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المستخمص

ىدفت الدراسة الى امكانية االستفادة من نتائج البحث في تعزيز االستثمار االجنبي المباشر واالستثمار المحمي

 اذ تمارس االستثمارات األجنبية دو ارً ميماً في االقتصاد من, في العراق ومن تجارب البمدان االخرى في ىذا المجال
 إلى جانب االستثمارات المحمية والتي تساىم في تمويل العديد من الفرص االستثمارية في القطاعات, ناحية تفعيمو
 ويحتاج العراق ودول الجوار إلى مثل ىذه االستثمارات حالياً وفي, المختمفة عمى مستوى الدولة ومن ثم تنميتيا
 وقد اثبت البحث باستخدام تحميل االنحدار إن االستثمار المحمي, المستقبل من اجل تنمية االقتصاد ودفعو إلى األمام

واألجنبي يساىم في تنمية اقتصاديات دول الجوار ويجب عمى العراق ان يستفيد من تجارب ىذه الدول في جذب

االستثمار وتنميتو وجاءت خطة البحث بأربعة محاور تتضمن المحورين االول والثاني الجانب النظري اما المحور الثالث
.فكان لمجانب التطبيقي والمحور الرابع كان الىم االستنتاجات والتوصيات

Abstract
The study aimed to check the possibility to take advantage of the research results in the
promotion of foreign direct investment and domestic investment in Iraq's, and experiences
from other countries in this field, as practiced foreign investment an important role within
the economy in terms of its activation, as well as domestic investments, which contribute
towards the financing of many opportunity's investment in different sectors at the state level
and then development, Iraq and surrounding countries and in need of such investments now
and in the future in order to develop their economy and pushing forward, the research has
proven using regression analysis that foreign and domestic investment contributes to the
economies development of surrounding countries, and Iraq must benefit from the
experiences of these countries in attracting investment, developing his economy, and
research plan came in four sections ,the first and second axes theoretical side, third section
dealt with the application ,the fourth was the most important conclusions and
recommendations.
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المقدمة
بناء
تواجو الدول النامية تحديات تنموية اقتصادية واجتماعية متعددة ,ويعد االستثمار في أي بمد حجر الزاوية في ً
أي اقتصاد يتمثل في زيادة الطاقة اإلنتاجية  ,وتوفير أيدي عاممة  ,ويتطمب من الدول حتى تحقق ىذا األمر إن تيتم
بسياسات االستثمار الحكيمة  ,سواء عمى المستوى المحمي (تنشيط االستثمار المحمي ) أو عمى المستوى الدولي (جذب
االستثمار األجنبي) .
وفي إطار تصميم الدولة لمحوافز واإلعفاءات الضريبية بيدف جذب وتحفيز رؤوس األموال محميا ودوليا ال بد أن

تأخذ في الحسبان بيئة االستثمار العالمية والحوافز السائدة فييا في ظل منافسة الدولة في جذب وتحفيز االستثمار ومن
ثم أصبح منح الحوافز واإلعفاءات ضرورة ممحة ومن العوامل الفعالة لجذب وتحفيز االستثمارات األجنبية واحتفاظ
وتدعيم االستثمار المحمي  .وعميو يجب أن تعمل الدول النامية ومنيا العراق والدول المجاورة عمى توفير مناخ مناسب
لالستثمار في بمدانيا وجذب االستثمارات األجنبية ويعتمد ذلك بشكل رئيس عمى توفير بيئات مناسبة لالستثمار مثل

بيئات اقتصادية ومالية وتشريعية وقانونية وسياسية واجتماعية وادارية األمر الذي يساىم بدعم االقتصاد وتنميتو  .تأتي
أىمية البحث من الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديو االستثمار بشكل عام سواء المحمي أو األجنبي في تطوير
اقتصاديات الدول النامية ومنيا العراق والدول المجاورة واالرتقاء بيا بيدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة .
مشكمة البحث

يعد االستثمار احد أىم المتغيرات االقتصادية التي ليا الدور الحاسم في التنمية االقتصادية في أي بمد  ,وبمدان عينة

الدراسة من الدول المنتجة لمنفط والتي تعتمد بشكل كبير عمى اإليرادات النفطية لتمويل مشاريعيا تاركة ورائيا االستثمار
المحمي واألجنبي لمبحث عن الفرص االستثمارية  ,أما الدول غير النفطية فتفتقر إلى تقديم الحوافز المشجعة لالستثمار
المحمي واألجنبي عمى الرغم من حاجتيا إلى الخبرات والميارات وقمة رأس المال  ,وتفاقم مشكمة البطالة  ,مما يضعف

ىذه الدول في تحقيق التنمية االقتصادية فييا .
فرضية البحث

يقوم البحث على فرضية أساسية واحدة مفادها إن ىناك تأثير طردي بين االستثمار المحمي واالستثمار االجنبي

المباشر عمى الناتج المحمي االجمالي في بمدان عينة الدراسة (العراق  ,االردن ,سوريا ,السعودية ,الكويت ,ايران ,
تركيا) لممدة .0101 -0991
هدف البحث

ييدف البحث إلى مايمي-:

 .0عرض أىمية االستثمارات المحمية واألجنبية في تدعيم اقتصاديات دول العينة لممحافظة عمى رؤوس أمواليا المحمية
وتنميتيا وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية في المستقبل
 .0االطالع عمى تجارب البمدان المجاورة لمعراق في جذب االستثمار االجنبي المباشر وتطبيقيا في العراق والسير
عمى خطاىا وتشجيع االستثمار المحمي.
 .3امكانية االستفادة من نتائج البحث في تعزيز االستثمار االجنبي المباشر واالستثمار المحمي في العراق.
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منهج البحث

استخدم البحث المنيج االستقرائي في عرض مفاىيم لالستثمار المحمي واألجنبي وكيف يساىم في عممية تنمية

االقتصاد  ,وتم إثبات فرضية البحث باستخدام نموذج االنحدار المتعدد باعتماد الناتج المحمي اإلجمالي كمعبر عن
التنمية االقتصادية وتأثير كل من االستثمار المحمي واألجنبي عميو كمتغيرات مستقمة ,وكانت عينة الدراسة ىي العراق

والدول المجاورة لو لممدة . 0101-0991
خطة البحث

لغرض تحقيق ىدف البحث واختبار فرضيتو وحل مشكمتو تم تقسيمو وفق المحاور اآلتية:

المحور األول :االطار المعرفي لالستثمار االجنبي المباشر والعوامل الجاذبة .
المحور الثاني :االستثمار المحمي واالستثمار االجنبي المباشر وطبيعة العالقة مع التنمية االقتصادية .
المحور الثالث :الجانب التطبيقي

المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

المحور االول

االطار المعرفي لالستثمار األجنبي المباشر والعوامل الجاذبة له
أوال  :مفهوم االستثمار األجنبي المباشر

لالستثمار األجنبي المباشر تعريفات متعددة وذلك لتعدد مصادره واشكالو وأثاره في األقطار المضيفة لو  ,فقد

عرفتو منظمة التجارة العالمية ( )WTOبأنو امتالك أصول استثمارية إنتاجية تمنح صاحبيا نفوذ مباشر في الممكية
الكاممة أو الجزئية التي تكفل لو السيطرة عمى إدارة المشروع ) , ( United Nations,2004,345إما تقرير االستثمار
العالمي فينظر إلى االستثمار األجنبي بأنو ىو الذي تكون ممكية رأسمالو (أي الحصة المسيطرة ) لشخص طبيعي  ,أو

شخص اعتباري يتمتع بجنسية دولة غير تمك المضيفة ويتضمن التزاما طويل المدى  ,ويكون لممستثمر دور فعال في
إدارة االستثمار (صالح  ,دالل  . )018 ,0118 ,بينما مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية ( اونكتاد ) يعرف
االستثمار األجنبي بأنو ذلك االستثمار الذي ينطوي عمى عالقة طويمة األجل في موجودات رأسمالية ثابتة  ,تعكس
مصالح دائمة ومقدرة عمى التحكم اإلداري بين الشركة في البمد األم ( البمد الذي تنتمي إليو الشركة المستثمرة ) ,

والشركة أو الوحدة اإلنتاجية في القطر األخر ( البمد المضيف لالستثمار ( ). )UNACTAD, 2007,245

وىناك من ينظر إليو بأنو كافة المشروعات التي يقوم بأنشائيا المستثمرون األجانب و يمتمكونيا أو يشاركون
المستثمر الوطني فييا أو يسيطرون فييا عمى اإلدارة (احمد  . ) 059, 0112,وأيضا يعرف بأنو توظيفات ألموال
أجنبية (غير وطنية ) في موجودات رأسمالية ثابتة في دولة معينة  ,انو استثمار ينطوي عمى عالقة طويمة األجل تعكس
منفعة لمستثمر من دولة أخرى  ,يكون لو الحق في إدارة موجوداتو والرقابة عمييا من بمده األجنبي أو من بمد اإلقامة ,

ايا كان ىذا المستثمر فردا أو شركة أو مؤسسة (الجميل . ) 59 , 0113 ,
ونستنتج من سياق عرض المفاىيم التأكيد عمى نقاط ميمة وىي أن االستثمار األجنبي المباشر يقوم بو فرد أو
شركة في بمد أخر غير بمده إالم ويستثمر أموالو فيو  ,فيو استثمار حقيقي طويل األجل في أصول إنتاجية  ,و يمارس

درجة ميمة من التأثير والرقابة عمى إدارة المشروع .
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ثانيا  :أشكال االستثمار األجنبي المباشر

إن لالستثمار األجنبي المباشر أشكال متعددة من حيث النوع أو اليدف ولكل نوع خصائص مميزة ولو أىمية خاصة بو

,ولذلك فان ىناك تباين في عممية اختيار ىذه األنواع عمى حسب وضعية المستثمر أو البمد المضيف  .ويمكن إعطاء

تصنيف لالستثمار األجنبي حسب اليدف الذي يرمي إليو إلى:

 استثمار يبحث عن المصادر :ييدف ىذا النوع من االستثمار إلى استغالل الميزة النسبية لمدول السيما تمك
الغنية بالمواد األولية كالنفط والغاز والمنتجات الزراعية ,فضال عن االستفادة من انخفاض تكمفة العمالة أو
وجود عمالة ماىرة ومدربة (خضر.)6 ,0112 ,

 استثمار يبحث عن الكفاءة :ىذا النوع ىدفو البحث عن العمالة الماىرة والكفوءة وىي من أىم الدوافع التي
قادت الشركات لمدخول في اقتصاديات أخرى  ,بيدف تعظيم األرباح عن طريق تخفيض التكاليف بطريقة
الميزة النسبية) . (ESCWA, 2000 ,5
 است ثمار يبحث عن السوق  :يتم ىذا االستثمار عادة استجابة لقيود االستيراد ,أو في حالة ارتفاع التكاليف ,
مما يدفع المستثمر إلى إقامة المنشاة في الدولة المستيمكة  ,وكذلك الطمب المحمي المتزايد عمى سمع

مخصوصة في دولة معينة  ,من شانو أن يبرر وجود االستثمار (الشرابي . ) 01 ,0115,
 استثمار يبحث عن أصول إستراتيجية  :يتعمق ىذا النوع بقيام الشركات بعمميات تممك أو شراكة لخدمة أىدافيا
اإلستراتيجية (خضر . )6 ,0112,
ثالثا  :عوامل جذب االستثمارات األجنبية المباشرة

نظ ار لحاجة البمدان النامية لالستثمارات األجنبية ,والمنافسة فيما بينيا عمى جذب ىذه االستثمارات ,فان ىذا يثير

تساؤل عن ماىية العوامل التي يتوقف عمييا انتقال االستثمارات األجنبية ,والتي تجعل دولة ما أكثر جاذبية من غيرىا
من الدول ؟ لإلجابة عمى ىذا التساؤل يمكن القول بان اتجاه االستثمار األجنبي المباشر يتوقف عمى العديد من العوامل

 ,والتي تعتبر بمثابة مناخ االستثمار في الدولة والذي يعبر عنو بمجمل األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والقانونية المؤثرة في تدفقات رأس المال  ,إضافة إلى الحوافز التي تقدميا الدول فيي بمثابة ميزة اقتصادية قابمة لمتقدير
بقيمة نقدية  ,تقدميا الدولة لكامل االستثمارات أو لبعضيا وفقا لمعيار موضوعي أو جغرافي  ,وسيتم تناول ىذه العوامل
والمحفزات فيما يمي :
-0

العوامل االقتصادية :تمعب العوامل االقتصادية الدور الرئيس في توجيو االستثمارات األجنبية نحو استثمار

معين واستفادة دولة معينة منيا عن غيرىا ,وىناك مجموعة من العوامل سيتم تناول أىميا:

أ -ضرورة وجود سوق مالية متطورة  :إن ما يدفع الشركات األجنبية إلى االستثمار في بمد ما يرتبط بحجم السوق,

إضافة إلى تطور السوق ونموه في المستقبل(صالح ومفتاح , )000 ,0118 ,فالسوق ذات الحجم الصغير ال تشجع

عمى االستثمار إال إذا كان قريباً من المواد الخام أو من أسواق أخرى كبيرة  ,ويعتمد حجم السوق عمى المساحة وعدد
السكان والقوة الشرائية لممواطن ,ويعبر عنو بمؤشر الناتج المحمي اإلجمالي ومعدالت نموه  ,فالبمد الذي يكون معدل

نموه االقتصادي مرتفع يتالءم مع أىداف الشركات األجنبية التي تسعى لتحقيق األرباح واقامة المزيد من المشاريع
االستثمارية  ,ويكون ىدف المستثمرين ليس فقط اإلنتاج لمسوق المحمي وانما التصدير لألسواق الخارجية (Ahmad,

).et.al., 2005, 8
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ب -االستقرار في سياسات االقتصااد الكماي  :إن وجوود بيئوة اقتصوادية جاذبوو لالسوتثمار  ,تتمتوع باالسوتقرار والثبوات,

من العناصر األساسية في تشجيع االستثمار بصفة عامة واالستثمار األجنبي بصفة خاصة ألنيا تعطي إشوارات سوميمة
لكل من المستثمر المحموي واألجنبوي  ,فضوال عون اىتماميوا بتحريور االقتصواد واالنفتواح عموى العوالم الخوارجي والتوي تعود

متطمبات أساسية لتدفق االستثمار (نذير واخرون  , )007 ,0115,إذ أن االستقرار النقودي والموالي فوي البمود المضويف
يعطي ثقة كبيرة لممستثمرين في البمد المضيف  ,ويعكس أىم جوانب استقرار السياسات االقتصادية الكمية عمى  :معودل

تضخم منخفض  ,وأسعار صرف مستقرة وخفض العجز الموجود في الموازنة العامة لمدولة والميزان التجاري .

ت -بنية تحتية مناسبة :يعتبر توفر بنيوة أساسوية مناسوبة محوددا ىاموا ورئيسويا فوي جوذب االسوتثمار األجنبوي المباشور
لمو وودول المضو وويفة (نو ووذير واخو وورون , )009 ,0115,وتشو وومل الطو وورق والم و ووانو والمطو ووارات والجسو ووور ومصو ووادر الطاقو ووة
الكيربائيووة والميوواه وشووبكات الصوورف الصووحي ,كووذلك وجووود وسووائل اتصووال ذات كفوواءة عاليووة تمكوون موون سوويولة وسوورعة
اتصال وتبادل المعمومات بين الشركة في الدولوة المضويفة وشوركة إالم ( .)Nakibullah & Islam, 2006: 5فتووفر
ىووذه العواموول تسوويم فووي تخفوويض تكمفووة األعمووال لممسووتثمر وموون ثووم رفووع معوودل العائوود عمووى االسووتثمار الخوواص (نووذير

واخرون. )009 ,0115,
ث-

درجة االنفتاح عمى العالم الخارجي  :يميل االستثمار األجنبي إلى التوجو نحو االقتصاديات المفتوحة وبعيدا

عن االقتصاديات المغمقة  ,واتجاه االقتصاد لمتعامل مع العالم الخارجي معناه عدم وجود أية قيود عمى حركة التبادل

التجاري أو عناصر اإلنتاج األمر الذي يضمن حسن الكفاءة االقتصادية في توجيييا  ,وعدم وجود أية اختالالت في
ىذه األسواق (عناصر اإلنتاج ),وبما إن المستثمر األجنبي يسعى لتحقيق أفضل ربحية ممكنة  ,فانو ييتم بالكفاءة
االقتصادية  ,وبعيدا عن فرض القيود (مبروك .)88, 0118,
ج -القوة التنافسية لالقتصاد القومي  :تمثل القوة التنافسية لالقتصاد القومي احد العوامل الرئيسة في جذب

االستثمارات األجنبية  ,ذلك انو كمما تحسن المركز التنافسي لالقتصاد القومي كمما كان ذلك مدعاة لممزيد من

االستثمارات األجنبية  ,وىذا يقود إلى قدرة االقتصاد القومي عمى مواجية أية ظروف خارجية وامتصاصيا  ,مما يشجع
عمى المزيد من فرص االستثمار لضمان تحقيق الربحية المطموبة التي يسعى من اجميا المستثمر األجنبي (مبروك

. )88, 0118,
-2العوامل السياسية  :تعد ىذه العوامل احد الجوانب األساسية في القرار الخاص باالستثمار من خالل تأثيرىا عمى

اتجاه االستثمارات األجنبية ,ويأتي في مقدمة ىذه العوامل توفر االستقرار السياسي الذي يعد شرطا أساسيا ال يمكن
االستغناء عنو (صالح ومفتاح )001 ,0118 ,وان االستقرار السياسي معناه استقرار السياسة االقتصادية وما يعكسو
ذلك عمى استقرار لالستثمارات األجنبية واحتماالت نموىا (مبروك  . )91, 0118,فالمستثمر األجنبي يتخذ قرار بقبول

أو رفض المشروع ليس عمى أساس العوامل االقتصادية فحسب  ,وانما عمى أساس درجة االستقرار لمنظام السياسي في
البمد ,ويفرق المستثمر بين النظام السياسي الديمقراطي والنظام السياسي الديكتاتوري ,والنظام السياسي التقميدي في تمك
الدول المضيفة  ,فالمستثمرون يفضمون النظم الديمقراطية الراسخة اما النظم األخرى فيي عرضة لمتغيير واثارة لمجدل
والقالقل داخل الدولة (عباس  . )075 ,0113,إذ انو وببساطة لن يجازف المستثمرون برأسماليم في بيئة تعتبر غير
مستقرة وذلك الن مخاطر خسارة االستثم ار عالية جدا وىذا يعني إن البيئة السياسية المستقرة تعطي المستثمرين الثقة
بان القوانين التي تحكم االستثمار واألسواق التي يعممون فييا ستبقى دون تغير عمى األمد الطويل  .يضاف إلى ذلك
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مدى استقرار النظام السياسي واالجتماعي وقوة المعارضة الوطنية وطبيعتيا إن وجدت وطبيعة التغيرات السياسية
المحتمل حدوثيا في المستقبل ) , (parter ,2002, 11خالصة القول انو كمما كان المناخ السياسي أكثر استق ار ار كان
ذلك في مصمحة الشركات المستثمرة ) , (sun ,2002,12وفي حالة عدم توفره ال يمكن انتظار قدوم مستثمرين وطنين
كانوا أو أجانب (صالح ومفتاح. )001 ,0118 ,
-3العوامل القانونية :وتتمثل ىذه العوامل باالتي (مبروك : (United Nation, 2000, 9-14) , )90-90, 0118,

أ -األنظمة القانونية التي تحكم االستثمارات األجنبية في البمد المضيف خاصة القواعد التي تسمح بدخول االستثمارات
 ,وتحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه  ,والقطاعات االقتصادية المسموح باالستثمار فييا .

ب -الحماية القانونية المكفولة لالستثمارات األجنبية ضد المخاطر غير التجارية والتي تشمل الحماية ضد المخاطر
السياسية كالتأميم ونزع الممكية والمصادرة والتجميد ,والحماية ضد المخاطر الناجمة عن الحروب واالضطرابات
الداخمية  ,كذلك الحماية ضد مخاطر عدم تحويل األرباح واألصل الرأسمالي .
ت -وجود نظام قضائي قادر عمى تنفيذ القوانين والتعاقدات وحل المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة المضيفة
بكفاءة عالية .

-4الحوافز المالية وغير المالية :ىناك عده محفزات تعتمدىا الدول في جذب االستثمار األجنبي المباشر وتوجييو نحو
مجاالت معينو أو مناطق بعينيا ( احمد  ) 026 , 0118 ,ولكن بداية البد من تحديد مفيوم المحفزات  ,فيي أي

منفعة اقتصاديو يمكن قياسيا تمنحيا الحكومة لشركو أو مجموعة شركات بيدف تشجيعيم لتبني وتحقيق سياسات
واستراتيجيات معينة (الجميل  . ) 085 , 0110 ,فيي بمثابة أداة استراتيجية يمكن لمحكومة استغالليا بسيولة نسبية
أكثر من تمك العوامل األخرى المؤثرة عمى ق اررات االستثمار.
واىم ىذه الحوافز ىي (العبادي : )UNCTAD,1996,27( , ) 03 , 0115 ,

أ – حوافز المالية العامة  :ىذا النوع من الحوافز ييدف إلى تقميل العبء الضريبي المفروض عمى المستثمر األجنبي
وتقسم الحوافز الضريبية باالعتماد عمى وعاء الضريبة إلى :
 قاعدة الضريبة  :تخفيض معدل الضرائب عمى دخل الشركات  ,السماحات الضريبية عمى الخسائر من خالل
إجراء المقاصة مع األرباح المتحققة الحقا .

 قاعدة االستثمار الرأسمالي  :كتعجيل احتساب كمف االندثارات لالستثمار واعاده االستثمار.
 قاعدة العمالة  :كوجود إعفاءات ضريبية عمى اشتراكات الضمان االجتماعي ,والخصومات ( السماحات ) من
األرباح الخاضعة لمضريبة عمى أساس عدد األفراد أو أساس أيو مصروفات مرتبطة بالعمالة .
 قاعدة القيمة المضافة :إعفاءات عمى ضريبة الدخل باالعتماد عمى حجم المخرجات الصافية
 قاعدة المبيعات  :إعفاءات ضريبية لدخل الشركات عمى أساس رقم المبيعات الكمي .

 قاعدة االستيراد  :كتقديم إعفاءات ضريبية عمى استيراد السمع الرأسمالية أو المعدات أو المواد األولية وايو
مدخالت مرتبطة بعمميات اإلنتاج .
 قاعدة التصدير  :كمنح إعفاءات ضريبية عمى الصادرات  ,والمعالجات الضريبية التفضيمية في ما يتعمق بالدخل
المتحقق من الصادرات األخرى .
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ب – الحوافز المالية  :وتتضمن التخصيصات المالية مباشرة لمشركات وذلك لتمويل االستثمارات األجنبية الجديدة أو
بعض العمميات أو تحمل الكمف الرأسمالية والعممياتية  ,وكذلك التامين عمى موجودات وأنشطو الشركات األجنبية
المستثمرة بأسعار تفضيمية  ,وتقديم مساعدات تتضمن كمف اإلنتاج أو التسويق والمشاركة في رأس المال لتمويل
المشاريع التي تواجو الخطر.
ج – الحوافز األخرى  :ىناك بعض الحوافز التي يتعذر تصنيفيا تحت نوع معين من الحوافز  ,ولكنيا تشترك فيما

بينيا بكونيا تيدف إلى زيادة ربحية الشركات العاممة من خالل وسائل غير مالية كالتعميم الحكومي وبنية تحتية مالئمة

والمساعدة في تقديم دراسات االستثمار وجدوى االستثمار

المحور الثاني

االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي المباشر وطبيعة العالقة مع التنمية االقتصادية
أوال  :طبيعة العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار الخاص

يمعب االستثمار الخاص دور ميم في بناء االقتصاد ولو مساىمتو الفعالة في التنمية االقتصادية والبشرية .

ويعرف االستثمار الخاص بأنو االستثمارات التي تضيف إلى الطاقة اإلنتاجية لممجتمع ويقوم بيا وحدة تنظيمية
خاصة (الحمود )5 ,0112 ,داخل السوق المحمي في البمد المعني  ,أي داخل الحدود اإلقميمية لمبمد محل الدراسة
كاالستثمارات التي تساىم بصورة مباشرة في زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد القومي (ال شبيب .)9000119,ولكن
الدور المحدود ليذا القطاع قادر الى نقص الموارد المالية المحمية وىذا كان دافعاً لالنفتاح عمى رأس المال األجنبي
من أجل تعزيز االستثمارات المحمية الذي يعد من الوسائل الرئيسة لمحصول عمى التكنولوجيا الحديثة والبرامج

والميارات التنظيمية واإلدارية وبطرق مختمفة (

)0200112

حيث أن رأس المال األجنبي

يتجو الستكمال النقص في الموارد المحمية لغرض إقامة استثمارات محمية جديدة والمساىمة في تحسين المؤسسات

االقتصادية المحمية مثل تحسين مستوى التعميم وزيادة المعرفة لدى الموارد البشرية  ,وتطوير قدرة األسواق عمى

المنافسة (النقار  . )08, 0119,ويمكن لالستثمار األجنبي المباشر أن يعزز االستثمار المحمي وذلك بتحفيز
االستثمار في الشركات المحمية التي تعاني من خمل معين  ,فضال عن قيام صناعات أخرى بسبب ما توفره ىذه
الشركات من وفورات خارجية  ,وذلك من خالل اتفاقيات تعقد بين الشركات المحمية والشركات االجنبية  ,ويحدث
التكييف بينيما عندما يكون االستثمار في منتوج أو خدمة جديدة  ,وليس المنافسة المباشرة مع الشركات الموجودة ,

وكذلك العمل عمى تطويرىا وتعزيزىا بعمميات أخرى ترفع مستواىا وتوسعيا (الشرابي  . )03 ,0115 ,والبد من
األخذ باالعتبار أن االستثمار األجنبي المباشر يحتاج الى عالقات شراكة عمل في شتى المجاالت والمستويات مع
شركات خاصة أو عامة محمية األمر الذي يحقق المصمحة المشتركة من الجوانب اآلتية ( الجواىري 3 , 0119 ,
)

 -0حاجة المستثمر إلى شريك محمي لديو الكفاءة والقدرة الفنية إضافة إلى عامل الكمفة ومعرفة السوق .
 -0تحقيق التطور والربحية لمقطاع الخاص المحمي .
 -3تحقيق احد أىداف استقطاب االستثمار األجنبي المتضمن نقل التكنولوجيا واإلدارة الحديثة .

021

اجمللد  8العـدد 15

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة0211/م

ثانيا  :دور االستثمار األجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية

احتمت التنمية االقتصادية مكان الصدارة في اىتمامات الدول النامية  ,إال إن تمويل تمك التنمية قد استأثر

باالىتمام االكبر في ضوء قصور رأس المال الذي يعد قيدا أساسيا يحول دون وصول االقتصاد إلى المرحمة التي
ينشدىا (غانم .) 068, 0113,وتعرف التنمية االقتصادية بأنيا عممية يزداد بواسطتيا الدخل القومي الحقيقي لالقتصاد
خالل فترة زمنية طويمة أو ىي تمك اإلجراءات والجيود التي تبذل في سبيل رفع معدل نمو الدخل القومي والفردي
الحقيقي أو ىي العممية التي من خالليا تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي عمى مدار الزمن والتي
تحدث من خالل تغيرات في كل من ىيكل اإلنتاج ونوعية السمع والخدمات المنتجة إضافة إلى إحداث تغير في ىيكل

توزيع الدخل لصالح الفقراء(مبروك  .) 263, 0118,وكان المجوء إلى االستثمار األجنبي المباشر باعتباره احد مصادر

التمويل اليامة لمشاريع التنمية االقتصادية (نصير ,) 32, 0101,ويتميز االستثمار األجنبي بالمقارنة بوسائل التمويل
الخارجي أمثال المنح واإلعانات والقروض بكثير من المزايا (محمد  ) 305, 0119 ,إضافة إلى ما يمعبو من دور
محفز لالستثمارات المحمية عن طريق استخدام منتجات الصناعات المحمية كمدخالت لممشاريع االستثمارية  ,كما انو
يوفر التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى الخبرة ويساعد عمى تطوير كفاءة العاممين ورفع خبراتيم الفنية واإلدارية .

وسيتم تناول الدور الذي يمعبو االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية من خالل ثالثة زوايا :
-1اثر االستثمار األجنبي المباشر عمى ميزان المدفوعات :يعكس ميزان مدفوعات كل بمد مركزه المالي في تعاممو

مع باقي دول العالم وقدرتو عمى اقتناء موارد وسمع خارجية  ,وتسعى الدول إلى تقميص العجز في التعامل مع باقي
دول العالم لتحقيق فائض (احمد .)030 , 0118,ويؤثر االستثمار األجنبي المباشر عمى ميزان المدفوعات من خالل
تدفق رؤوس األموال األجنبية مما يجعمو مصد ار جيدا لمحصول عمى العمالت وزيادة رأس المال المادي في الدولة

المضيفة  .إن زيادة تدفق رؤوس األموال تنعكس بصورة ايجابية عمى حساب رأس المال  ,وذلك في حالة لجوء

الشركات األجنبية إلى بيع عمالتيا األجنبية لمحصول عمى العممة الوطنية التي تحتاجيا لتمويل مدفوعاتيا المحمية ,
وفي حال إذا ما وجيت االستثمارات األجنبية إلى القطاعات التي تحل محل الواردات  ,حيث تساىم في سد جزء من
حاجة السوق الوطنية ,ويحدث كذلك تحسن الميزان التجاري إذا ساىم االستثمار األجنبي في توسيع حجم الصاد ارت
إلى دول العالم وتخفيض الواردات (البسام  .)9, 0100,وان األثر الذي يتركو االستثمار األجنبي عمى ميزان
المدفوعات يتحدد حسب نوع االستثمار أو المجال المستثمر فيو ,وكيفية قيام الشركات بتخصيص األرباح الخاصة

بيا).(Delali, 2003, 24
 -2اثر االستثمار األجنبي المباشر عمى نقل التكنولوجيا :تسيم االستثمارات األجنبية في نقل التكنولوجيا الحديثة

والميارات اإلدارية من بمد ألخر  ,وىذا يؤثر بصورة ايجابية عمى اإلنتاج والتوظيف نظ ار لخبرة الشركات األجنبية
بالنشاط االقتصادي ومعرفتيا بالفنون اإلنتاجية والتسويق  ,وبالتالي ستكون أكثر كفاءة في تنفيذ المشروعات في الدولة
المضيفة والتي قد ال تستطيع الشركات المحمية تنفيذىا لضعف إمكاناتيا الفنية والمالية  ,مما يخمق فرص عمل جديدة
ويرفع ميارات العمال (البسام .)01, 0100,
 -3تأثير االستثمار األجنبي المباشر عمى سوق العمل  :يؤثر االستثمار األجنبي المباشر عمى سوق العمل من

خالل تأثيره عمى خمق فرص عمل جديدة ,وزيادة األجور ,ورفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمالة .أما تأثير االستثمار األجنبي

المباشر عمى خمق فرص عمل جديدة فيذا يعتمد بشكل كبير عمى طريقة إنشاء االستثمار األجنبي المباشر ,فإذا كان
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تأسيساً ,فيو يخمق فرص عمل جديدة .بينما في حالة االندماج واالستحواذ ,قد يؤدي ىذا النوع من االستثمارات إلى
زيادة معدل البطالة نظ اًر لسعي الشركة الجديدة لالستغناء عن بعض العاممين بسبب التقنية المستخدمة أو استبدال

العمالة المحمية بأخرى أجنبية .كذلك يعتمد ىذا التأثير عمى القطاع الذي يعمل فيو المستثمر األجنبي المباشر .فمثالً
االستثمار األجنبي المباشر في القطاع الخدمي قد ال يخمق فرص عمل مثل القطاع الصناعي الذي يعتبر كثيف

االستخدام لأليدي العاممة في المقابل ىناك شبو أتفاق بين جميع الدراسات بأن المستثمر األجنبي المباشر يدفع أج اًر
أكبر من نظيرة الوطني باإلضافة إلى االىتمام المستمر بالتطوير والتدريب الوظيفي مما يرفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمال.

ثالثاً  :دور االستثمار الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية

يمثل االستثمار الخاص اليوم محور عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظم دول العالم المتقدم والنامية

عمى حد سواء نظ ار لما يتمتع بو ىذا االستثمار من مزايا وامكانيات كبيرة تؤىمو لمقيام بدور ريادي في شتى المجاالت
االقتصادية واالجتماعية ( عبد الرزاق وشعيب , )038, 0101-0119,فال يمكن لمدولة أن تتطور من دون استثمار
محمي يستند إلى المدخرات المحمية وىذا يتطمب وجود مؤسسات مالية محمية تستطيع إدارة المخاطر بفعالية ,

وتخصيص رؤوس األموال في استثمارات مثمرة (بدير  . )8 , 0119,إضافة إلى الدور الذي يمعبو في الحد من الفقر
 ,عبر توفير فرص العمل وتوليد الدخل ( عبد الرزاق وشعيب . )039, 0101-0119,ومن جانب أخر فانو كمما كان
المستوى الفني والتنفيذي لالستثمار المحمي عالياً كمما ازدادت إمكانياتو في المشاركة في عممية التنمية  ,كما سترتفع
العوامل التي تشجع المستثمرين لمدخول إلى البمد بافتراض توفر إمكانيات محمية تشجع عمى االستعانة بيا .إن اتخاذ أي
إجراءات لتطوير ودعم ىذا القطاع من قبل الدولة وتمكينو من لعب دور فاعل بالتحالفات والمشاركات عمى اختالفيا

مع االستثمار األجنبي سينعكس ايجابياً بالنتيجة عمى تطوره النوعي والمالي ( الجواىري .) 6 – 5 , 0119 ,

المحور الرابع

الجانب التطبيقي
اوال :تحميل واقع االستثمار والتطور في بمدان عينة الدراسة

لغرض الوقوف عمى نسب االستثمار المحمي واالستثمار االجنبي المباشر من الناتج المحمي وإلعطاء الوصف

والتحميل قام الباحث باحتساب النسب التالية من الناتج المحمي لمدول عينة الدراسة كما في الجدول ()0
الجدول ( )0تطور االستثمار المحمي واألجنبي في العراق والدول المجاورة ()0101-0991
البمد

نسبة االستثمار المحمي الى الناتج المحمي

نسبة االستثمار االجنبي الى الناتج المحمي

العراق

%0018

%0.2

االردن

%0716

%519

الكويت

%07.6

%1.02

السعودية

%00.0

%0.96

سوريا

%03

%0.09

ايران

%33.05

%1.59

تركيا

%01.27

%0112
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الجدول من اعداد وتحميل الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية لمبمدان عينو الدراسة ()0101-0991
في بداية عام  0991كان االستثمار المحمي في الع ارق نشيطاً يدعم االقتصاد  ,إال انو تعرض إلى تقمبات نتيجة

الظروف التي مر بيا العراق فقد كانت نسبة االستثمار المحمي إلى الناتج المحمي في عام  0991تعادل  %0710ثم
ارتفع إلى  %3113في العام التالي  ,إال إن تطورات الوضع السياسي في العراق أرغمت االستثمار المحمي عمى التراجع
في السنوات التالية حتى أصبح في اقل مستوياتو عام  0995بنسبة  %117من الناتج المحمي ,ثم اخذ االستثمار
المحمي يتعافى من الصدمات االقتصادية حتى ارتفع عام  0999إلى  %2510من الناتج المحمي ,وحافظ عمى
مستوياتو التي تجاوزت  %01حتى بعد عام  , 0113وبمغ متوسط نصيب االستثمار المحمي من الناتج المحمي لممدة

 0101-0991ما يعادل  . %0018أما االستثمار األجنبي فنتيجة لنفس الظروف لم يتجاوز ىذا االستثمار  %0من
الناتج المحمي  ,إال بعد عام  0113عندما تعالت األصوات إلى جذب االستثمار األجنبي لتحريك القطاعات اإلنتاجية
في االقت صاد وكان ذلك عندما وصل نصيب االستثمار األجنبي من الناتج المحمي ما يعادل  719عام  . 0118وبمغ
متوسط المدة . %012

وفي األردن بمغ متوسط االستثمار المحمي لممدة قيد الدراسة  %0716من الناتج المحمي  ,أما االستثمار

األجنبي في األردن فقد كان في بداية الفترة ضعيفاً إال إن االستقطاب الكبير لالستثمار األجنبي ساىم في زيادتو حتى

وصل إلى  00175عام  , 0116أما متوسط المدة بمغ . %519

اما االستثمار المحمي في الكويت شيد تذبذبات ارتفاعاً وانخفاضاً خالل مدة الدراسة وبمغ متوسط ىذه المدة

كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي  , %0716أما االستثمار األجنبي لم يكن بالمستوى المطموب فمم يتجاوز في العديد
من السنوات  , %0وبمغ متوسط الفترة  %1102من الناتج المحمي .
اال ان االستثمار المحمي في السعودية لم يشيد تقمبات كبيرة إذ تراوحت نسبتو من الناتج المحمي - %0510
 %0713وكان متوسط السنوات , ,وكان االستثمار األجنبي ضعيفاً في السعودية في بداية المدة ثم شيد ارتفاعاً السيما

بعد عام  0115وبمغ متوسط المدة لالستثمار األجنبي كنسبة من الناتج المحمي . %0196

وفي سوريا ايضا تعرض االستثمار المحمي إلى تقمبات خالل مدة الدراسة التي كان متوسط نسبة االستثمار

المحمي فييا كنسبة من الناتج المحمي  , %03إال انو لم ينخفض عن  %0615مما يدل عمى أىمية االستثمار المحمي
في سوريا  ,أما االستثمار األجنبي فخالل الفترة  0998-0991لم يتجاوز  %0ثم ارتفع بعد عام 0112ليتجاوز %0
و %3من الناتج المحمي  ,وبمغ متوسط المدة . %0109

اما في إيران فكان الوضع مختمف اذ شكل االستثمار المحمي أىمية كبيرة في االقتصاد  ,ويمكن الداللة عمى

ذلك من خالل نسبتو إلى الناتج المحمي التي لم تتناقص عن  %03وقد تجاوزت في سنوات كثيرة  %31من الناتج
المحمي  ,وبمغ متوسط المدة  . %33105وقد جاء ىذا االرتفاع في االستثمار المحمي لسد النقص في استقطاب
االستثمار األجنبي الذي لم تتجاوز نسبتو من الناتج المحمي  %0إال في بعض السنوات  ,وقد بمغ متوسط نسبة
االستثمار األجنبي إلى الناتج المحمي لممدة  0101- 0991ما يعادل . %1159

وفي تركيا ايضا وكما ىو الحال في بقية دول عينة الدراسة احتل االستثمار المحمي أىمية خاصة لدعم تقدم

االقتصاد التركي إذ بمغ متوسط نصيبو من الناتج المحمي . %01127أما االستثمار األجنبي فأنو كان متواضعاً في

بداية المدة ثم ما لبث أن ارتفع السيما بعد عام  0115بعد أن أدركت الحكومة التركية أىمية استقطاب االستثمار
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األجنبي لدع م االقتصاد إلى جانب االستثمار المحمي وبمغ متوسط نسبة االستثمار األجنبي كنسبة من الناتج المحمي
. %0112
ثانيا :تحميل نتائج الدراسة

لغرض إثبات فرضية البحث تم اعتماد العالقة بين الناتج المحمي كمعبر عن التنمية االقتصادية كمتغير تابع ,

ومتغيرات الدراسة ( االستثمار المحمي  ,االستثمار األجنبي ) كمتغيران مستقالن باعتماد أسموب االنحدار المتعدد ,
وسيتم اعتماد طريقة المربعات الصغرى االعتيادية ) (OLSذات المرحمة الواحدة في تقدير األنموذج ومن خالل
االستعانة بالبرمجية الجاىزة ) (Minitabويمكن توصيف الدالة بالشكل األتي :
) GDP = F (Inv + Fdi
=GDP
حيث إن :

= الناتج المحمي اإلجمالي ( مميون دوالر ) لممدة  0101 0991لمدول عينة الدراسة .

= االستثمار المحمي(الخاص) تكوين رأس المال الثابت ( مميون دوالر ) لممدة  0101 -0991لمدول عينة الدراسة.

= االستثمار األجنبي المباشر ( مميون دوالر ) لممدة  0101 – 0991لمدول عينة الدراسة
 = βثوابت الدالة
وظير من نتائج التحميل إن الصيغة الموغارتيمية المزدوجة تعطي أفضل تقدير لمعادلة النموذج  ,وتم استبعاد الصيغ

األخرى لعدم منطقية النتائج  ,أو عدم انسجاميا مع مفاىيم النظرية االقتصادية و كما يمي :
وكانت نتائج التقدير كما يمي :

جدول ( )0نتائج تقدير معادلة خط االنحدار االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي بالنسبة لمناتج المحمي في الدول
عينة الدراسة لممدة 0101-0991
الدولة
العراق

األردن

سوريا

السعودية

F
6.25

0.073

)t (8.39

0.384
)t(3.51

)t (1.98

3.07

0.725

0.076

)t (5.30

)t (8.76

)t (3.43

5.55

0.389

0.214

)t (12.34

)t (5.32

)t (5.65

4.56

0.693

0.045

)t (4.87

)t (1.96

)t (6.88
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84.8

27.91

93.8

120.28

96.7

264.21

95.4

187.05
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إيران
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2.75

0.034

0.875

)t (3.17

)t (8.49

)t (1.21

1.23

0.992

-0.0065

)t (1.38

)t (11.25

)t (-0.42

4.36

0.661
)t (8.07

0.129

)t (6.00

)t (4.28
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88.6

58.34

93.5

123.27

96.2

225.48

الجدول من إعداد الباحث في ضوء مخرجات الحاسب االلكتروني .
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن ىناك معنوية لمنموذج في األردن ويظير ذلك في أن قيمة  Fالمحتسبة أعمى
من نظيرتيا الجدولية  ,كما أن المدلول اإلحصائي لمعامل التحديد  R²يفيد بأن ىناك ارتباطاً قوياً بين زيادة االستثمار

المحمي واالستثمار األجنبي في زيادة التنمية االقتصادية في البمد  ,فزيادة وحدة واحدة من االستثمار المحمي تساىم في

زيادة الناتج المحمي بمقدار  , 1.705كما أن زيادة وحدة واحدة من االستثمار األجنبي يدفع التنمية االقتصادية إلى أمام
من خالل زيادة الناتج المحمي بمقدار  1.175من الوحدة  .كما تظير قيمة  tالمحتسبة إن التأثير ذات معنوية موجبة
لكل من االستثمار المحمي واألجنبي .
أما في سوريا فقد ساىم كل من االستثمار المحمي (إجمالي تكوين رأس المال ) واالستثمار األجنبي في تحقيق زيادة

في الناتج المحمي بصورة كبيرة  ,إذ ظير معامل التحديد  R²بقيمة  , %9617فضال عن قيمة  tالمحتسبة لكال

المتغيرين التي ظيرت فكانت لالستثمار المحمي ( )5130واالستثمار األجنبي المباشر( )5165وىي أعمى من نظيرتيا
الجدولية  ,مما يدل عمى ان المتغيرين ذات تأثير معنوي موجب  ,فاستجاب الناتج المحمي لمزيادة بقيمة  389ألف
دوالر عندما ارتفع االستثمار المحمي مميون دوالر  ,كما لعب االستثمار األجنبي دو اًر بار اًز في حركة االقتصاد السوري
فكل مميون دوالر تزيد في االستثمار األجنبي ترفع الناتج المحمي بقيمة  1.002أي بقيمة  002ألف دوالر.

وفي السعودية كان لألموال المستثمرة في داخل السعودية من قبل القطاع الخاص دور كبير في تحقيق تنمية

اقتصادية حقيقية لالقتصاد السعودي ويتبين ذلك من خالل قيمة المعممة لالستثمار المحمي بمقدار  ,11693قابميا قيمة
 )8866( tبمعنوية موجبة ,أي أن زيادة وحدة واحدة من االستثمار المحمي تزيد الناتج المحمي بأكثر من نصف وحدة
واحدة ,وكانت معنوية النموذج من خالل قيمة  Fالمحتسبة البالغة  087115وىي أعمى من نظيرتيا الجدولية  ,كما
بمغ المعامل المفسر  %92.2أي إن التغيرات التي تحصل في الناتج المحمي يرجع  %9512منيا إلى االستثمار
المحمي واألجنبي .
وفي الكويت يتبين معنوية النموذج بما تظيره قيمة  Fالمحتسبة البالغة  ,58132أما معامل التحديد بمغ , %8816
وبمغت قيمة المعممة لالستثمار المحمي  11875أي إن زيادة االستثمار المحمي بقيمة مميون دوالر يزيد من الناتج
المحمي بقيمة  875ألف دوالر  ,كما إن زيادة االستثمار األجنبي بمقدار مميون دوالر يزيد الناتج المحمي بمقدار 32

ألف دوالر .
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أما االستثمار المحمي في إيران كان لو الدور األبرز في تنمية االقتصاد اإليراني وذلك لضعف مردودية االستثمار
األجنبي ونتيجة العقوبات االقتصادية المفروضة عمى إيران األمر الذي ساىم بتخفيض عوائد االستثمار األجنبي في
إيران واالعتماد عم ى االستثمار المحمي كمحرك رئيس في التنمية االقتصادية  ,وظير ذلك من خالل قيمة المعممة
لالستثمار المحمي بقيمة  1.990أي أن زيادة االستثمار المحمي بمقدار وحدة واحدة يزيد الناتج المحمي ب , 1.990
أما قيمة معامل التحديد بمغت  . %9315اما ضعف االستثمار االجنبي تبين من خالل قيمة المعممة  1.1165-وقيمة

 tذات غير المعنوية بقيمة . 28.0

كما جاءت نتائج التحميل في تركيا مطابقة لفرضية البحث  ,إذ إن زيادة االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي يزيد
من تنمية االقتصاد  ,فزيادة وحدة واحدة من االستثمار المحمي ووحدة واحدة من االستثمار األجنبي يزيد الناتج المحمي
بمقدار  1.660و  1.009عمى التوالي  ,وبمغت قيمة . %9610 R²

وفي العراق ونتيجة التقمبات السياسية التي مر بيا العراق والتي انعكست بشكل مباشر عمى االقتصاد العراقي بات

االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي المتغيران األقل فاعمية في االقتصاد مقارنة بدول الجوار  ,فنالحظ إن االستثمار
المحمي عمى الرغم من ايجابية المعممة بقيمة  1.382إال إن ىذه القيمة ىي األقل بين دول الجوار  ,كما إن قيمة ثابت
الدالة لالستثمار األجنبي بمغت  1.173وىذه القيمة ىي األضعف من بين دول العينة مما يدل عمى إن العراق
األضعف استقطاباً لالستثمار األجنبي .فضال عن قيمة  tالمحتسبة فكانت ذات معنوية منخفضة بقيمة (. )88.6

ويتميز العراق عن سائر الدول المجاورة بأنو يجمع بين وفرة المياه والمساحات الواسعة من األراضي الصالحة

لمزراعة  ,فضالً عن الموارد الطبيعية المتمثمة بالنفط والفوسفات والكبريت والزئبق األحمر  ,التي تشكل مجاالت ميمة
لالستثمار فييا وبما يخدم االقتصاد العراقي وينميو  ,إال إن االستغالل لم يكن بالشكل األمثل .

المحور الرابع

االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات

 -0إن المشاريع االستثمارية قد تمول من الداخل من قبل مستثمر مقويم داخول الدولوة فيعود اسوتثمار داخموي محموي  ,أو
قوود تمووول موون الخووارج موون قبوول مسووتثمر غيوور مقوويم داخوول الدولووة فيعوود اسووتثمار خووارجي أجنبووي مباشوور  ,واليوودف موون كووال

الحالتين تكمن في المنفعة لمدولة بالدرجة األولى التي سيقام عندىا المشاريع  ,وبشرط أن يكون ممتزم بشروط االستثمار

 -0لالسووتثمار األجنبووي المباشوور أىميووة بالغووة ألنووو ينقوول التكنولوجيووا واإلدارة الحديثووة  ,باإلضووافة إلووى توووفيره السوويولة
المالية لمدولة التي ينتقل إلييا .
 -3أظيرت نتائج التحميل القياسي لمعالقة بين االستثمار األجنبي والخاص إنيموا يوؤثران فوي التنميوة االقتصوادية  ,مون
حيث كونيما مساىمان فييا .

 -2من خالل االطالع عمى تجارب االستثمار األجنبي المباشر والخاص وأثرىما في التنمية في دول العينة اتضوح أن
العممية تختمف من دولة ألخرى فالبعض حقق نجاحا ممموسا في حين تعرض البعض األخور إلوى إخفاقوات بسوبب بوروز
عدد من المعوقات ,قد تكون سياسوية أو اقتصوادية انعكسوت عموى االسوتثمار الخواص واألجنبوي المباشور ومون ثوم التنميوة
االقتصادية .
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 -5تباينووت الوودول المدروسووة فووي الوودور الووذي يمعبووو االسووتثمار األجنبووي كمحفووز لمتنميووة االقتصووادية فكووان لالسووتثمار
األجنبووي مكانووة بووارزة فووي تركيووا تمتيووا سوووريا ثووم العوراق ,وأعقووب ذلووك المممكووة العربيووة السووعودية والكويووت  ,واحتمووت إيوران
المركز األخير .
 -6لعووب االسووتثمار الخوواص كمحفووز لمتنميووة االقتصووادية الوودور األكبوور فووي إي وران  ,لتووأتي بعوودىا الكويووت ثووم المممكووة
األردنية الياشمية والسعودية وتركيا ,ويكون الدور متقارب في الجميورية العربية السورية والعراق .
ثانيا :التوصيات

 -0صياغة قوانون مورن ويشوجع لتنظويم عمول االسوتثمار األجنبوي والشوركات األجنبيوة دون وضوع القيوود والشوروط التوي
تعرقل عمل تمك الشركات سواء بالعراق أو الدول المجاورة .

 -0التركيووز فووي السياسووة االقتصووادية عمووى التعووايش بووين االسووتثمار األجنبووي والخوواص كونيمووا مكممووين بعضوويما لمووبعض
األخر  ,وضرورة توظيف مختمف السياسات االقتصادية باتجاه جذب االستثمارات التي تخدم التنمية االقتصادية .
 -3تدعيم توجيات القطاع الخاص في المساىمة لتحقيق األىداف الرئيسية لعممية التنمية االقتصادية واالجتماعية من
خالل آلية مناسبة وخطة عمل واضحة وممموسة ذات ضوابط محددة .

 -2االس و و و و و و و و ووتفادة م و و و و و و و و وون الخبو و و و و و و و و ورات والمي و و و و و و و و ووارات والتكنولوجي و و و و و و و و ووا الت و و و و و و و و ووي ينقمي و و و و و و و و ووا االس و و و و و و و و ووتثمار األجنب و و و و و و و و ووي
لمدولة التي تستضيفو  ,إذ قد تتوفر موارد أولية وأيدي عاممة كثيرة في العراق وىوي بحود ذاتيوا ال تكفوي إذن يجوب عمييوا
االستفادة من االستثمارات األجنبية في ىذا الجانب.
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