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الملخص
يعد االســتثمار االجنيب واحداً من أكثر االنشــطة االقتصــادية حضــوراً الهتمام ليس فقط من الدارســني
واملهتمني ،بل من قبل متخذي القرار الس ـ ــياس ـ ــي واالقتص ـ ــادي يف كل وقت من األوقات ملا يلعبه من دور
مهم وركن أساسي من أركان التنمية االقتصادية املنشودة يف أي بلد من البلدان.
لذلك فان االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار كان وما يزال يرتك أثراً مهماً يف مجيع أوجه الفعاليات االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية ألية دولة،
خصوصاً تلك الدول اليت ما زالت اقتصاداهتا تعاين من التخلف والتبعية.
Abstract
Foreign investment is one of the most interesting and present economic
activities, not only for those who study it, but even for the economic and
political decision makers in alltimes. It is an important element in the
economic development in any country. Investment still has an impact on all
the aspects of economic activities in any country, especially the countries
whose economy suffer from underdevelopment and dependency.

المقدمة
يعد االس ـ ــتثمار األجنيب واحداً من أكثر األنش ـ ــطة االقتص ـ ــادية حض ـ ــوراً ومثاراً لالهتمام ليس فقط من
الدارســني واملهتمني ،بل من قبل متخذي القرار الســياســي واالقتصــادي يف كل وقت من األوقات ملا يلعبه
 -1مدير عام /وزارة التجارة /دائرة العالقات االقتصادية.
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من دور مهم وركن أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي من أركان التنمية االقتصـ ـ ـ ــادية املنشـ ـ ـ ــودة يف أي بلد من البلدان .لذلك فان
االسـ ـ ــتثمار كان وما يزال يرتك أثرا مهماً يف مجيع أوجه الفعاليات االقتصـ ـ ــادية ألية دولة ،خصـ ـ ــوصـ ـ ـاً تلك
الدول اليت ما زالت اقتصاداهتا تعاين من التخلف والتبعية.
إن البحث يف حتديد مالمح االقتصاد العراقي يتطلب جهداً ال يقتصر على االقتصاد فحسب ،بل انه
يســتوعب جدالً يف حقول الســياســة واجملتمع وتشــري الوقائع إىل إن العراق مل يعش يوماً ما دولة املؤسـســات
العصرية.
إن االقتص ــاد العراقي ميثل اقتص ــاداً ريعياً أحادي اجلانب ،اس ــتأثرت به احلكومة اليت كانت هي احملتكرة
آلليات صـياغة خططه وممارسـاته ابجتاهات تقودها رغبة الفعل السـياسـي ذاته قادته إىل اختالالت هيكلية
واضحة على مستوى االقتصاد برمته.
إما اآلن يفرتض التحول ابالقتصـ ــاد من اقتصـ ــاد مشويل تديره الدولة وحمكوم بقرارات سـ ــلطة مركزية إىل
اقتصاد يعتمد على آليات السوق ويلعب القطاع اخلاص دور القائد فيه.
أهمية البحث

نظراً ملـا يعـانيـه االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد العراقي من اختالالت هيكليـة مزمنـة ومـا ترتـب على ذلـك من االلتزامـات
هددت وال زالت هتدد االستقرار فيه ،فقد جاء البحث ليكتسب أمهية خاصة لألسباب االتية:
 .1أييت منســجماً مع االهتمام الواســع واالســتثنائي هبذا املوضــوع على املســتويني الرمسي والشــعيب .ويفســر
هـذا االهتمـام ابلـدور الفعـال الـذي ميكن إن حتققـه زايدة حجم هـذه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات يف حـل كثري من
املشاكل اليت يعاين منها االقتصاد العراقي كاخنفاض معدالت النمو وارتفاع معدالت البطالة.
 .2أصــبحت االســتثمارات األجنبية متثل البديل املنطقي للقروض اخلارجية يف ظل االخنفاض امللموس يف
قدرة البنوك واملؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات املالية اإلقليمية والعاملية على منح القروض بشـ ـ ـ ــىت أنواعها ،وارتفاع حجم
خماطر اإلقراض النامجة عن عجز كثري من البلدان عن اإليفاء مبتطلبات خدمة ديوهنا اخلارجية ،فضـالً
عن إن القروض اخلـارجيـة أثبتـت فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهـا يف تنميـة كثري من البلـدان وأوقعتهـا يف أزمـات مـاليـة ونقـديـة
نتيجة املبالغة يف االعتماد على القروض اخلارجية.
 .3أتيت أمهية هذا البحث من خالل تسـ ـ ـ ـ ــليطنا الضـ ـ ـ ـ ــوء على أهم اجلوانب املتعلقة ابالسـ ـ ـ ـ ــتثمار األجنيب
وآفاق اجتذابه واملهمة اليت ميكن هلذه االسـ ـ تثمارات ان تض ـ ــطلع هبا يف جهود التنمية االقتص ـ ــادية يف
العراق.
مشكلة البحث

تتمثـل يف التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم بني الرغبـة والـدعوات امللحـة إلطالق حريـة النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط اخلـاص احمللي واألجنيب يف
اس ـ ـ ــتغالل املوقف وض ـ ـ ــرورة اض ـ ـ ــطالعه بدور رايدي واحلد من س ـ ـ ــلطة الدولة يف اجملال االقتص ـ ـ ــادي ،وبني
خصــوصــية العراق بوصــفه اثين بلد يف العامل من حيث االحتياطي النفطي والدولة هي املدبر واملســتغل هلذه
الثروة النفطية وابلتايل فالنتائج اليت متيزها هذه اإلشــكالية جتعل مســألة التحول االقتصــادي مســألة ســياســية
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ابلدرجة األوىل بل وتتأثر ابالصطفاف السياسي والتحول االيديولوجي الذي مل ميس شكل الدولة فحسب
بل واجملتمع كذلك.
وانطالقاً مما تقدم فان هذا البحث سوف يتناول هذه املشكلة عرب طرح عدد من االسئلة منها-:
 ما مفهوم االستثمار؟ وما انواعه؟ ما دور االستثمارات االجنبية يف االقتصادات النامية؟ وجهة النظر احلديثة املؤيدة لالستثمار االجنيب. السياسة املعتدلة يف جذب االستثمارات االجنبية. مالمح االقتصاد العراقي. ما متطلبات االستثمار االجنيب يف العراق؟هدف البحث

يهدف هذا البحث إىل إلقاء الض ـ ـ ــوء على مفهوم وأش ـ ـ ــكال االس ـ ـ ــتثمار األجنيب وأس ـ ـ ــباب انتقاله بني
البلدان مع استعراض اآلاثر املتوقعة له يف االقتصاد العراقي.
كما يهدف هذا البحث إىل اسـتعراض أمهية املناخ االسـتثماري املناسـب جلذب هذه االسـتثمارات مع
استعراض للمناخ االستثماري يف العراق ومدى مالءمته لالستثمار الدويل.
فرضية البحث

مل يسـ ـ ـ ــهم املناخ االسـ ـ ـ ــتثماري يف العراق يف حتفيز واجتذاب االسـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية بسـ ـ ـ ــبب ضـ ـ ـ ــعف
االستقرار السياسي واألمين واالقتصادي.
مفهوم االستثمار وأنواعه
جاء تعريف االســتثمار أبشــكال متعددة تنســجم مع توجهات ومواقف الباحثني وخلفياهتم األكادميية.
فقد عرفه البعض أبنه اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام املدخرات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة واحملافظة على الطاقات
اإلنتاجية القائمة أو جتديدها (.)2
وعرف أبنه أي اسـ ــتعمال لرأس املال سـ ــعياً وراء الربح مهما كان شـ ــكل االسـ ــتعمال كإنشـ ــاء مصـ ــنع،
مشغل ،مزرعة ،ملكية عقارية (.)3
وعرف كذلك أبنه ارتباط مايل يهدف إىل حتقيق مكاســب يتوقع احلصــول عليها خالل مدة طويلة يف
املستقبل (.)4

 -2حسني عمر -التنمية والتخطيط االقتصادي -دار الشروق اململكة العربية السعودية  -جدة -الطبعة الثانية  -1987-ص
.158
 -3حممد عادل العاقل  -مبادىء االستثمار وتقييم املشاريع  -جامعة حلب  1996 -ص.5
 -4سعيد اهلواري  -االستثمار والتمويل  -مكتبة عني مشس  -القاهرة -ص .43
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وعرف أبنه اإلنفاق على األصــول الرأس مالية خالل فرتة معينة ،وبناءً على ذلك يكون االســتثمار هو
اإلض ـ ــافة إىل أص ـ ــول املؤس ـ ـس ـ ــة كالعدد واآلالت واملباين واألاثث إىل جانب اإلص ـ ــالحات اليت تطيل عمر
األصول أو تزيد من إنتاجيتها (.)5
ويعرف البعض االس ـ ــتثمار االجنيب ابنه االس ـ ــتثمار الناش ـ ــىء عرب احلدود نتيجة النتقال رؤوس االموال
االسـ ــتثمارية وشـ ــىت املوارد االقتصـ ــادية بني البلدان املختلفة هبدف جين االرابح وتعظيم املنافع املتحققة من
جراء تلك االستثمارات (.)6
ومما س ـ ـ ـ ــبق ،ميكن القول إن االس ـ ـ ـ ــتثمار ميثل جمموعة التوظيفات اليت من ش ـ ـ ـ ــأهنا زايدة الدخل وحتقيق
اإلضـافة الفعلية إىل رأس املال األصـلي ،نتيجة تضـحية الفرد مبنفعة حالية للحصـول عليها مسـتقبال بشـكل
اكرب.
أنواع االستثمار
هناك عدة أنواع من االستثمار ميكن التفريق بينها على النحو اآليت:
اوالً :االستثمار الحقيقي واالستثمار املالي

فاالسـ ـ ــتثمار احلقيقي (االقتصـ ـ ــادي) :هو االسـ ـ ــتثمار الذي يتم من خالل األصـ ـ ــول اإلنتاجية اليت من
شأهنا زايدة السلع واخلدمات ،مما يؤدي إىل زايدة الناتج القومي اإلمجايل.
اما االس ـ ــتثمار املايل فهو الذي يتعلق ابالس ـ ــتثمار يف األوراق املالية كاألس ـ ــهم والس ـ ــندات وش ـ ــهادات
اإليداع وغريها.
ثانياً :استثمار خاص واستثمار عام (حكومي)

ويتمثل االستثمار اخلاص مبا يقوم به األفراد أو الشركات أو اهليئات اخلاصة بعملية االستثمار.
امـا اال ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ تثمـار العـام (احلكومي) فيتمثـل برأس املـال الـذي تقوم بـه احلكومـة أو أيـة جهـة ذات كيـان
عمومي بتكوينه ومتويله ،ويكون هذا التمويل اما من فائض اإليرادات أو من خالل القروض واملس ـ ــاعدات
اليت حتصل عليها الدولة.
ثالثاً :االستثمار املحلي واالستثمار األجنبي

يعرف االس ـ ــتثمار احمللي أبنه االس ـ ــتثمار الذي يقوم إبدارته واحلص ـ ــول على أرابحه مس ـ ــتثمرون حيملون
جنسية البلد احملتضن لتلك االستثمارات ويستوي يف ذلك إن يكون حموال عن طريق العام أو اخلاص.
اما االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار األجنيب فيعرف أبنه االس ـ ـ ـ ـ ــتثمار الناش ـ ـ ـ ـ ــئ عرب احلدود ،نتيجة النتقال رؤوس األموال
االس ــتثمارية ،وش ــىت املواد االقتص ــادية بني البلدان املختلفة هبدف جين األرابح وتعظيم املنافع املتحققة من

 -5محد الكساسبة  -السياسات االقتصادية احلكومية يف جمال تشجيع االستثمار يف االردن  -مركز الدراسات االسرتاتيجية -
اجلامعة االردنية  -عمان -االردن  1994 -ص .469
 -6كلية دهوك اجلامعة  -املكتب االستشاري  -واقع االقتصاد العراقي ص.36-35
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جراء تلك االس ـ ــتثمارات ،فيما عرف آخرون االس ـ ــتثمار األجنيب أبنه كل اس ـ ــتخدام جيري يف اخلارج ملوارد
مالية ميلكها بلد من البلدان(.)7
وجتاوزاً ألنواع وتصـ ــنيفات االسـ ــتثمار األخرى املختلفة ،وخدمة ألغراض هذا البحث ،فإننا سـ ــنقتصـ ــر
على األنواع الســابقة واحلديث عن االســتثمار األجنيب وأشــكاله .حيث أن أشــكال وســياســات االســتثمار
األجنيب تتص ــف ابلعدد والتباين من حيث النوع واألمهية النس ــبية واخلص ــائص املميزة لكل ش ــكل وس ــياس ــة
من الس ـ ــياس ـ ــات وذلك بس ـ ــبب تعدد املعايري املس ـ ــتخدمة يف تص ـ ــنيف تلك االس ـ ــتثمارات .وقد يرجع هذا
التباين إىل عوامل كثرية منها ما يرتبط بطبيعة البلدان لتحقيقها من خالل االس ــتثمار األجنيب ودرجة النمو
االقتص ـ ـ ـ ــادي ،واألرابح املتوقعة من هذه االس ـ ـ ـ ــتثمارات يف البلدان املض ـ ـ ـ ــيفة ،كذلك يرجع هذا التباين إىل
خصائص النشاط الذي متارسه الشركات املتعددة اجلنسيات ودرجة املنافسة يف أسواق الدول املضيفة.
وتبعاً لذلك ميكن التمييز بني األشكال االتية من االستثمار األجنيب:
 .1تبعاً لنوعية أو صفة القائم بعمل االستثمار ،ميكن التمييز بني شكلني من االستثمار:
أ -االس ــتثمار األجنيب اخلاص :وهو االس ــتثمار الذي يقوم به فرد أو شـركة أو هيئة خاص ــة ذات جنس ــية
أجنبية (.)8
ب -االسـ ــتثمار األجنيب العام :هو االسـ ــتثمار الذي تقوم به احلكومات األجنبية أو املؤسـ ـسـ ــات واهليئات
التابعة هلا أو املؤسسات الدولية واإلقليمية.
 .2تبعاً للمدة الزمنية ،يقسم االستثمار األجنيب إىل الشكلني التاليني:
أ -االس ـ ــتثمارات قص ـ ــرية املدى :وهي االس ـ ــتثمارات اليت تتض ـ ــمن حتركاً يف رأس املال ملدة تقل عن س ـ ــنة
واحدة ،وميثلها األوراق املالية والكمبياالت وفتح االعتمادات ،وهذه االسـتثمارات غالباً ما تؤدي إىل
دعم العجز يف ميزان املدفوعات للدول املضيفة.
ب -االسـ ــتثمارات طويلة املدى :وتشـ ــمل حتركات رؤوس األموال بني البلدان املختلفة ملدة تزيد عن سـ ــنة.
وتتمثل هذه االسـتثمارات ابالسـتثمارات املباشـرة وغري املباشـرة ،ومن شـان هذه التحركات الرأس مالية
طويلة املدى املسامهة يف تنمية االقتصادات املتلقية هلذه التدفقات من خالل ما أييت:
اوالً :مسامهة هذه التدفقات يف زايدة االستثمار يف البلدان املتلقية هلا وابلتايل مداخلها القومية.
اثنياً :إن زايدة االس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات س ـ ـ ـ ـ ــوف تعمل على زايدة الكفاءة اإلنتاجية مما يؤدي إىل زايدة اإلنتاج
وختفيض أسعار املنتوجات احمللية.

 -7جيل براتن  -ترمجة علي مقلد  -االستثمار الدويل  -بريوت  -الطبعة الثانية  1982ص.10
 -8عبد هللا املالكي  -تدابري تشجيع استثمار رؤوس االموال العربية يف املشاريع الصناعية والسياحية والعمرانية االردنية  -عمان-
الطبعة االوىل  1974 -ص.16

542

االستثمار األجنيب واثر يف تفعيل االقتصاد العراقي

 .3تبعا ملعيار السيطرة والتحكم يف االستثمار ،هناك نوعان من االستثمار األجنيب مها:
أ -االستثمار األجنيب املباشر:
عرف أبنه االس ــتثمار الذي يس ــتلزم الس ــيطرة أو اإلش ـراف على املش ــروع ،حيث أيخذ ش ــكل مؤس ـس ــة
من قبل املسـ ـ ــتثمر األجنيب وحده أو ابملشـ ـ ــاركة املتسـ ـ ــاوية أو غري املتسـ ـ ــاوية مع رأس املال الوطين ،كما انه
أيخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي ملشروع قائم (.)9
ويعرف ايضـ ـ ـاً أبنه االسـ ـ ــتثمار الذي جيري الكتسـ ـ ــاب مصـ ـ ــلحة دائمة وصـ ـ ــوت فعال يف إدارة منشـ ـ ـ أة
ما(.)10
وتقسم االستثمارات املباشرة من حيث الشكل القانوين إىل ما يلي:
 .1االس ـ ــتثمارات ذات امللكية الفردية :وهي االس ـ ــتثمارات اليت ميلكها ش ـ ــخص أو جهة بش ـ ــكل منفرد،
ويعد هذا الش ـ ــكل األكثر تفض ـ ــيالً من قبل الش ــركات متعددة اجلنس ـ ــيات ،ملا ميكن إن تتمتع به من
حرية يف اإلرادة واإلشراف.
 .2االس ــتثمار املش ــرتك :وهي االس ــتثمارات اليت تتم بني طرفني طرف وطين ،واآلخر أجنيب ،يتم املش ــاركة
بينهما يف مشـ ــروع معني حسـ ــب اتفاقهما ابلنسـ ــبة حلصـ ــة كل منهما يف اإلدارة واألرابح ،وغريها من
س ها يف
األمور املشـرتكة بينهما ،وليس ابلضـرورة دائما إن يسـاهم املسـتثمر األجنيب والوطين ابلنسـبة نف ـ
رأس املال فقد تكون املشاركة من خالل تقدمي اخلربة واملعرفة من قبل احد الطرفني.
 .3عقود التجميع :وهي اتفاقيات مربمة بني مسـتثمر أجنيب ومسـتثمر حملي ،يقدم على أسـاسـه املسـتثمر
احمللي بتجميع مكونت منتج معني لتصـ ـ ــبح منتجاً هنائياً ،ويلجا املسـ ـ ــتثمر األجنيب إىل هذا الشـ ـ ــكل
من االســتثمار ،بدوافع كثرية منها :كرب حجم الســوق ،اخنفاض تكلفة عناصــر اإلنتاج كالعمالة واملواد
اخلام.
ب -االستثمارات األجنبية ري املباشرة
يطلق على هذا النوع من االسـ ـ ــتثمار ،ابسـ ـ ــتثمار احملفظة ( )Portfolio Investmentنظراً لتعلق هذا
النوع من االس ــتثمار بشـ ـراء األس ــهم والس ــندات ،أو االكتتاب يف أس ــهم وس ــندات مش ــروعات قائمة دون
قصد ممارسة إشراف ما .وتتخذ االستثمارات األجنبية غري املباشرة احد األشكال االتية:
 .1حقوق االمتياز (الرتخيص).
 .2عمليات التجهيز والتسليم.
 .3االستثمار يف األسواق املالية.
القرار االستثماري ()Investment Decision
ميكن تقسيم القرارات االستثمارية إىل عدة صور هي:
 -9هشام غرابية  -حمددات الطلب على االستثمار االجنيب يف االقتصاد االردين -جملة احباث الريموك  -العدد االول -1997-
ص.34
 -10ديفيد كولد سريو  -االستثمار االجنيب يف البلدان النامية  -االجتاهات والقضااي السياسية واالفاق -جملة التمويل والتنمية
 -اجمللد .22
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 .1قرارات استثمارية تتعلق بتكوين أو إنشاء مشروع اقتصادي جديد.
 .2قرارات استثمارية تتعلق إبضافة خطوط إنتاجية جديدة أو توسيع الطاقات اإلنتاجية القائمة.
 .3قرارات تتعلق إبحالل آالت ومعدات جديدة أو تطوير طرق ووسـائل اإلنتاج .واايً كانت صـفة القرار
االسـ ـ ــتثماري فهو من األمهية واخلطورة يسـ ـ ــتوجب على إدارة املشـ ـ ــروع مراعاة الدقة والتأكد من توفري
املتطلبات اليت جتعل القرار االستثماري صائباً.
 .4اما املراحل اليت يتطلبها اختاذ القرار االستثماري كالتايل:
املرحلة األوىل :دراسـ ــة االقرتاحات االسـ ــتثمارية املتنافسـ ــة واليت متثل البدائل املطروحة أمام متخذ القرار
االستثماري.
املرحلة الثانية :حتليل وتقييم االقرتاحات املطروحة ومعرفة مدى مالءمتها من حيث:
أ -توفري املوارد الالزمة هلا.
ب -قدرهتا على توليد العائد.
ج -مدى حتقيقها هلدف تعظيم الثروة.
املرحلة الثالثة :تعزيز التدفقات الداخلة واخلارجة املتدنية على االقرتاح االس ـ ــتثماري ملعرفة قدرته الفعلية
على مكاسب مستقبلية مستقرة متطورة.
معايري اتخاذ القرار االستثماري:

يعد حتقيق االهداف اخلاص ــة او العامة للمش ــروع من اهم املعايري اليت حتدد القرار االس ــتثماري ،وميكن
االعتماد على هذا القرار يف تنفيذ املشروع من خالل مراعاة املعايري االتية:
حتليل العناصــر املؤثرة على القرار االســتثماري وترتيبها اىل عناصــر اســاســية واخرى اثنوية وخاصــة تلك
املتعلقة ابلنفقات والعوائد املتوقعة ومردود الفوائد (.)11
 .1حتليل العالقة بني اســتخدام املوارد املتاحة وبني طبيعة املنتج اذا كانت ســلعة او خدمة اقتصــادية ،اي
دراسة تكاليف املوارد وطرق احلصول عليها.
 .2حتليل العالقة بني العرض والطلب على منحنيات املشـ ـ ــروع ،اي حتليل السـ ـ ــوق الذي يكون املشـ ـ ــروع
جزء منه ودراسة املتغريات املؤثرة يف كليهما.
 .3دراسة وحتليل مدة االستثمار اي السعر االفرتاضي للمشروع.
 .4حتليل االرتباطات واملؤثرات البيئية للمشـروع ان كانت ادارية او سـياسـية او اجتماعية ،خالصـة القول
ان القرار االسـتثماري يرتبط بشـكل جوهري بثالثة عناصـر وهي التحليل والتقييم للمراحل االقتصـادية
وغري االقتص ـ ــادية ث تقدير نتائج القرار االس ـ ــتثماري وابلتايل معرفة مدى مالءمته او حتقيقه الهداف
املستثمرين.

.64

 -11د.جعفر ابقر علوش  -اقتصادايت االستثمار يف املشروعات واسواق املال  -املكتبة اجلامعية  -ليبيا  2004ص -24
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دور االستثمارات األجنبية في االقتصادات النامية:
تعد اآلاثر والتغريات اليت حتدثها االس ـ ـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية يف البلدان موض ـ ـ ـ ـ ــوعاً جدلياً يثري الش ـ ـ ـ ـ ــكوك
والتسـ ـ ـ ــاؤالت حول مدى جديتها وجناحها يف تنمية وتطوير البلدان املتلقية هلا ،حيث تظهر األدبيات اليت
اهتمت بدراسة هذه اآلاثر ثالثة اجتاهات وهي:
وجهة النظر التقليدية (املعارضة).

يفرتض رواد هــذه النظريــة إن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــارات األجنبيــة متثــل مبــاراة من طرف واحــد والفــائز بنتيجتهــا
الشركات متعددة اجلنسيات يف معظم األحيان مبعىن هذه االستثمارات أتخذ أكثر مما تعطي (.)12
ان التشكيك يف الدور الذي يلعبه ميكن إن تؤديه تلك االستثمارات يف جمال التنمية االقتصادية جبملة
من األسباب أمهها:
أ -إن س ــياس ــة جذب االس ــتثمارات األجنبية س ــتؤدي إىل ظهور الشـركات العمالقة متعددة اجلنس ــيات.
وهذه الش ـ ــركات هي ص ـ ـ ــورة عن االس ـ ـ ــتعمار املباش ـ ـ ــر القدمي ملا هلا من قدرة يف الس ـ ـ ــيطرة على القرار
السـ ـ ــياسـ ـ ــي واالقتصـ ـ ــادي للدولة املعنية ،واىل إجراء ممارسـ ـ ــات غري قانونية يف جمال التهرب الضـ ـ ـرييب.
وحتويل األرابح للخارج وتقدمي الرشــاوى للمســؤولني عن القرار يف ســبيل بســط نفوذها ،مما يؤدي إىل
اضطراب سياسي يف الدول املوجودة هبا هذه الشركات.
ب -إن جذب االس ــتثمارات األجنبية س ــيؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج الوطين أو القومي جلملة من األس ــباب
أمهها:
أوال:خروج بعض الشـ ـ ــركات الوطنية من السـ ـ ـ ــوق بسـ ـ ـ ــبب عدم قدرهتا على املنافسـ ـ ـ ــة والصـ ـ ـ ــمود أمام
الشركات األجنبية ملا تتمتع به األخرية من خصائص ومزااي تتوفر يف شركات الدول النامية.
اثنياً :قد تقوم الشـركات األجنبية بشـراء بعض الشـركات الوطنية من اجل ب ـس ط سـيطرهتا على السـوق،
األمر الذي سيؤدي إىل اخنفاض اإلنتاج الوطين وابلتايل اخنفاض املستوى االقتصادي للدولة املضيفة.
ج -إن الشركات األجنبية تطبق فنونً إنتاجية حديثة جداً ال تستطيع أي من قطاعات االقتصاد إدراكها.
فض ــال عن ميل املس ــتثمرين األجانب لالحتفاظ خبربهتم الفنية واإلدارية وعدم تدريب املواطنني احملليني
عليها لبسـ ـ ــط سـ ـ ــيطرهتم على القطاعات اهلامة يف االقتصـ ـ ــاد .كما إن اسـ ـ ــتخدام الشـ ــركات األجنبية
للتكنولوجيا املتطورة جتعلها ال تس ـ ـ ـ ــتخدم س ـ ـ ـ ــوى نس ـ ـ ـ ــبة ض ـ ـ ـ ــئيلة من العمالة الوطنية ،وعادة ما يؤتى
ابإلداريني والفنيني من اخلارج ويقتصر عمل املواطنني على األعمال اليت ال تتطلب مهارات خاصة.
د -خلقها ألمناط اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالكية جديدة ال تتواءم وخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الدول النامية ،بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب ما تقوم به هذه
الشـركات من أنشــطة تســويقية وإعالمية من شــأهنا ترويج أفكار وأمناط اســتهالكية جديدة ،ابإلضــافة
إىل غرسها لقيم وعادات وثقافات جديدة ال تتناسب وعادات الدول النامية.
ه -تعد االس ـ ــتثمارات األجنبية عملية اس ـ ــتعمارية ،ولكن بثوب جديد يتناس ـ ــب والعص ـ ــر الذي نعيش ـ ــه،
حيث تفرتض هذه الشـركات ،إن الدول النامية هي مصـدر من مصـادر املواد اخلام واملوارد االقتصادية
 -12د.عبد السالم ابو قحف  -اقتصادايت االستثمار الدويل  -املكتب الدويل احلديث  1991 -ص .219
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األخرى ،فتقوم هذه الشـركات ابحلصــول عليها أبســعار منخفضــة الســتخدامها يف الدول األم هبدف
ص ـ ـ ـ نيعها وإعادة بيعها يف أسـ ـ ـ ـواق الدول النامية مرة أخرى أبسـ ـ ـ ــعار مرتفعة مما يؤدي إىل اسـ ـ ـ ــتنزاف
ت ـ
الطاقات وموارد هذه البلدان.
ـرر خطريٌ ال تظهر نتيجته إال يف املدى الطويل حيث توصــل كثري من الباحثني إىل إن الكمية
هناك ضـ ٌ
الرتاكمية لالسـ ــتثمار األجنيب املباشـ ــر يف بلد اقل تطوراً مرتبط سـ ــلبيا مبعدل النمو االقتصـ ــادي لذلك البلد
على املدى الطويل (.)13
وجهة النظر الحديثة (املؤيدة لالستثمار األجنبي)

منذ النصـ ــف الثاين من سـ ــبعينيات القرن املاضـ ــي حدث حتول كبري يف مواقف كثرية من البلدان النامية
جتاه االسـتثمار األجنيب .إذ حتولت من القيود والتحدايت الصـارمة ضـد االسـتثمارات األجنبية ،إىل سـياسـة
الرتحيب هبذه االس ـ ـ ــتثمارات بل أخذت تتس ـ ـ ــابق فيما بينها يف هتيئة الظروف االس ـ ـ ــتثمارية األكثر مالءمة
وتقدمي شـ ــىت أنواع احلوافز هلذه االسـ ــتثمارات ،أمالً من هذه الدول االسـ ــتفادة من خمتلف املزااي اليت ترتكها
مثل هذه االستثمارات يف البلدان املتلقية هلا.
ويف هذا اخلصـ ـ ـ ــوص ميكن عرض آراء املؤيدين جلدوى وإسـ ـ ـ ــهامات االسـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية يف التنمية
الشاملة ابلدول النامية على النحو االيت (:)14
أ -إن االسـ ـ ـ ـ ــتثمار األجنيب يعد وسـ ـ ـ ـ ــيلة لتغطية الفجوات التمويلية اليت تعاين منها االقتصـ ـ ـ ـ ــادات النامية
واملتمثلة ابلفجوة االدخارية وفجوة الصادرات.
ب -تس ـ ـ ـ ــاعد االس ـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية على رفد االقتص ـ ـ ـ ــادات املض ـ ـ ـ ــيفة هلا ابلكفاءات اإلدارية والتنظيمية
واخلربات املدربة على احدث الوسـ ـ ـ ــائل الفنية إضـ ـ ـ ــافة إىل خلق فرص عمل وتدريب فين متخصـ ـ ـ ــص
للعمال احملليني.
ج -تســهم الشـركات األجنبية يف فتح أسـواق جديدة للتصــدير ملا متلكه هذه الشـركات من قوة يف الســوق
العاملية .فقد سـ ـ ــاعد االسـ ـ ــتثمار األجنيب املباشـ ـ ــر دوالً كثرية مثل كوراي اجلنوبية ،اتيوان ،سـ ـ ــنغافورة يف
االشرتاك يف نظم إنتاج عاملية تقع مراكزها الرئيسية خارج حدود هذه الدول.
د -إن االستثمارات األجنبية ممثلة ابلشركات املتعددة اجلنسيات نتيجة ملا متلكه من رؤوس أموال ضخمة
تس ـ ــتطيع متويل ص ـ ــناعات ال يس ـ ــتطيع البلد املض ـ ــيف القيام هبا مثل الص ـ ــناعات التحويلية والتعدين،
وهذا األمر يســاعد البلد املضــيف على توفري العمالت األجنبية عن طريق ختفيض االســتريادات وتزيد
مكتسبات العمالت األجنبية عن طريق زايدة الصادرات (.)15
ه -إن االســتثمارات األجنبية تعمل على تقوية املشــاريع احمللية وتشــجع على خلق مشــاريع جديدة ملا هلا
من أتثري توس ــعي على الدخل ،وش ـرائها للس ــلع الوس ــيطة واملواد األولية واخلدمات من املش ــاريع احمللية
أو تزويدها للمشاريع احمللية مبدخالت أسعار ارخص.
 -13د.افربين هاجني  -التنمية االقتصادية  -ترمجة جورج فوري  -مركز الكتب االردين  1988 -ص .537
 -14د.عبد السالم ابو قحف  -اقتصادايت االستثمار الدويل  -املكتب الدويل احلديث  1991-ص .231
 -15د.افربين هاجني  -التنمية االقتصادية -ترمجة جورج فوري  -مركز الكتب االردين 1988 -ص .531
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و -إن االســتثمارات األجنبية تســاهم يف ختفيض نســبة البطالة من خالل خلق فرص عمل جديدة حيث
إن البطالة من املشاكل الرئيسية اليت تعاين منها الدول النامية.
ز -تسـ ـ ـ ـ ــاهم االسـ ـ ـ ـ ــتثمارات األجنبية يف حتقيق درجة من العدالة االجتماعية من خالل خلق فرص عمل
جديدة األمر الذي س ــيس ــاعد يف إعادة توزيع الثروة والدخول ،كما إن الشـركات األجنبية تس ــاعد يف
توطيد أواص ـ ـ ــر الص ـ ـ ــداقة والعالقات الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية واالقتص ـ ـ ــادية بني الدول األم والدول املض ـ ـ ــيفة هلذه
االستثمارات.
السياسة املعتدلة يف جذب االستثمارات األجنبية

إن هذه الس ــياس ــة تبناها العدد األكرب من الدول اآلخذة ابلنمو واحلريص ــة على اجتذاب االس ــتثمارات
األجنبية للمسـامهة يف تنميتها االقتصـادية ،والرغبة يف الوقت نف ـس ه يف احلفاظ على سـيطرة العناصـر الوطنية
على اقتصادها القومي فاختلطت ابلقطاعات احليوية املؤثرة يف حياهتا االقتصادية األخرى.
إن هذه السياسة تعتمد على التوفيق بني أمرين األول االستفادة من مزااي تدفق االستثمارات األجنبية،
والثاين جعل السيطرة على القطاعات االقتصادية اهلامة واحليوية يف يدها.
ويرى أصـحاب هذا االجتاه ضـرورة عدم التمادي يف رفض تلك االسـتثمارات ملا ينطوي على ذلك من
آاثر سـ ـ ـ ـ ــلبية على البلدان املضـ ـ ـ ـ ــيفة خاصـ ـ ـ ـ ــة النامية منها ،واليت هي أبمس احلاجة إىل مثل هذا التدفق يف
رؤوس األموال املعتادة واالســتفادة من التقنيات احلديثة والكفاءات اإلدارية والتســويقية اليت تتمتع هبا بعيدا
يف التفاؤل ،واالعتقاد ابن تلك االس ــتثمارات األجنبية متثل الدواء الش ــايف لكل ما تعانيه الدول النامية من
مشاكل ،حيث خيلصون إىل ضرورة وضع ضوابط وأسس منظمة لعمل هذه االستثمارات مبا يضمن حتقيق
أقصـ ـ ــى اسـ ـ ــتفادة ممكنة من هذه االسـ ـ ــتثمارات ،حيث إن مدى املسـ ـ ــامهة االجيابية للشـ ــركات األجنبية يف
الدول املضيفة ستعود على الشركات األجنبية.
مالمح االقتصاد العراقي
إن اسـ ــتقراء التاريخ االقتصـ ــادي للعراق يظهر انه مل يكن سـ ــلسـ ــلة مرتابطة احللقات وإمنا اترخيه يتصـ ــل
وينفصـل حبسـب الظروف السـياسـية اليت مير هبا البلد بشـكل يكون املشـرتك بينهما ضـعيفاً ،على خالف ما
تطلبـه الطبيعـة االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة واالجتمـاعيـة من متـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وتنـاغم بني أجزائـه األمر الـذي ألقى بظاللـه على
السلوك االقتصادي لكل زمن يسود فيه.
إن العراق ميتلــك قــاعــدة غنيــة ومتنوعــة من املوارد ،فهو ميثــل اثين اكرب احتيــاطي نفطي عــاملي والــذي
يصــل املؤكد حبســب التقديرات إىل حوايل ( )112مليار برميل كما إن قوته العاملة تشــمل أكثر من ســبعة
ماليني شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص وهي تفوق بكثري املوارد املوجودة يف أي بلد من بلدان جملس التعاون اخلليجي ،وابلرغم
من س ــجل التدهور يف املؤش ـرات االقتص ــادية املادية والبش ــرية ،إال انه من املمكن جملموع هذه املوارد خالل
عقد من الزمن ،إن يتمكن العراق من اسـ ــتعادة مكانته السـ ــابقة حبصـ ــة من الدخل املتوسـ ــط ،غري إن بلوغ
هذا اهلدف يقتضي حتقيق حتول على ثالثة مستوايت:
 .1االنتقال من حالة النزاع إىل إعادة التأهيل.
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 .2االنتقال من اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدول إىل اقتصاد حر موجه حنو النمو.
 .3االنتقال من اعتماد مفرط على النفط إىل اقتصاد متنوع.
إن واقع االقتص ــاد العراقي يعاين حاض ـراً مؤملاً ومس ــتقبالً يكتنفه الض ــغوط ،وخيض ــع ألكرب عملية إعادة
هيكلة يف اترخيه الطويل اس ـ ــتجابة لتوجهات من ص ـ ــندوق النقد والبنك الدوليني ،مبا خيدم مص ـ ــاحلها فقط
ض ـ ــاربة عرض احلائط مص ـ ــاحل الدول النامية واألمثلة على ذلك كثرية ،ولكي ال نس ـ ــهب يف ض ـ ــرب األمثلة
أنخذ ما نشــره االقتصــادي األمريكي جوزيف ســكنرت يف كتابه (العوملة ومســاوئها) واحلائز على جائزة نوبل
يف االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـام  2001والـذي عرب بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ويف أمثلـة عـديـدة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـدهـا من جتربتـه كرئيس جمللس
املسـ ــتشـ ــارين االقتصـ ــاديني ملدة سـ ــبع سـ ــنوات يف عهد كلينتون ورئيس اقتصـ ــادي البنك الدويل ومشـ ــاهداته
امليدانية يف الدول النامية ،على احملنة اليت تعيش ـ ـ ـ ــها الدول النامية يف تعاملها مع الوص ـ ـ ـ ــفات اجلاهزة اهلادفة
لتخطيط معاجلة املشــاكل واملقدمة من املؤسـســات الدولية املدعومة من الدول الغربية وعلى رأســها وأكثرها
()16
فاعلية يف التأثري الوالايت املتحدة األمريكية
البد من القول إن إعادة هيكلة اقتصادات الدول النامية طبقاً لربامج التخصيصية (اخلصخصة) عملية
ال مفر منها إذا أريد الســري يف طريق التقدم مبعىن ضـ رورة تقليص القطاع العام يف إدارة الشــؤون االقتصــادية
لفسح اجملال أمام االستثمارات األجنبية ملمارسة دورها املرسوم دون تدخل من الدولة.
حنن مع االس ـ ـ ـ ــتثمار األجنيب وض ـ ـ ـ ــرورة تواجده حيث إن عملية بناء العراق ال ميكن إكماهلا بعيداً عن
االســتعانة ابخلارج إال إن التعامل البد وان أيخذ طريقاً واضــحاً من خالل األطر القانونية اليت تنظمه .وقد
فعلت حسناً احلكومة العراقية عندما ألغت األمر ( )39الصادر عن اإلدارة املدنية بررسة السفري بول برمير
وأصدرت قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006لتنظيم هذه العملية احلساسة.
متطلبات جذب االستثمار األجنبي في العراق
من أهم متطلبات جذب االس ـ ـ ــتثمار األجنيب هو توفر املناخ االس ـ ـ ــتثماري املناس ـ ـ ــب له ولعل من أهم
متطلبات ذلك املناخ االستثماري ما أييت(:)17
 .1توفري األمن واالستقرار السياسي وبشكل حاسم.
 .2توفري األطر القانونية والتشريعية.
 .3توفري املالكات الكفوءة.
 .4استحداث مراكز للمعلومات االستثمارية.
 .5إعادة هيكلة اإلطار املؤسسي ألجهزة الدولة وتفعيل مؤسسات اجملتمع املدين.
 .6استحداث املؤسسات الداعمة القتصاد السوق.
إبمكـان العراق اإلفـادة من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات األجنبيـة عرب توجيههـا إىل القطـاعـات ذات األولويـة اليت يتم
اختيارها وفق معايري كامليزة النسـ ـ ـ ــبية واملعايري االجتماعية كإنتاج السـ ـ ـ ــلع الضـ ـ ـ ــرورية ومعايري حتقيق أهداف
 -16مركز محورايب للبحوث والدراسات السرتاتيجية  -التقرير السرتاتيجي  -العراق  2008 -ص .226
 -17د.حممد علي ابراهيم العامري ود .نغم حسني نعمة  -امكانية استضافة االستثمار االجنيب املباشر يف العراق -اجمللة العراقية
للعلوم االدارية  -العدد  - 15اذار  2007ص .14
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التنميـة وحتقيق هـدف التطور التقين وبـذلـك يتم الرتكيز على املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعـات اليت حي ـت اج العراق إىل منتجـاهتـا
كمواصـ ـ ـ ـ ــفات وأسـ ـ ـ ـ ــلوب ومواد إنتاج مبوجب املواصـ ـ ـ ـ ــفات الدولية لإلنتاج ،وهناك عدة معايري يتم اختيار
املشروع على أساسها أمهها (:)18
 .1القيمة املضـ ـ ــافة للدخل القومي وذلك عرب العمل على اسـ ـ ــتخدام االسـ ـ ــتثمارات األجنبية املباشـ ـ ــرة يف
األنش ـ ـ ـ ــطة ذات القيمة املض ـ ـ ـ ــافة العالية أو يف الوقت نفس ـ ـ ـ ــه لديها أتثري قوي على إحداث ترابطات
قطاعية وتفعيل االقتصاد احمللي العراقي.
 .2فرص العمل والتدريب املمنوحة للعراقيني.
 .3استخدام تكنولوجيا اإلنتاج تكون ذات مستوى ٍ
عال ومكثفة لرأس املال مما حيقق معدالت عالية من
العوائد على االستثمار.
 .4مسـامهة املشـروع يف إحالل الواردات ورفع مسـتوى الصـادرات بشـرط إن يتجنب كل نشـاط اقتصـادي
ال يشكل فيه املنشأ احمللي جزء مهماً كأن ال يقل عن ( )%40من القيمة املضافة.
 .5مسامهة املشروع يف تنمية املناطق التنموية النائية واحلماية للبيئة.
 .6دعم املشروع للصناعات احمللية.
 .7عمر املشروع التشغيلي.
 .8مسامهة املشروع يف منو الناتج الوطين ودخل الفرد.
امــا فيمــا يتعلق ابالجتــاهــات القطــاعيــة لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــارات األجنبيــة فيمكن إدراج بعض املالحظــات هبــذا
الشأن وكما أييت:
أ -منح االمتيازات للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر األجنيب يف القطاعات ذات االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات العالية اليت تبقى بيد الدولة
كقطاع االستخراج وقطاع البىن االرتكازية.
ب -الرتكيز على اجملاالت اليت يكون فيها مس ـ ــامهة مص ـ ــادر التمويل احمللية على ش ـ ــكل رؤوس أموال عينية
مثل األسهم يف األرض واخلدمات اليت تقدمها الدولة من البىن التحتية االرتكازية.
ج -يف القطاعات اليت يكون فيها شراكة لالستثمار األجنيب املباشر مع القطاع اخلاص أو مع احلكومة.
د -الرتكيز يف القطاع الصـ ـ ــناعي على املشـ ـ ــاريع ذات املسـ ـ ــتوى التكنولوجي العايل مبا يؤمن إدخال املعرفة
الفنية احلديثة إىل الوطن وان تنتج سلعاً إسرتاتيجية مهمة.
ه -الرتكيز على االستثمار العراقي يف املرحلة الراهنة يف ظل حاجة الوطن إىل هذا النوع من االستثمارات.
و -منح االمتيازات واإلعفاءات واحلوافز لالسـ ــتثمارات يف القطاع الزراعي لالسـ ــتثمارات اليت حتقق األمن
الغذائي الوطين.
ز -قطاع االتصاالت حيتمل دخول االستثمارات األجنبية ايضاً.
ح -بعد التدمري اهلائل الذي أصــاب البىن التحتية لالقتصــاد العراقي أصــبح حباجة ماســة إىل االســتثمارات
األجنبية يف قطاع الكهرابء واملاء.
 -18د.هناء عبد القادر السامرائي  -ضرورة االستثمارات االجنبية املباشرة يف تفعيل االنشطة التنموية يف العراق ص -100
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االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات

توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات ميكن تلخيصها مبا أييت:
 .1اظهر البحـث إن االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد العراقي يعـاين من اختالالت هيكليـة يف هيكلـه اإلنتـاجي وموارده املـاليـة
احلكومية واختالالت مؤسسية يف إدارة االقتصاد فضالً عن االعتماد على اخلارج بدرجة عالية.
 .2ابلرغم من إن العراق بلـ داً نفطي ـاً ويع ــد احتي ــاط ــه من ه ــذه الثروة ه ــائالً ويتمتع مبوقع جغرايف متميز
ومبوارد بشـرية وطبيعية كبرية لكن مل تنعكس تلك املوارد والطاقات على مسـتوى التنمية االقتصـادية يف
العراق ،بســبب احلروب واحلصــار الشــامل املرتبط هبا واالاثر الناجتة عن هذا الرتاجع يف تدين املســتوى
الصحي والتعليمي واالقتصادي للفرد واألسرة يف العراق.
 .3إن هاجس النظام الســابق يف العراق حيال االســتثمار كان ســياســياً ابلدرجة األســاس وليس اقتصــادايً
ما أدى إىل تضارب اجتاهات كل من السياسة واالقتصاد.
 .4إن االسـتثمار احمللي قد واجه جمموعة من مشـاكل متثلت يف التمويل ،التسـويق ،اإلطار التقين ،اإلطار
املؤسسي ،ومشكلة املعلومات والبيانت.
 .5مل يس ـ ـ ــهم املناخ االس ـ ـ ــتثماري يف العراق يف حتفيز واجتذاب االس ـ ـ ــتثمارات األجنبية بس ـ ـ ــبب ض ـ ـ ــعف
االستقرار السياسي واالمين واالقتصادي.
ثانياً التوصيات

ميكن استخالص اهم التوصيات التالية:
 .1ضـ ــرورة وضـ ــع برنمج لإلصـ ــالحات االقتصـ ــادية يف املرحلة االنتقالية اليت مير هبا العراق من االقتصـ ــاد
الشـ ـ ـ ــمويل اىل االقتصـ ـ ـ ــاد التلقائي ،وعلى الدولة متابعة هذا الربنمج وعلى مجيع املسـ ـ ـ ــتوايت لتحقيق
زايدة يف النمو االقتص ـ ـ ـ ــادي وتعزيز دور القطاع اخلاص وتص ـ ـ ـ ــحيح االختالالت املزمنة يف االقتص ـ ـ ـ ــاد
وحتسني فرص العمل وتقليل نسبة الفقر.
 .2اعتماد س ـرتاتيجية واض ــحة ومرس ــومة لغرض االس ــتفادة من االس ــتثمارات االجنبية واختيار مش ــاريعها
وفقـاً ملعـايري حمـددة منهـا مـدى مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهـة املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع يف منو النـاتج احمللي االمجـايل ومـا حيققـه من قيمـة
مض ــافة للدخل القومي وتوفري فرص العمل للعراقيني وتطوير كفاءة وفاعلية اإلدارة العامة ومؤس ـس ــاهتا
وتطوير أسـ ــاليب تسـ ــتهدف تطور املوارد البشـ ـرية واسـ ــتخدام واسـ ــع للمبتكرات احلديثة يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واإلدارة احلديثة.
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