واملــوصل
بقيمـة 120 مليـون دوالر )حوالـي مئة
وثمـــانني مـليـــار دينــار عـــراقي( يــؤمل
املــبـــــاشـــــرة بـــــاجنـــــازهـــــا خـالل العـــــام
اجلــــديــــد، لــتحـقق اجنـــــازاً مهـمــــاً يف
مـــيــــــــدان خـلـق فــــــــرص الـعـــمـل ودعـــم
العـــملــيــــــة االقــتـــصــــــاديــــــة وحتفــيــــــزاً
مـبــاشــراً جملـمل الـبـــرامج االنـتــاجـيــة

الوطنية.

وعضويـة وزراء الصنـاعة والـتخطيط
واملــــالـيــــة والــتجــــار، فـيـمــــا مت اقــــرار
صالحـيات واسعـة للجـنة مبـا يؤهـلها
مـــن تقــــــومي كل املــــشــــــاريع والــبــت يف
اعالن شمولها باجراءات اخلصخصة

املنتظرة من عدمه.
وكـان قـرار اعـادة تــشكـيل اللـجنـة قـد
صــدر بعــد دراســة متــواصلــة من قـبل
اللجنـة االقتصاديـة وبطلب من وزارة
الــصنــاعــة واملعــادن بــاعـتبــارهــا تــضم
اكبـر عــدد من  الـشـركـات واملـؤسـسـات

املعنية مبشروع اخلصخصة.
من جـــانب اخــر تـــواردت اخبــار تــؤكــد
اعتـزام الهـيئـة الـتصــدي ملهمـة وضع
قـــــانـــــون جـــــديــــــد لالســتــثــمــــــار، بعـــــد
االنتقـادات املتعـددة الـتي تعـرض لهـا
قـانــون االستـثمـار الـصـادر عـام 2004
الــذي اقــره بــول بــرميــر رئيـس اإلدارة
املدنـية واخـذ يعـرف بقـانون )بـرمير(

)نايمكس( 
تؤجل افتتاح سوق ديب للطاقة


