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نــر موقــع وزارة املاليــة األربعــاء املوافــق  2يوليــو البيــان املــايل ملوازنــة  ،٢٠١٥/٢٠١٤وهــو مــا جــاء مــع بدايــة العــام
املــايل الجديــد الــذي يبــدأ يف  1يوليــو مــن كل عــام ،ويعــد ذلــك تأخـرا يف نــر مــروع املوازنــة العامــة ،الــذي كان مــن
الــروري نــره يف ابريــل أي مــع بدايــة مرحلــة املناقشــة و املوافقــة .طبقــا للمعايــر الدوليــة ،ينبغــي أن تلتــزم الحكومــة
بنــر مثــان مســتندات اساســية خــال مراحــل املوازنــة املختلفــة أثنــاء الســنة املاليــة .1أهــم هذه املســتندات هــو “مرشوع
املوازنــة العامــة” وهــو مــا يســمى بالبيــان املــايل يف الحالــة املرصيــة ،والــذي يجــب عرضــه عــى مجلــس النــواب تســعون
يومــا قبــل بــدء العــام املــايل ،طبقــا للدســتور املــري .مــن املهــم ايضــا ان يتــم نــر واتاحــة هــذا املســتند يف مرحلــة
“املناقشــة واملوافقــة” عــى املوازنــة العامــة حتــى ميكــن للمواطــن واملجتمــع املــدين املشــاركة يف وضــع خطــط وبرامــج
تضمــن حقوقهم.ومــن هــذا املنطلــق ،تشــدد الرشاكــة الدوليــة للموازنــات ( )IBPعــى رضورة شــفافية مــروع املوازنــة
(اي البيــان املــايل) ألن . . .
“مقرتحاته تحدد كل من:
االيرادات :ما عىل املواطنني دفعه يف صورة رضائب.
االستخدامات :كيفية توزيع موارد الحكومة بني املواطنني.
املديونية :قدرة ما تتحمله االجيال الحالية واملستقبلة من تكاليف االنفاق الحكومي.
تتخــذ الحكومــة هــذة القـرارات نيابــة عــن املواطنــن فمــن الــروري ان تقــدم الحكومــة إيضاحــات
كاملــة ملــا تفرضــه مــن رضائــب ومــا تحصــل عليــه مــن قــروض وخطــط انفاقهــا قبــل إقـرار مــروع
املوازنــة العامــة وذلــك للســاح لحــوار مجتمعــي ونقــاش برملــاين قامئــن عــى معلومــات صحيحــة
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وبالتــايل يعلــم املواطنــون كيــف تحصــل أموالهــم وكيــف يتــم انفاقهــا”.
ومــن ثــم ،فوظيفــة هــذا البيــان هــي وصــف املنــاخ االقتصــادي وقــت اعــداد املوازنــة ،حيــث توجــه تلــك املــؤرشات
االقتصاديــة األولويــات التــي يجــب أن توضــع يف االعتبــار عنــد مرحلــة اعــداد املوازنــة .و أيضــا يشــمل البيــان عرضــا ألهــم
بنــود االنفــاق الحكومــي ،بتقســيامتها املختلفــة ،و أهــم املــوارد وااليـرادات ومصــادر التمويــل التــي تغطــي عجــز املوازنــة.
يهتــم البيــان كذلــك بــرح أهــم توجهــات الحكومــة يف العــام املــايل الجديــد ،وأيضــا األهــداف العامــة لألمــد املتوســط
(حتــى  .)٢٠١٧/٢٠١٦يعــد ذلــك املنشــور مســتندا أساســيا يســلط الضــوء عــى جوانــب متعــددة ليــس فقــط للسياســات
واألولويــات الحكوميــة امنــا يرســم صــورة عامــة عــن املنــاخ االقتصــادي الــذي يشــكل تلــك السياســات.
يف التــايل نحلــل فقــط عــددا محــدودا مــن الجوانــب نعتربهــا هــي األهــم يف البيــان املــايل ،وال يعنــي هــذا مطلقــا أن ذلــك
التحليــل شــامال أو وافيــا ،إمنــا ميثــل فقــط نظــرة عامــة نحــاول مــن خاللهــا تفســر مــا جــاء يف البيــان مــن بيانــات وأرقــام
بالغــة الداللــة .ونضــع عــى عاتقنــا أن نوســع ذلــك التحليــل مســتقبال ليكــون أكــر شــموال لــكل جوانــب البيــان ،ولنضعــه
يف مقارنــة مــع ترصيحــات املســؤلني يف الحكومــة والتــي تــأيت بتعهــدات يوميــة بتحســن ظــروف املواطــن االقتصاديــة
واالهتــام بالعدالــة االجتامعيــة .أيضــا علينــا أن ننظــر للبيــان كمــؤرش لهيكليــة صنــع القـرار يف وزارة املاليــة ،حيــث أنــه
مبجــرد النظــر لكيفيــة تنظيــم وعــرض املعلومــات والجــداول بتصنيفاتهــا املتعــددة ،وأيضــا مــدى اتاحــة املعلومــات وربطهــا
برسديــات الحكومــة عــن األولويــات ،كل هــذا مــن شــأنه أن يــرز لنــا مــؤرشات واضحــة عــن أدوات الحكومــة يف إدارة املــال
العــام ،بــل وموقــع املواطــن مــن صنــع تلــك السياســات .كل تلــك الزوايــا تســتحق تحليــات متعــددة مــن شــأنها أن تخلــق
خطابــا جــادا يقيّــم وينتقــد ويؤثــر يف منهجيــة الحكومــة.

1

ميكن التعرف عىل مراحل املوازنة املرصية واملستندات التي يتم نرشها من خالل انفوجراف أ.ب .املوازنة العامة

2

?Guide To Transparency in Government Budget Reports :Why are Budget Reports Important ,and What Should They Include,
صفحة رقم 6

2

نحو مزيد من التقشف

بين موازنة منصور وموازنة السيسي
كان الوزيــر هــاين قــدري دميــان ،وزيــر املاليــة ،قــد أصــدر يف تاريــخ  ٢٥مايــو بيانــا صحفيــا يعلــن فيــه عــن أهــم مــا جــاء
يف مــروع املوازنــة الــذي تــم تقدميــه للرئيــس الســابق عــديل منصــور مــن أجــل املوافقــة عليــه .وكان الرئيــس املؤقــت
عــديل منصــور قــد رفــض اقـرار مــروع املوازنــة ،استشــعارا للحــرج ،تــاركا ايــاه للرئيــس الســييس ليقــره .وعندمــا اعــرض
الرئيــس الســييس عــى املــروع ،تــم اعــداد البيــان األحــدث الــذي صــدر يف  2يوليــو .ميكــن اعتبــار البيــان األول (البيــان
املــايل لعــديل منصــور) إشــارة ملــروع موازنــة أويل إمــا تــم إعــادة رســمه بالكامــل ،أو متــت مراجعتــه ،بعــد رفــض الرئيــس
الســييس إقـرار املوازنــة وإعالنــه نيتــه لتعديلهــا لــي يتــم الســيطرة عــى العجــز .و بالرغــم مــن نقــص املعلومــات املتاحــة
يف ذلــك البيــان الصحفــي ،إال أنــه ميكــن عقــد مقارنــة بينــه وبــن مــا جــاء يف البيــان املــايل األحــدث ،وهــو مــا ميثــل عقــد
مقارنــة بــن موازنــة أعــدت يف عهــد عــديل منصــور ،رفضهــا الســييس ،وموازنــة اعــدت يف عهــد الســييس مــن أجــل الســيطرة
عــى عجــز املوازنــة كهــدف أســايس.
عــى ســبيل املثــال ،يعــرض البيــان االصحفــي عــن مــروع املوازنــة األول جــدوال لـ”أهــم الربامــج التــي متولهــا املوازنــة
العامــة للدولــة” ،ويتضمــن بنــودا منهــا االنفــاق عــى التعليــم والصحــة والدعــم والتأمينــات واملعاشــات .وباملقارنــة بــن
أرقــام مرشوعــي املوازنتــن يتضــح أن االنفــاق عــى التعليــم يف مــروع املوازنــة األول بلــغ  ١٠٥مليــار جنيــه ،بينــا تــم
تخفيضــه إىل  ٩٤مليــار جنيــه يف املــروع الثــاين ،3بفــارق  ١١مليــار جنيــه .كذلــك كان اإلنفــاق عــى الصحــة  ٥١مليــار
جنيــه يف املــروع األول ،بينــا يبلــغ  ٤٢مليــار جنيــه يف املــروع الجديــد .كانــت أضخــم إجـراءات تقشــف (أو مــا أســاه
الوزيــر ترشــيدا) يف التعامــل مــع الدعــم حيــث تــم تخفيضــه مــن  ١٩٢مليارجنيــه إىل  ١٧٨مليــار جنيــه ،بفــارق  ١٤مليــار
جنيــه .إذا نظرنــا لتوزيــع تخفيضــات الدعــم ،نجــد أن أكــر نصيــب كان لدعــم الكهربــاء حيــث تــم تقليصــه مبقــدار ٦
مليــارات جنيــه ،يليــه دعــم املــواد البرتوليــة الــذي تــم تقليصــه مبقــدار  ٤مليــارات جنيــه ،ودعــم الســلع التموينيــة الــذي
بلــغ حجــم خفضــه  ٢،٥مليــار جنيــه.
تصــل قيمــة حصيلــة اجـراءات التقشــف إىل حــوايل  ١٧،٦مليــار جنيــه ،حيــث بلــغ إجــايل اإلنفاق العــام يف مــروع املوازنة
األول  ٨٠٧مليــار جنيــه طبقــا للبيــان الصحفــي ،بينــا نجــد أن االنفــاق العــام بلــغ  ٧٨٩مليــار جنيــه يف املــروع الجديــد،
أي أن معــدل اج ـراءات التقشــف بلــغ  .٪٢،١٨هنــاك إج ـراءات تقشــفية آخــرى ،مثــل انخفــاض االنفــاق عــى األجــور و
تعويضــات العاملــن مبقــدار مليــاري جنيــه (مــن  ٢٠٩إىل  ٢٠٧مليــار) .يف النهايــة ،متكنــت الحكومــة مــن خفــض العجــز
الــكيل للموازنــة ،مــن  ٢٨٨مليــار يف مــروع املوازنــة األول (أو  ٪١٢مــن الناتــج املحــي) إىل  ٢٤٠مليــار جنيــه ( ٪٩،٩٨مــن
الناتــج املحــي).

ولكن يالحظ أن يف صفحة  ٥١من البيان املايل لعام  ،٢٠١٥/٢٠١٤يوجد رسم بياين يتضمن حجم إلنفاق عىل التعليم يطابق ذلك
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املوجود يف الترصيح الصحفي ملرشوع موازنة األول ( ١٠٥مليار جنيه) .مل يتكرر ذلك الرقم يف البيان املايل يف أي موضع آخر ،وال يتسق مع الرقم
املوجود يف الجداول ( ٩٤مليار جنيه) .ال يفرس البيان ذلك التناقض.
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فيــا يــي نعقــد مقارنــة بــن مــروع موازنــة  ٢٠١٥/٢٠١٤واملتوقــع للحســاب الختامــي للعــام الســابق  ،2013/2014كــا
أىت يف البيــان املــايل .فقــد ســجل البيــان املــايل مرصوفــات عامــة لـــ ٢٠١٥/٢٠١٤تصــل لـــ ٧٨٩مليــار جنيــه ،بزيــادة تبلــغ
 ٥٢،٤مليــار جنيــه عــن املرصوفــات الفعليــة املتوقعــة لعــام ( ٢٠١٤/٢٠١٣تغــر بنســبة  ،)٪٧،١١بينــا بلغــت املرصوفــات
 ٪٣٢،٩مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،مقارنــة بـــ ٪٣٦،٢يف  .٢٠١٤/٢٠١٣أيضــا ســجلت إي ـرادات تبلــغ  ٥٤٨مليــار بزيــادة
 ٤٢مليــار عــن اإليـرادات املتوقعــة لـــ( ٢٠١٤/٢٠١٣تغــر بنســبة  ،)٪٨،٢٩و نســبة اإليـرادات مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
( ٪٢٢،٨قــارن بـــ ٪٢٤،٩يف .)٢٠١٤/٢٠١٣
التقسيم الوظيفي
أول مقارنــة تقــوم عــى التصنيــف الوظيفــي لالنفــاق ،أي تقســيم االنفــاق الحكومــي بــن الـــ ١٠قطاعــات الوظيفيــة.
ويســتحوذ قطــاع الخدمــات العامــة عــى أكــر حصــة مــن املخصصــات ،حيث تبلــغ نســبة االنفــاق الحكومي التــي خصصت
للخدمــات العامــة يف مــروع املوازنــة الجديــد  .٪٣٤،٢وال تختلــف تلــك النســبة عــن األعــوام الســابقة ،حيــث يتوقــع لهــا
أن تكــون قــد وصلــت فعليــا إىل  ٪٣٤،٧يف العــام املــايل  .٢٠١٤/٢٠١٣يتضمــن هــذا القطــاع األجهــزة التنفيذيــة والترشيعيــة
(مثــل مجلــس الشــعب ،رئاســة الجمهوريــة ،رئاســة مجلــس الــوزراء) ،أجهــزة الشــئون املاليــة و الشــئون املاليــة العامــة
(مثــل الجهــاز املركــزي للمحاســبات ،ديــوان عــام وزارة املاليــة ،مصلحــة الرضائــب العامــة) ،و أجهــزة الشــئون الخارجيــة
(مثــل ديــوان عــام وزارة الخارجيــة).
يــأيت بعــد ذلــك قطــاع الحاميــة اإلجتامعيــة الذي تبلــغ حصتــه  ٪٢٧،٥من االنفــاق الحكومــي .و يليهــا التعليــم ( ،)٪١٢بينام
أصغــر قطاعــن هــا اإلســكان واملرافــق املجتمعيــة ( )٪٢،٧٨و حاميــة البيئــة ( .)٪٠.٢١مــن الجديــر بالذكر ان تلــك أول مرة
نــرى فيهــا بنــدا يســمى “أنشــطة وظيفيــة متنوعــة” ،وعندمــا الحظنــا غيــاب قطــاع “الدفــاع واألمــن القومــي” الــذي دامئــا
كنــا نـراه يف التقســيم الوظيفــي (بــل وتــويص بــه املعايــر الدوليــة لرســم املوازنــة العامــة) ،قمنــا مبقارنــة بيانــات الســنوات
املاضيــة ،ووجدنــا انــه تــم إعــادة تســمية بنــد الدفــاع واألمــن القومــي إىل ذلــك اللقب الجديــد “أنشــطة وظيفيــة متنوعة”،
يف حــن مل تــزد حصتــه كنســبة مــن االنفــاق الحكومــي عــن االعــوام املاضيــة مبقــدار ملحــوظ (مــن  ٪٤.١٧إىل .)٪٤،٩٨
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باســتعراض معــدل التغيــر يف بنــود االنفــاق حســب التصنيــف الوظيفــي يف مــروع موازنــة  ٢٠١٥/٢٠١٤مقارنــة باملوازنــة
املعدلــة لـــ ،٢٠١٤/٢٠١٣كان أكــر معــدل تغيــر يف بنــد “أنشــطة وظيفيــة متنوعــة” بزيــادة  ،٪٢٦،٩يليهــا بنــد الصحة الذي
زاد  ،٪٢٦،٥ويــأيت كذلــك النظــام العــام و شــئون الســامة العامــة بزيــادة تبلــغ  .٪٢٠،١جديــر بالذكــر أن قطــاع اإلســكان و
املرافــق املجتمعيــة شــهد انخفاضــا حــادا يبلــغ .٪٤٥
التقسيم االقتصادي للمصروفات
أكــر بنــد اقتصــادي مــن حيــث املرصوفــات هــو الدعــم واملنــح واملزايــا االجتامعيــة الــذي بلــغ نصيبــه ( ٪٢٩،٦وكان يبلــغ
 ٪٣١،٧يف  ،)٢٠١٤/٢٠١٣يليــه بنــد األجــور وتعويضــات العاملني حيــث بلغ ( ٪٢٦،٣مقارنة بـــ ٪٢٤،٥يف  .)٢٠١٤/٢٠١٣وتبقى
فوائــد الديــون الخارجيــة واملحليــة عــبءا كبـرا عــى اإلنفــاق الحكومــي حيــث تســتحوذ عــى  ٪٢٥،٢مــن املرصوفــات.

ميكــن قيــاس التغـرات يف اإلنفــاق عــى البنــود االقتصاديــة بــن مــروع املوازنة و توقعــات االنفــاق الفعــي يف ٢٠١٤/٢٠١٣
(أي توقعــات الحســاب الختامــي) ،حيــث شــهدت “املرصوفــات اآلخــرى” أكــر زيــادة وبلغــت ( ٪٢٧،٨مــن  ٣٨مليــار إىل
 ٤٩مليــار) .ويوضــح البيــان املــايل طبيعــة هــذا البنــد بالقــول أن “أهــم مرصوفــات هــذا البــاب تقديـرات الدفــاع واﻷمــن
القومــي” .4وبالنظــر للموازنــة املعتمــدة للعــام املــايل  ،٢٠١٤/٢٠١٣نجــد أن تلــك املرصوفــات اآلخــرى قــد بلغــت  ٣٨مليــار
جنيــه ،و تضمنــت  ٣٠،٧مليــار يذهــب لبنــد يشــار إليــه بـــ”ق .م” ،وعنــد البحــث يف التقســيم االقتصــادي لقطــاع الدفــاع
واألمــن القومــي ،نجــد نفــس الـــ ٣٠،٧مليــار تحت “مرصوفــات اآلخرى” عنــد البنــد اإلداري “ديوان عــام وزارة الدفــاع” .مام
يعنــي أن معظــم املرصوفــات اآلخــرى مــن نصيــب وزارة الدفــاع وال ميكننــا أن نعلــم كيــف يتــم اســتخدام تلــك املخصصات.
يــأيت بعــد ذلــك زيــادة  ٪١٨،٢٥يف رشاء الســلع والخدمــات (بفــرق  ٥مليــارات) ،وزيــادة األجــور وتعويضات العاملني بنســبة
 ٪١٤،٦بفــرق  ٢٦مليــار) .و تتضمــن تلــك الزيــادات  ١٠،٦مليــار جنيــه قيمــة التعديــات الخاصــة بالرتقيــات والعــاوات ،و
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 ٧،٩مليــار جنيــه قيمــة املرحلــة األوىل مــن تطبيــق الحــد األدىن لألجــور ،و تدابــر آخــرى متعلقــة بأعضــاء املهــن الطبيــة
واملعلمني .5
يالحــظ أن بنــد رشاء األصــول غــر املالية/االســتثامرات قــد شــهد انخفاضــا بنســبة  14.31%يف مــروع املوازنــة للســنة
املاليــة  2014/2015مقارنــة بالحســاب الختامــي املتوقــع لســنة  .2013/2014يــدرج البيــان املــايل لســنة  2014/2015تحــت
هــذا البنــد االســتثامرات الخاصــة بالحكومــة وتنقســم إىل ،الجهــاز االداري واالدارة املحليــة والهيئــات الخدميــة إضافــة إىل
تعويضــات فــروق األســعار للمقاولــن واالحتياطــات .ويكشــف تحليــل اﻷرقــام والنســب املدرجــة بهــذا الجــدول خطـأً يف
النســب التــي يتضمنهــا كــا توضــح الرســوم البيانيــة التاليــة:
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يوجــد فــارق ضئيــل بــن النســب الحقيقيــة (رســم بيــاين رقــم  )2مقارنــة بالنســب املتاحــة يف البيــان املــايل (رســم بيــاين رقم
 )1وهــو فــارق ليســت لــه قيمــة احصائيــة ولكنــه يوضــح الصــورة الحقيقيــة لتقســيم االنفــاق عــى األجهــزة الحكوميــة
ويكشــف املركزيــة املتمثلــة يف تحكــم الجهــاز اإلداري (دواويــن الــوزارات) يف أكــر مــن نصــف االســتثامرات الحكوميــة ،يف
حــن يتــاح للمحليــات التحكــم يف أقــل مــن  10%مــن هــذا اﻹجــايل.
وألول مــرة تتيــح وزارة املاليــة توزيــع االنفــاق عــى هــذا البنــد (أو أي بنــد اقتصــادي) عــى مســتوى الربامــج ويعتــر هــذا
التقســيم لالنفــاق تحســنا مــن حيــث إتاحــة املعلومــات والشــفافية لــدى وزارة املاليــة.
يوضــح البيــان املــايل 6تقســيم االســتثامرات عــى برامــج القطاعــات ويــايت قطــاع االســكان يف املقدمــة بنســبة اســتثامرات
قدرهــا  28.8%ويشــمل قطــاع اﻹســكان عــدة برامــج يــأيت يف مقدمتهــا برنامــج “الــرف الصحــي” باســتثامرات بنســبة
 27.7%مــن اســتثامرات القطــاع .يــأيت قطــاع التعليــم يف املرتبــة الثانيــة بنســبة  .15.19%يف حــن تــأيت يف املركــز الثالــث
اســتثامرات تــم تجميعهــا تحــت بنــد “أخــرى” بنســبة  ،12.87%وال توجــد أي بيانــات تفصيليــة عــن طبيعــة الربامــج
املدرجــة تحــت هــذا البنــد الكبــر.

حالت مشكلتان دون قدرتنا عىل تقديم تحليل أكرث تفصيال لهذا البند وهام:
 )1اليوجــد هــذا املســتوى مــن التفصيــل يف املســتندات املنشــورة للموازنــة يف الســنوات املاليــة الســابقة ونتمنــى ان نــرى
هــذا التفصيــل وقــت نــر مســتندات املوازنــة املعتمدة للســنة الحالية والســنوات املســتقبلة وايضــا يف الحســابات الختامية
ليوجــد فرصــة حقيقيــة يف املراقبــة عــى برامــج الحكومــة التــي لهــا تأثــر عــى حيــاة املواطنــن.
 )2وجدنا مشكلة حسابية يف هذا الجدول كام يظهر يف الجداول املرفقة( .أضغط هنا لالطالع عىل الجداول )
التقسيم اإلقتصادي لإليرادات

بلغــت اإلي ـرادات العامــة للموازنــة  ٥٨٤،٦مليــار جنيــه ،بزيــادة قدرهــا  ٤٢مليــار جنيــه عــن اإلي ـرادات املتوقعــة للعــام
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املــايل ( ٢٠١٤/٢٠١٣زيــادة  ،)٪٨،٢٩وهــي زيــادة ضئيلــة جــدا مقارنــة باألعــوام الســابقة ،ذلــك ألن  ٢٠١٤/٢٠١٣كانت ســنة
ماليــة اســتثنائية جــدا نظـرا ملــا تــم تلقيــه مــن منــح و مســاعدات ضخمــة مــن دول الخليــج وغريهــا مــن الــدول والجهــات
(وصلــت لـــ ١١٧مليــار جنيــه ،)7مــا أدى لصعوبــة يف زيــادة اإليـرادات يف العــام املــايل الجديــد ومواجهــة العجــز املتوقــع.
ولكــن مــن امللفــت أن الحكومــة مل تنجــح يف ربــط سياســات االصــاح الرضيبــي بزيــادة واضحــة يف االي ـرادات الرضيبيــة.
فقــد بلغــت اإلي ـرادات الرضيبيــة يف مــروع املوازنــة الجديــد  ٣٦٤مليــار جنيــه ،بزيــادة  ٥،٥مليــار فقــط عــن املوازنــة
املعدلــة لعــام  ،٢٠١٤/٢٠١٣أي بزيــادة نســبتها  ٪١،٥٥فقــط ،و تعــرف وزارة املاليــة ان تلــك النســبة منخفضــة جــدا إذا
قورنــت باملعــدالت العامليــة لزيــادة اإليـرادات الرضيبيــة مــن عــام آلخــر .8و لكــن حســاباتنا لزيــادة اإليـرادات الرضيبيــة
تختلــف عــن حســابات الــوزارة ،حيــث أن البيــان يقــارن االيـرادات يف مــروع موازنــة  ٢٠١٥/٢٠١٤باإليـرادات الرضيبيــة
املتوقــع أن تكــون قــد ُحصلــت يف  ،٢٠١٤/٢٠١٣مــا يجعــل الزيــادة تبــدو وكأنهــا أكــر بكثــر نظـرا للنمــط املســتمر حتــى
آالن يف الفروقــات الضخمــة جــدا بــن تقديـرات املوازنــة ملتحصــات الرضائــب واألرقــام الفعليــة لتلــك املتحصــات و التــي
تــدل عــى أنــه هنــاك ترهــا حقيقيــا يف آليــات جمــع الرضائــب مل يتــم إصالحــه حتــى اآلن.9
مــن الجديــر بالذكــر أن الحكومــة كانــت تخطــط لزيــادة يف اإليـرادات الرضيبية تقــدر بـ ١٠مليــار جنيه يف مــروع موازنتها
األول مــن خــال التعديــات يف النظــام الرضيبــي ،و لكــن تــم تقليــص تلــك الزيــادة ملــا هــي عليــه اآلن .نســبة اإليـرادات
الرضيبيــة إىل الناتــج املحــي اإلجــايل  ،٪١٥،٢و هــي أيضــا نســبة ضئيلــة إذا قورنــت باملعــدالت العامليــة التــي تـراوح بــن
 ٪٢٣و  ،10٪٢٧كــا أنهــا نســبة ارتفعــت بنســبة ضئيلــة فقــط عــن املتوقــع لســنة .2013/2014
يتحــدث البيــان املــايل عــن التعديــات واإلصالحــات يف قانــون الرضائــب ،مثــل التعديــل األخــر عــى رضائــب الدخــل الــذي
يفــرض رضيبــة إضافيــة مؤقتــة لثالثــة أعــوام قدرهــا  ٪٥عــى الدخــول أعــى مــن مليــون جنيــه (والــذي ســيحدث زيــادة
تقــرب لـــ ١٠مليــار جنيــه) ،أو إصــاح الرضيبــة العقاريــة الــذي يتيــح متويــا يقــدر بـــ ٣،٥مليــار جنيــه يســتخدم لتطويــر
العشــوئيات ،أو اإلنتقــال إىل نظــام الرضيبــة عــى القيمــة املضافــة بــدال مــن رضيبــة املبيعــات .و لكــن ليــس مــن الواضــح
كيــف ســتنعكس تلــك السياســات عــى تقديـرات الحصيلــة الرضيبيــة يف العــام املــايل الجديــد .فمثــا ،طبقــا للبيــان ،التحول
مــن رضيبــة املبيعــات إىل رضيبــة القيمــة املضافــة ســيزيد مــن متحصــات الرضائــب ،و لكــن إذا نظرنــا لألرقــام و قارنــا
بــن تقديـرات مــروع املوازنــة الجديــد وربــط املوازنــة املعدلــة لـــ ،٢٠١٤/٢٠١٣نجــد أن هنــاك انخفــاض يصــل لـــ ٨مليــار
(مــن  ١٢٦،٥مليــار لـــ ١١٨مليــار) يف رضائــب املبيعــات ،بينــا إذا قــورن التقديــر بالحســاب الختامــي املتوقــع لنفــس البنــد،
هنــاك زيــادة تبلــغ  ٢٦،٥مليــار .ويعــد غموضــا متعلقــا بالسياســات الجديــدة التــي ســتتبناها الحكومــة لتحصيــل الرضائب،
ألنــه ال يوجــد أســاس لحســاب تأثــر أي ق ـرار أو تعديــل ،و هنــاك تناقضــات نابعــة مــن تعــدد طــرق حســاب الزيــادات
يف اإليـرادات الرضيبيــة.
يف املجمــل ،باملقارنــة باملوازنــة املعدلــة لـــ ،٢٠١٤/٢٠١٣ســيصل صــايف زيــادة اإليـرادات الرضيبيــة لـــ ٥،٥مليــار جنيــه نتيجة
زيــادة الرضائــب العامــة (التــي تتضمــن رضيبــة دخــول األشــخاص و رضيبــة األربــاح و الدمغــة) تبلــغ  ١١،٩مليــارا ،بينــا
هنــاك نقــص يف رضائــب املبيعــات يبلــغ  ٨مليــار جنيــه ،كذلــك نقــص ضئيــل يف الرضائــب والرســوم الجمركيــة .عــى جانــب
آخــر ،إذا أســتخدم املتوقــع مــن الحســاب الختامــي لعــام  ،٢٠١٤/٢٠١٣هنــاك زيــادة ضخمــة تصــل لـــ ٧٦،٨مليــار جنيــه،
وذلــك نظـرا لخلــل منظومــة جمــع الرضائــب الــذي يقلــل مــن املتحصــات الفعليــة و يجعــل مــن املقارنــة بــن مــروع
املوازنــة (وهــو مــا ميثــل طموحــات الحكومــة) واملتوقــع مــن الحســاب الختامــي (وهــو مــا ميثــل الواقــع الــذي آل اليــه
األمــر بنهايــة العــام املــايل) منهجــا إشــكاليا ينتــج تقديـرات مبالــغ فيهــا.
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غموض حول التعامل مع الدعم
رمبــا يوجــد قـرارات ميكــن اإلشــادة بهــا يف مــروع املوازنــة ،مثــل التوســع الكبــر يف معــاش الضــان اإلجتامعــي الــذي زاد
بنســبة  ٪١١٤مــن  ٥مليــار يف عــام  ٢٠١٤/٢٠١٣إىل  ١٠،٧مليــار يف العــام الجديــد ،مــع توســيع قاعــدة املســتفدين إىل ٣
مليــون أرسة ،عــن طريــق تقديــم الدعــم النقــدي املبــارش .لكــن إذا نظرنــا لنظــام الدعــم بشــكل عــام ،نجــد أن هنــاك إرصار
مــن جهــة الحكومــة عــى التضييــق عــى االنفــاق عــى الدعــم بــدون اإلشــارة الجــادة الصــاح منظومــة توزيــع الدعــم،
حيــث تكــرر الحكومــة أن الدعــم ال يصــل ملســتحقيه ،ونكــرر نحــن أن الحــل ال يكمــن يف الغــاء الدعــم ولكــن يف تطويــر
شــبكات الوصــول للمســتحقني واعــادة تعريفهــم .إذا نظرنــا لألرقــام ،نجــد أن جملــة الدعــم ســتنخفض بنســبة  ٪٧،٠٣عــن
الحســابات الختاميــة املتوقعــة لعــام  .٢٠١٤/٢٠١٣مبدأيــا ،هنــاك انخفــاض يف دعــم الســلع التموينيــة ،يصــل لـــ ٪٨،٩مقارنة
باإلنفــاق الفعــي املتوقــع لـــ .٢٠١٤/٢٠١٣كذلــك دعــم املــواد البرتوليــة الــذي انخفــض مــن  ١٣٠مليــار يف  ٢٠١٤/٢٠١٣إىل
 ١٠٠مليــار (أي نســبة انخفــاض تبلــغ  .)٪٢٣إجــاال ،تــم تقليــص الدعــم الســلعي مــن  ١٨٠مليــار إىل  ١٦٣مليــار (تناقــص
يبلــغ  .)٪٩،٢٤جديــر بالذكــر أن معظــم الدعــم يكــون يف شــكل دعــم ســلعي ،وكان نصيبــه  ٪٩١مــن إجــايل الدعــم.
ولكــن نالحــظ أيضــا أن ثــم زيــادة غــر مفهومــة مطلقــا يف دعــم الكهربــاء ،حيــث تــم مضاعفتــه مــن  ١٣مليــار إىل ٢٧
مليــار ،ومل يتطــرق البيــان مطلقــا لســبب تلــك الزيــادة املفاجئــة .إال أن دعــم الكهربــاء يتضمــن  ٥مليــار جنيــه كدعــم
للغــاز الطبيعــي املســتورد مــن أجــل الحــد مــن انقطــاع الكهربــاء ،11باالضافــة اىل غيــاب الغــاز الطبيعــي مــن بنــود دعــم
املــواد البرتوليــة وهــو مــا يزيــد األمــر غموضــا ،حيــث كان نصيبــه  ٪٨،١٥يف مــروع موازنــة  ،٢٠١٤/٢٠١٣و لكــن ال نجــد
للغــاز الطبيعــي أي اعتبــار يف توزيــع الدعــم ،مــع علــم الحكومــة أن أســعاره العامليــة ســتزيد بنســبة  ٪٢٢هــذا العــام.12
مــن الجديــر بالذكــر أيضــا أن توزيــع دعــم املــواد البرتوليــة بــن بنــوده مل يتغــر مقارنــه باألعــوام املاضيــة ،حيــث يســتمر
الســوالر يف االســتحواذ عــى  ٪٤٤مــن دعــم املــواد البرتوليــة ،يليــه البنزيــن بنســبة .٪٢٠
إذا تــم النظــر إىل الترصيحــات املوجــودة يف البيــان املــايل املتعلقــة بالدعــم (وليــس األرقــام) ،فهنــاك قســم مخصــص لخطــة
الحكومــة يف ترشــيد الطاقــة ،تبــدأ باملرحلــة األوىل وهــي اإلصــاح الســعري التدريجــي (الــذي بــدأ بالفعــل) ،ثــم اإلنتقــال
ملرحلــة “رفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة” ،الــذي ال ميكــن اعتبــاره إال تناقضــا واضحــا ،حيــث تنــوي الحكومة دعــم الصناعات
التــي تتبنــى الطاقــة النظيفــة (ذلــك الدعــم الــذي ســيتم توفــره عــن طريــق رفــع دعــم الســوالر يف تلــك الصناعــات) ،يف
حــن أنــه أيضــا تعتــزم الحكومــة دعــم اســتخدام الفحــم بــدال مــن املــازوت كمصــدرا للطاقــة .إذا عــن أي طاقــة نظيفــة
نتحــدث؟ أيضــا هنــاك حديــث عــن توصيــل الغــاز الطبيعــي للمنــازل ،وتطبيــق نظــام الكــروت الذكيــة مــن أجــل تحســن
نظــام توزيــع دعــم الطاقــة ،و إصالحــات هيكليــة يف نظــام البــرول ومكافحــة تهريــب منتجاتــه .و لكــن تظــل تلــك الخطــط
غــر واضحــة ويحيطهــا التعتيــم ،وال نجــد أي إطــار زمنــي للتنفيــذ أو أي تقديــر لكلفــة تلــك اإلجـراءات (بالطبــع مــا عــدا
“اإلصــاح الســعري” الــذي بدأنــا نشــعر بتداعياتــه بالفعــل).13
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الخاتمة
بالرغــم مــن التأخــر يف نــر البيــان املــايل الــذي يفرغــه مــن وظيفتــه األصليــة ،وهــي إرشــاد مرحلــة املناقشــة واملوافقــة
التــي تعتمــد باألســاس عــى الحــوار املجتمعــي ،نجــد يف بيــان هــذا العــام تقدمــا ملفتــا يف جــودة البيانــات وصــورة عرضهــا.
فمثــا ،هنــاك اهتــام بعــرض املوازنــة يف صــورة مــا ميكــن اعتبــاره هيــكال ملوازنــة برامــج ،كــا هــو واضــح مــن جــداول
اإلســتثامر والدعــم واالنفــاق يف الربامــج االجتامعيــة .ذلــك يعــد دليــا عــى أن وزارة املاليــة لديهــا بالفعــل منوذجــا جاهـزا
ملوازنــة برامــج ميكــن مــن خاللهــا أن نعلــم بشــكل مفصــل كيــف يتــم توظيــف وادارة املــال العــام ،وما هــي الجهــة اإلدارية
املســئولة عــن كل برنامــج ،ومــا هــي مدخــات كل برنامــج ومــا هــي نتائجــه املتوقعــة .بالطبــع نحــن مــا زلنــا بعيديــن عــن
تلــك الرؤيــة ،ولكــن يجــب اإلرساع يف تغيــر املنظومــة الكاملــة للموازنــة العامــة.
كنــا نتمنــى أن يتــم نــر مــروع املوازنــة األول (الــذي تــم تقدميــه للرئيــس عــديل منصــور) ،ليــس فقــط مــن أجــل
التزامــات الشــفافية ،ولكــن مــن أجــل إثـراء النقــاش الدائــر اآلن ،مثــا حــول أفضــل طريقــة للســيطرة عــى عجــز املوازنــة
والديــون الطائلــة .كان ميكــن للحكومــة أن تــرك املجتمــع املــدين يف تقييــم الســيناريوهات املتعــددة املطروحــة وأثــر كل
منهــم عــى القطاعــات اإلجتامعيــة املختلفــة (حســب الطبقــة ،والنــوع ،والنشــاط ،واملوقــع الجغـرايف ،إلــخ) .ذلــك بــدال مــن
فــرض املوازنــة وكأنهــا ســيناريو واحــد ال ميكــن الفـرار منــه أو حتــى النقــاش حــول مضمونــه .فالقـرارات التــي أدرجــت يف
املوازنــة لهــا تداعيــات قويــة وواســعة الصــدى (مثــل رد فعــل الشــارع لق ـرارات رفــع الدعــم) ،وكان هنــاك فرصــة ألدارة
تلــك العواقــب والنتائــج بشــكل أفضــل إذا تــم إتاحــة املجــال لحــوار مجتمعــي يشــارك يف وضــع املوازنــة .ولكــن بالطبــع
تــم اهــدار تلــك الفرصــة.
إجـراءات التقشــف واضحــة بشــدة يف مــروع املوازنــة الجديــد .ومــع العلــم أنــه بالطبــع هنــاك حاجــة لحــل أزمــة عجــز
املوازنــة والحــد مــن الحــاة لالق ـراض ،لكــن قبــل التســليم لذلــك النهــج اإلقتصــادي التقليــدي ملعالجــة األزمــة املاليــة
للدولــة ،الــذي يــؤدي إىل زيــادة العــبء عــى املواطنــن يف معيشــتهم ،يجــب البحــث عــن وســائل آخــرى لتحفيــز اإلقتصــاد
عــر اإلنفــاق الحكومــي (والــذي بــدأت بالفعــل املؤسســات املاليــة الكــرى أن تــويص بــه) .مــن الــروري أن نجــد خطــة
ملواجهــة األزمــة املاليــة واإلقتصاديــة تعــي جيــدا األثــر اإلجتامعــي واإلقتصــادي والســيايس لتلــك اإلج ـراءات عــى جميــع
قطاعــات املواطنــن ،بدايــة مــن التضخــم ورفــع تكلفــة املعيشــة وصعوبــة الوصــول لإلحتياجــات اليوميــة ،إىل زيــادة وتــرة
اإلحتجاجــات يومــا بعــد يــوم .ال يجــب أن يتحمــل املواطنــون األكــر احتياجــا أعبــاء تلــك السياســات ،مــع عــدم املســاس
بالرضائــب املفروضــة عــى القادريــن .وإذا كانــت الحكومــة صادقــة يف نيتهــا إلعــادة هيكلــة نظــام الدعــم بحيــث تضمــن
وصولــه ملســتحقيه بــدال مــن اهــداره (وهــي واحــدة مــن الحجــج التــي تــم تكرارهــا عنــد اعــان القـرارات األخــرة الخاصــة
بالدعــم) ،هــل للحكومــة خطــة واضحــة لكيفيــة إصــاح منظومــة وشــبكات توزيــع الدعــم واملــواد التموينيــة ،مبدخــات
و أهــداف ميكــن القيــاس عليهــا؟ أليــس ذلــك هــدف يســتحق نفــس االهتــام والحســم الــذي تــم تكريســهام لتخفيــض
الدعــم وعجــز املوازنــة؟
أخـرا ،يجــب التأكيــد عــى أنــه قــد حــان وقــت نــر املوازنــة التــي مــن املفــرض أن تكــون قــد أقــرت ،خاصــة أن تأخــر
النــر يعطــي انطباعــا بارتبــاك مــا داخــل الحكومــة ..ومــن هنــا ،يدعــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
الحكومــة لنــر املوازنــة العامــة يف أقــرب فرصــة لــي يكــون إقرارهــا رســميا وقانونيــا وفعــاال ،ولــي ميكننــا مراقبــة تنفيــذ
السياســات وتقييمهــا ،كــا ندعــوا الحكومــة لفتــح قنــوات ملشــاركة املواطنــن يف اتخــاذ القـرار ،خاصــة مــن خــال اتاحــة
أوســع للمعلومــات وقــدر أكــر مــن الشــفافية.
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