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هەنگاوی بەرچاو لە ناسینی سەرچاوەی قەیران

حوسێن کوردنەژاد

لە دیداری ئەنیستیتۆی مێریدا بەڕێز ئاشتی هەورامی وەزیری سەرچاوە سروشتییەکان بە شێوەیەکی زۆر جیددیی هەوڵی دا کە راستی
قەیرانەکان بخاتە روو .دەبێ دەست خۆشی لێ بکرێت کە دیار بوو خاوەن بەرچاو روونێکی زۆر واقعبینانەیە ،پێمان وایە کە بۆچوونەکانی
لە ناو بروکراسی حکوومەتدا دەبێ زۆر بە جیددی وەربگیرێن.
گرینگی قسەکانی لە کوێدابوو؟ گرینگی قسەکانی ،لە دەست نیشان کردنی ئاستی بەرزی تێچووی پشتیوانی حکوومەت بۆ زۆر پێداویستی
خەڵک و واڵت دا بوو ،بە بێ ئەوە کە لە بەرانبەردا داهاتێک بۆ سەندوقی حکوومەتی لەگەل بێت ،ئەم نەبوونی باالنسە سەرچاوەی قەیرانی
قووڵی دارییە .لەم خاڵەدا قسەکانی جیددی و راستن.
ئەم دەست نیشان کردنانە لە کامە خانەی باسی ئابوورییدا جێیان بۆ دەکەینەوە؟
لە گفتوگۆی “ ،”Fiscal crisisیانی لە خانەی قەیرانی بودجە و داهاتدا.
هەتا ئێرە راستە ،بەمانای بااڵنس لە نێوان خەرجی و داهاتدا نییە ،بودجە کوورت هێنانی بەرچاوی هەیە ،نەتیجە خەرجی دەبێ کەم بکرێت
و داهات زیاد بکرێت ،ئاشتی هەورامی راست دەکات ،ئەم نەبوونی بااڵنسە بە پارەی نەوت چارەسەر ناکرێ .
مەترسی قسەکانی ئاشتی هەورامی لە کوێدایە؟ نیگەرانی ئەوەیە کە ئەم باسەی بە گشتی لە چوارچێوەی سیاسەتی قەیرانی بودجەدا
قەتیس بکەین و بگەینە ئەو ئاکامەی کە بانکی جیهانیی پێیگەیشتووە و فورموولەکی سادە بۆ چارەسەریی پێشنیار بکەین کە بریتییە لە:
خەرجیت زۆر کەمکەوە تا باالنسەکەت دێتە جێ خۆی.
لە سەر ئەو بنەمایە سیاسەتی حکوومەت ئەوە دەبێت کە خەرجی کەم بکاتەوە /یانی ژیانی خەڵکی فەلەج دەکات و هەر دەبێ بەردەوام
لێیان کەم کاتەوە هەتا تووشی قەیرانی زیاتر و زیاتر دەبێتەوە و رێگای دەرچوونی بۆ نامێنێت و هەموو دەکەوێتە بەر مەترسی داڕمان.
کەوابوو نابێ ئەم پرسە قەتیس بکرێت لە چوارچێوەی تەسکی سیاسەتی دارایی و باالنسی بوودجەدا
کاتێک کە ئاشتی هەورامی دەڵێت ئەم قەیرانە بە پارەی نەوت چارەسەر ناکرێت دەبێ پرسیار بکەین بۆ چارەسەر ناکرێ؟ لەبەر ئەوەی کە
ئەم گرفتە “  ”structuralپێکهاتەییە.
کە دەڵێن پێکهاتەیی مەبەستمان بە روونی و بە کوردی چییە؟
یانی بااڵنس نییە لە نێوان هێزی کار و بواری کار لە ئابووریی کوردستاندا ،ئەمە دایک و سەرچاوەی گرفتەکانە ،لە خستنەڕووی هێزیکاردا
کۆمەڵگای ئێمە لەبەر ئەوەی کە کۆمەڵگایەکی گەنجە لە رووی تەمەنییەوە هێزی کاری تا چەند دەیەی تر لە زۆربووندا دەبێت ،گرفت
نەبوونی هەلی کاری بەرهەم هێنەرە ،لە هەماکاتدا ئەم هێزی کارە دەبێت بژیت(هاوکاری ماڵی “ ”Subsidyدەولەت بۆ بەنزین ،کارەبا،
دابەشکردنی زەویی و خانو و دابینکردنی شوێن بۆ هەموویان لە زانکۆکاندا و تەنانەت پێشینەی هاوسەرگیری و  ،)...کە تێچووی هەیە ،ئەم
تێچووییە سەرچاوە و هۆکاری سەرەکی ئەو قەیرانی دارایەیە کە لە سەرەوە باسمان لێوە کرد .بۆیە گرفت نەبوونی هەلی کارە بۆ هێزی
کار ،قەیرانی دارایی و نەبوونی بااڵنس لە نێوان داهات و تێچوو دەرهاویشتەی ئەم قەیرانە پێکهاتەیی .بۆیە ،قەیرانی بەردەم کۆمەڵگا نەک
بە تەنیا قەیران ماڵی و دارایی و بودجەی پێووەندیدار تەنیا بە سیاسەتی داراییەوە ،بەڵکوو قەیرانی ئابووریی پێکهاتەییە و پێوەندیدارە
بە سیاسەتی گەشەی ئابووریی والت بە گشتی و رێگای چارەی سەرەکی قەیرانیش گەرانەوەیە بۆ گرفتی سەرەکی و سەرچاوەی گرفتەکان
کە ئەوەش نەبوونی هەلی کارە لەم واڵتەدا.

ئیدارەی سیاسەتی قەیران
پرۆسەی چارەسەریی ئەم قەیرانە دەبێتە پرۆسەیەکی زۆر زەحمەت و لەو پرۆسەیەدا خەڵک بە گشتی تووشی سەختی زۆر دەبن .بۆیە
گرینگە کە ئیدارەیەکی سیاسی سەرۆکایەتی ئەم پرۆسەیە بکات کە خۆی لە قووڵی قەیرانەکە تێگەیشتبێت و هاوڕابن و سەرچاوەی

قەیرانیان دەستنیشان کردبێت .ئەم ئەرکە بە حکوومەتێک کە خاوەن یەک ئاجێندا نەبێت جێ بە جێ ناکرێت،
رێگایەکی گۆنجاو بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی لەو چەشنە پێکهێنانی حکوومەتێکی زۆرینەیە کە بە دەرجەی
یەکەم رێککەوتبن لە سەر سیاسەت نەک  / austority ،بە واتای خۆ برسی کردنی گشتی بەڵکوو لە سەر چاالک
کردنی ئابووریی بە مەبەستی چارە سەری رۆژ لە دوای رۆژی  ،ئەو نەبوونی بااڵنسە ،کە وەک سەرچاوەی قەیران
باسی لێووە کرا .ئەو پرۆسەیە و دەستپێکردنەوەی تا ئەو ئاستە گرینگ و پێویستە کە هەفتە و مانگ دەبێ
حەسابی گەورەی بۆ بکرێ ،کاربەدەستانی هەرێم دەبێ بیسەلمێنن کە کات دۆستی وەفاداری ئێمە نییە ئەگەر
چاالک نەبین.

پێناسەی سەرچاوەی قەیران و دەرهاویشتەکانی
دەتوانین بە دیقەتەوە چاو لەو پێناسەی قەیرانە بکەین کە لە روونکردنەوەی خوارەوەدا پێشکەش دەکرێت

 .١الیەنی خواست تەنیا بە کەرتی تایبەت کە کاری
تازە لە بازاردا دەکات بەرز دەکرێتەوە.
 .٢کوردستان کەرتی تایبەتی یان نییە یان زۆر الوازە.
 .٣بۆیە حکوومەت دەوری “ماما” بۆ کەرتی تایبەت
دەگێرێ
 .٤حکوومەت ئەو کارەی دەیکات بە رێگای .١ .یارمەتی
چاالکانی بازار بۆ هەماهەنگی و پشتگیری لێیان بۆ
کاری تازە .٢ .بە رێگای دامەزراندنی کۆمپانیای سەر
بە حکوومەتەوە .٣ .بە رێگای هاوکاریی بۆ گەشەی
سەرمایەی مرۆڤی.

 .١گۆڕانی دیمۆگرافی هۆکاری سەرەکی زیادبوونی
هێزی کارە لە بازاڕی کاری کوردستاندا و ئەم رەوتە
بەردەوام دەبێ بۆ چەند دەیەی دیکە.
 .٢سەرمایەگۆزارییەکانی حکوومەت لە کوردستان و لە
زۆربەی واڵتانی لە حاڵی گەشە و گواستنەوەدا لە سەر
الیەنی خستنەرووی هێزی کاری خۆێندەواردایە ،بەاڵم
گرفت ئەوەیە کە لەبەر زۆری ژمارە قوتابیان کوالیتی
خۆێندن زۆر نزمە.
 .٣ئەم واڵتانە لە ئەنجامدا دەبنە خاوەن ئەرتەشێکی هێزی
بێکار.
 .٤گشتیان روو دەکەنە کەرتی گشتی کە رادەی
بەرهەمهێنەرنەر بوونی رۆژ لە دوای رۆژ کەمتر دەبێت.
 .٥ئەم ئەرتێشە دەبێتە هۆی بارگرانی زۆر لە سەر بوودجەی
گشتی.
 .٦ئەم هێزە و ئەو بارگرانیە کە دەخرێتە سەر بوودجەی
گشتی پێش لە گەشەی ئابووریی و بە تایبەت کەرتی ماڵی
دەگرێت
 .٧بەڕێنەکەوتن و دانەمەزرانی کەرتی ماڵی و بەتایبەت
بانکەکان سووڕانی پارەی لە بازاردا مەحاڵ دەکات و
ئەوەش خۆی دەبێتە هۆی قەیرانی مالیی پێکهاتەیی.

دەرئەنجام:

 .١هەر چەندە الیەنی خواست بە هێزتر بێت حکوومەت هێزی کاری خۆی دەگوازێتەوە بۆ کەرتی تایبەت.
 .٢هەر چەندە هێزی کار روو لە کەرتی تایبەت بکات قورسایی لە سەر بوودجەی گشتی کەمتر دەبێتەوە و قەیرانی
دارایی حکوومەت بەرەو چارەسەری دەروات.
 .٣مووچەی باش و بەرزبوونەوەی ئاستی پرۆداکتیڤیتی  /بە واتای بەرهەمهێنەربوون دەبێتە هۆی پاشەکەوت و
ئەوەش دەبێتە هۆکاری کارا بوونی سیستمی بانکی و هەروەها دەبێتە هۆکاری سووڕانی پارە لە بازاڕدا ،سوورانی
پارەش لە بازاردا دەبێتە هۆی کەم بوونەوە و نەمانی قەیرانی ماڵی.
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