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تقوم التنمية االقتصادية في البمدان النامية ومنيا العراق عمى مدى قدرة اقتصادياتيا القومية
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توسعت فييا معدالت البطالة والفقر  .وقد تناولت الدراسة تأثير بعض المتغيرات االقتصادية التي
تعتقد إنيا أثرت بشكل كبير في أداء االقتصاد العراقي في مجال االستثمار منيا الناتج المحمي
اإلجمالي  ×1ومتغير الدخل القومي  ×2ومعدالت التضخم  ×3وأسعار صرف العمالت ×4
واآلثار غير االقتصادية مثل آثار الحروب والحصار االقتصادي  ×5و ×6خالل فترة الدراسة (
 ) 1990 – 2010في تأثيرىا عمى إجمالي تكوين رأس المال الثابت والذي يعني مقدار التراكمات
الرأسمالية في االقتصاد العراقي وتحميل النتائج في النموذج القياسي خالل الفترة الزمنية .
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Abstract:
The economic development process in developing countries, including
Iraq, depends on the ability of their national economies to provide the real
resources necessary to implement their development programs, which have
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been particularly reflected in the development of their investments and the
slowdown in their overall economic growth resulting in distorting
economies that have expanded unemployment and poverty.
The study examined the effect of some economic variables that have
greatly affected the performance of the Iraqi economy in the field of
investment, including GDP ×1, national income variable ×2, inflation
rates ×3 , exchange rates ×4 ,and non-economic effects such as the
effects of wars and economic siege ×5, ×6, for the period (1990 – 2010),
and the impact on the gross fixed capital formation, which means the
amount of capital accumulation in the Iraqi economy and analysis of the
results in the economatric model within the duration of the study.
المقدمة :تعتمد التنمية االقتصادية في البمدان النامية إلى حد كبير عمى مدى قدرة اقتصاداتيا
القومية عمى توفير الموارد الحقيقية الالزمة لتنفيذ برامجيا التنموية وان مصادر تمويل ىذه
الخطط التنموية تنقسم إلى مصدرين ،اوليما ،المدخرات المحمية التي تتحقق في االقتصاد القومي
اذ ان االستثمار يتحدد بالتمويل الذي يقدمو االدخار المحمي والمتمثل في مدخرات قطاع
االعمال ومدخرات القطاع الحكومي ثم مدخرات القطاع العائمي ،اما المصدر الثاني لمتمويل
فانو يتمثل بالموارد االجنبية عمى اختالف انواعيا وىناك عالقة وثيقة بين مستوى المدخرات
المحمية ومستوى التمويل الخارجي فكمما كان مستوى االدخار المحمي قميال بالقياس إلى مستوى
االستثمارات المطموبة كمما زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي والعكس صحيح لذلك البد من
االستعانة برأس المال األجنبي لسد الفجوة بين الموارد المحمية المخصصة لالستثمار .إن أحادية
االقتصاد العراقي خالل فترة الدراسة باالعتماد عمى النفط كونو المصدر الوحيد لمتمويل وىيمنة
القطاع العام عمى االقتصاد وتدني الكفاءة في العممية االنتاجية وشل الية السوق وتيميش دور
القطاع الخاص واتساع البطالة وانتشار الفقر والفساد االداري والمالي وماحصل من سياسات
انعزالية ادت إلى تقادم المؤسسات والنظام االداري التي قد استنفذت جميع موارده االقتصادية
حيث خرج االقتصاد العراقي منيا ممزما بديون ثقيمة وتعويضات مفرطة ادت إلى تدمير كامل
وىوة كبيرة كما وان السياسات االقتصادية التي اعتمدت في حينيا لم تكن ردود أفعال بدال من
كونيا سياسات اقتصادية

مستقرة

لذا كان ان ىدف التعرف

وباألخص االستثمار.
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اهمية البحث :تأتي اىمية البحث انسجاماً مع التطمعات واالتجاىات الحديثة باالىتمام الواسع
باالستثمار في العراق والسيما بعد تشريع قانون جديد لالستثمار وتأثيره عمى مجريات التنمية
االقتصادية في البمد ،ولمحاجة الفعمية ال سيام الدراسات في ىذا المجال في حل المعوقات التي
تعترض سبيل تطور االقتصاد العراقي بكافة قطاعاتو .
مشكمة البحث :تنصب إلى معرفة اآللية التي أثرت عمى تطور االستثمار من خالل تحميل
وتشخيص المتغيرات االقتصادية التي أثرت فيو ،وتاتي ىذه الدراسة إجابة عمى تساؤل ميم وىو:
ىل كان لممتغيرات االقتصادية المختارة والتي منيا الناتج والدخل القومي وسعر الصرف ومعدالت
التضخم والظروف االقتصادية والحروب والحصار االقتصادي عمى تطور االستثمار في العراق
خالل الفترة الدارسة 1999-2010؟.
فرضية البحث :يقوم البحث عمى فرضية تتمخص بوجود بعض المتغيرات االقتصادية التي تؤثر
بشكل او باخر عمى االستثمار في العراق تأثرت بشكل كبير بتمك المتغيرات االقتصادية المختارة .
هدف البحث  :ىنالك مجموعة من االشكاليات التي تؤثر عمى تطور االستثمار منيا اجتماعية
واخرى ادارية واقتصادية ويركز ىذا البحث بدراسة المتغيرات االقتصادية والتي تعتقد بانيا تؤثر
عمى تطور االستثمار في العراق (لغرض المعالجة ودراستيا ) وييدف البحث إلى دراسة تمك
المتغيرات بشكل تفصيمي ووضع االستنتاجات والتوصيات المالئمة لو .

المبحث األول
أوالً :سمات االقتصاد العراقي :يعاني االقتصاد من اختالالت في مختمف القطاعات ومن
أبرزىا ضعف التراكم الرأسمالي ألسباب منيا انخفاض مستوى الدخل بصورة عامة مقابل
اتجاىات استيالكية مرتفعة خمفت معيا ضعف تراكم وتكوين رأسمالي باتجاه االستثمار ومع
ذلك فان تخصيصات الموازنة االستثمارية لم تتجاوز  %20من الموازنة العامة لمدولة وىي ال
ترقى إلى تحسين وتجديد الطاقة اإلنتاجية أو نقل التكنولوجيا باإلضافة إلى تدىور االستيرادات
والصادرات خالل فترة الحصار االقتصادي وماتمتيا من أزمات وحروب وارتفاع مؤشر حجم
البطالة واالتجاه التصاعدي لمعدل الرقم القياسي ألسعار المستيمك إضافة إلى توقف اغمب
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المشروعات الصناعية بسبب التدمير والتخريب الذي لحق بالطاقات اإلنتاجية جراء الحروب
وأخي ار االحتالل األمريكي وتعريض الكثير من المشروعات لمسمب والنيب اليدر الكبير لممال
العام اثر الفساد اإلداري المالي الذي ال ي ازل مسم ار ،ولغرض تبسيط الدراسة أخذت المؤشرات
اليادفة في االقتصاد منيا الناتج المحمي واإلجمالي واجمالي تكوين رأس المال الثابت لمفترة
المدروسة والبحث عن المتغيرات المؤثرة فييا والتي انعكس عمى تطور االستثمار في االقتصاد
العراقي والتي تناول منيا -:
الناتج المحمي اإلجمالي ويعد من اىم المؤشرات التي تعطي صورة رقمية عن النشاط
االقتصادي في اي مجتمع بشكل يظير ىيكل التدفقات والمعامالت االقتصادية التي تتم بين
الوحدات االقتصادية التي تجد ق اررات االنتاج واالستثمار االستيالك واالدخار في المجتمع ومن
خالل متابعة البيانات االحصائية لمناتج المحمي االجمالي خالل فترة الدراسة ()1990-2010
نجد انيا شكمت انخفاض الناتج من ()29711.1مميون دينار إلى ()10682.0مميون دينار خالل
السنوات األولى من الدراسة انخفاضاً بنسبة ( )%64بسبب حروب الخميج وما تبعيا من عقوبات
اقتصادية عمى البمد في حين شيدت المدة ( )1997-2003اتجاىات تصاعدية في حجم الناتج
المحمي اإلجمالي ليبمغ ( )43335.1مميون دينار عام ( )2001ويعزى ذلك بسبب اإلجراءات
المتحدة في السماح لمعراق بتصدير النفط (النفط مقابل الغذاء)أعقبتيا الفترة التي دمرت كامل
االقتصاد العراقي وزادت معاناتو خالل فترة االحتالل وخالل السنوات األخيرة من الدراسة شيد
الناتج المحمي اإلجمالي تحسنأ ممحوظا فقد بمغ ( )62309.0مميون دينار بسبب رفع العقوبات
االقتصادية وزيادة صادراتو من النفط الخام باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا (السامرائي
)84،2011،وعند دراستو االقتصاد العراقي حسب القطاعات (الزراعي ،الصناعي ،الخدمات)
ونالت من التدمير خالل فترة الدراسة التي أدت إلى انخفاض التدفقات والمعامالت االقتصادية،
ومن خالل متابعة البيانات االحصائية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق خالل فترة
الدراسة ()1990-2011سجمت انخفاضا في بداية الفترة  159.6مميون دينار اما النصف الثاني
من الدراسة فقد شيدت تحسنا لتصل إلى ()4328.0مميون دينار اما في الفترة المنتيية لمدراسة
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بمغ ()15516.6مميون دينار وجميع تمك التذبذبات في البيانات الحظت اتجاىات التخريب والدمار
الذي نال االقتصاد العراقي .
ثانيأ :االستثمار في العراق  :يمثل المناخ االستثماري مجموعة من الظروف االقتصادية والسياسية
واالجتماعية السائدة في بمد ما  .والتي تكون اما جاذبة لالستثمار اوالطاردة لو اذ انيا تؤثر
وبشكل كبير

عمى القرار االستثماري سواء بصورة مباشرة اوغير مباشرة فالوضع العام سواء

االقتصادي او السياسي او االجتماعي لمدولة ومدى ما تتسم بو من استقرار في تنظيماتيا القانونية
والمؤسساتية وتطور النظم المالية والنقدية وما تتميز بو من فاعمية وكذلك درجة الوضوح والثبات
فضال عن سياسات الدولة االقتصادية واجراءاتيا وطبيعة السوق والياتو وامكانياتو من بنى تحتية
وعناصر انتاج وما يتميز بو البمد من موارد كل ذلك يمثل بيئة مناسبة او جاذبة لالستثمار.
إن الع راق كما ىو معروف بمد غني جاذب ومحفز لالستثمارات بفضل كوادره العممية والفنية
وثرواتو الطبيعية واالجراءات االدارية والتشريعات القانونية التي تكفل تسييل عمميات االستثمار
وتجيز الدخول إلى السوق العراقية ،وتتيح فرصا متكافئة لالستثمارات المحمية واالجنبية مع وجود
اليات لتحويل ونقل العممة من والى العراق (مجمة االقتصاد واالعمال .) 72: 2005،يشيد العراق
حاليا اتجاىا لخصخصة العديد من المصانع والشركات الممموكة لمدولة ومن المتوقع ان تمتد
الخصخصة في السنوات المقبمة إلى قطاع النفط والمعادن والخدمات ومنيا الكيرباء والنقل
خاصة لذا فعمى العراق ان يوجو اىتمامو لخمق مناخ حاضن وجاذب لالستثمار بجميع اشكالو
المحمي ،العربي واالجنبي عمى السواء من خالل التركيز عمى السياسات والتشريعات الموجية
لتشجيع االستثمار بالنظر إلى طبيعة احتياجات البمد وذلك عن طريق طرح مشاريع جديدة
لغرض االستثمار فييا فضال عن اعتماده لقانون مشجع نسبيا لالستثمار من خالل تقديم العديد
من الحوافز وبعض االعفاءات لممستثمر المحمي واالجنبي وىو االمر الذي من شانو يساعد
عمى بمورة ذلك التوجو إلى واقع ممموس في المستقبل (االدريسي .) 148-147: 2003،
ثالثاً  :محفزات االستثمار في العراق  :من الضروري ان يكون لمجيات او الييئات المختصة
بعممية االستثمار في العراق ادراك حجم التغيرات السياسية واالقتصادية التي طرأت عمى القطر
منذ احتاللو من قبل القوات االمريكية في  2003/ 4/9والمبادرة إلى موائمة اقتصاد السوق بما
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ينسجم مع حجم التدمير الكامل لمبنى التحتية واالرتكازية وىنالك العديد من العوامل التي يمكن
اخذىا بنظر االعتبار عند تشجيع االستثمار في العراق (صالح ) 34: 2005،من اىميا :
 -الموقع الجغرافي المتميز

واالستراتيجي لمعراق

ووقوعو بين القارات الثالث (أسيا،أوربا ،

أفريقيا).
 الموقع التجاري في المنطقة كونو سوقا كبي ار منفتحا لمخدمات واالنتاج واالستيالك . يعد منفذا رئيسا لمتصدير ومنو النفاذ إلى البحر االحمر عبر ميناء ام قصر ومرو ار بالخميجالعربي وموانيء اخرى ،كما في الدول المجاورة  ،فضال عن كونو منفذا إلى دول الخميج العربي
وامتالكو اكبر مخزون احتياطي لمنفط في العالم .
 وفرة الموارد األولية وموارد الطاقة التي تطمبيا العممية اإلنتاجية ووجود إمكانيات ومواردطبيعية ضخمة وأيدي عاممة رخيصة فضال عن حاجة ىذا السوق إلى السمع والخدمات كل
ىذه العوامل يجب أخذىا بنظر االعتبار عندما يتعمق األمر باالستثمار وتفعيمو في العراق من
خالل المناخ االستثماري المناسب وقد كرس مثل ىذا االتجاه القوانين التي صدرت مشجعة
لالستثمار وما فييا من امتيازات وحقوق لممستثمر سواء المحمي أو األجنبي لغرض تشجيع
األموال الوطنية واإلقميمية واألجنبية من خالل الحوافز والمزايا والضمانات التي تضمنيا قانون
االستثمار العراقي رقم ( )13لسنة  2006والتي من ضمنيا اآلتي :
أ -المزايا والضمانات ومنها :
 السماح بإخراج رأس المال الخاص بالمستثمر مع عوائده خارج العراق. فتح حسابات بالعممة العراقية أو األجنبية أو كمييما لدى احد المصارف في العراق أو خارجولممشروع المجاز والتداول في سوق العراق لألوراق المالية باألسيم والسندات.
 استئجار االراضي الالزمة لممشروع او المساطحة لممدة التي يكون فييا المشروع االستثماريقائما عمى ان ال تزيد المدة عن()25سنة قابمة لمتجديد بموافقة ىيئة االستثمار وان تراعي في
تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه لالقتصاد الوطني .
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 التأمين عمى المشروع االستثماري لدى اي شركة وطنية او اجنبية يجدىا مالئمة . منح المستثمر االجنبي والعاممين في المشاريع االستثمارية من غير العراقيين حق االقامة فيالعراق وتيسير الدخول العراق والخروج منو .
 اعطاء ضمانات بعدم اتخاذ الق اررات التي تضر بالمستثمر االجنبي ومنيا عدم المصادرة اوالتأميم .
 -اعطاء الحق لمعاممين الفنيين

واالداريين غير العراقيين

في المشروع بالتحويل لألجور

والمكافآت إلى خارج العراق .
 اي تعديل ليذا القانون ال يترتب عميو اي اثر رجعي يمس الضمانات واالعفاءات والحقوقالمقررة بموجبو .
ب -االعفاءات:
 يتمتع المشرع الذي يحصل عمى اجازة استثمار من ىيئة االستثمار باإلعفاء من الضرائبوالرسوم لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل.
 لمييئة الوطنية زيادة عدد سنوات االعفاء من الضرائب والرسوم بما يتناسب مع زيادة نسبةمشاركة المستثمر العراقي في المشروع اكثر من .% 50
 اعفاء المواد المستوردة ألغراض المشروع االستثماري من الرسوم عمى ان تدخل العراق ضمنمدة ثالث سنوات من تاريخ منح االجازة.
 منح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأىيلوالمؤسسات التربوية والعممية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد االثاث والمفروشات والموازم
ألغراض التحديث والتجديد مرة كل اربع سنوات في االقل عمى ان تدخل العراق او تستعمل في
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المشروع في ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار الييئة بالموافقة عمى قوائم االستيراد وكمياتيا
وعمى شرط ان التستعمل لغير االغراض المستوردة من اجميا (قانون االستثمار العراقي رقم 13
لسنة )2006كل ىذه المزايا والضمانات ىي لغرض تشجيع االستثمار في العراق لتحقيق متطمبات
التنمية االقتصادية.

المبحث الثاني
فرص االستثمار في العراق  :يعد العراق بمدا غنيا بثرواتو الطبيعية والبشرية ففيو العديد من
الفرص االستثمارية ذات العائد االستثماري المجزي الذي يمكن لممستثمرين االستفادة منو في
مختمف القطاعات االقتصادية التي تعود بالنفع والفائدة لكل من المستثمر والدولة
(الراوي .)48:2005،وفيما يمي اىم ىذه الفرص االستثمارية -:
أوال -فرص االستثمار في القطاع الزراعي  :لم يحظ القطاع الزراعي في العراق بأي أىمية عمى
الرغم من انو يزخر بالفرص واإلمكانات االستثمارية غير المحدودة وبخاصة إذا ما توافرت لو
الشروط المواتية فانو يعد من أفضل المجاالت االستثمارية مد ار لألرباح والمنافع االقتصادية
واالجتماعية؛ ألنو يؤدي دو ار حيويا في النشاط االقتصادي فيو المصدر األساسي لمغذاء،
وكذلك فإ نو يوفر المواد األولية لعدد من األنشطة الصناعية فضال عن انو يوفر العديد من
فرص العمل لمسكان ،عمى الرغم من وجود بعض المعوقات أمام نمو وتطور ىذا القطاع ومنيا
قمة مصادر التمويل

وارتفاع أسعار المدخالت

المستوردة التي يحتاجيا

اإلنتاج الزراعي

باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وكمف النقل وكثرة المنتجات الزراعية المستوردة المنافسة إال
انو وبسبب وجود نيرين كبيرين ووجود مساحات واسعة من األراضي الصالحة لمزراعة وكذلك
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منح االئتمان طويل األجل لمقطاع الزراعي من قبل الدولة كل ذلك من شانو أن يؤدي إلى
تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي .
ثانيا  :فرص االستثمار في القطاع الصناعي  :اتجو االقتصاد الع ارقي في نياية السبعينيات
ومطمع الثمانينات نحو التوسع في المشاريع الصناعية وكانت سياسة الدولة في ىذا القطاع
حينذاك قائمة عمى الحفاظ عمى القطاع العام الصناعي وتنميتو وتطويره والسماح بدخول
القطاعين الخاص والمختمط إلى العديد من االنشطة الصناعية ولكن بوجود بعض القيود
والمحددات (صالح )35:2005،اال ان سياسة الدولة في الوقت الحالي تتجو نحو خصخصة
القطاع العام وذلك بسبب حاجة الدولة إلى مصادر لتمويل الصناعات القائمة من قبل القطاع
الخاص المحمي واالجنبي

ىذا من جية كما اليمكن

عزل االقتصاد العراقي

عن البيئة

االقتصادية الدولية التي تدفع بيذا االتجاه من جية اخرى (الياسري  )204:2005،وتوجد في
العراق فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة في مختمف فروع الصناعة ومنيا-:
أ -الصناعات الغذائية  :مثل معامل االلبان وانتاج الزيوت النباتية والتعميب.
ب -الصناعات الكيميائية  :مثل االدوية بأنواعيا وانتاج البطاريات واطارات السيارات .
ج -الصناعات النسيجية  :مثل مشاريع النسيج الصوفي ومعامل الغزل القطني.
د -الصناعات المعدنية  :ومنيا البترول (النفط والغاز الطبيعي ) والمعادن كالكبريت الطبيعي
والفوسفات والحديد وغيرىا من المعادن االخرى .
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ثالثا :فرص االستثمار في القطاع السياحي  :يمتاز العراق بإمكانيات

سياحية ىامة تتمثل

بالمواقع الدينية واالثرية والسياحية والترفييية وكذلك ويشكل ىذا القطاع اىمية كبرى لممستثمر
المحمي او االجنبي لما يمكن ان يحقق من عوائد استثمارية عالية من خالل االستثمار فيو
(عاشور )187:2007،ومن اىم تمك المواقع التي يمكن االستثمار فييا-:
المواقع الدينية  :ىناك الكثير من المواقع والعتبات المقدسة منتشرة في انحاء العراق من شمالو
إلى جنوبو حيث يحتضن العراق مراقد العديد من االنبياء واالئمة والصالحين حيث تتركز في
محافظات النجف وكربالء وبغداد والموصل وسامراء والتي تشكل مكانا يزوره الناس من
مختمف بمدان العالم.
المواقع األثرية  :ويمتمك العراق تراثا حضاريا كبي ار حيث حضارة أور وبابل والوركاء وآشور
ونينوى والتي التزال آثارىا شاخصة لحد اآلن إضافة إلى الحضارة اإلسالمية (المموية في سامراء
وجامع الكوفة والسيمة في مدينة النجف) وتستيوي ىذه المواقع العديد من الميتمين بالتراث الثري
والحضاري
الضخمة

فضال عن وجود الكثير من المشاريع السياحية
والمؤسسات والمعاىد السياحية

والفنادق والمنتجعات

واضافة إلى ما سبق

السياحية

فيناك العديد من المشاريع

السياحية األخرى التي يتطمب االستثمار فييا .
رابعا:فرص االستثمار في مشاريع البنى االساسية :احدثت الحروب المتتالية دما ار شبو كامل في
البنى االساسية (الطاقة الكيربائية  ،االتصاالت  ،النقل  ،الماء والصرف الصحي ،اضافة إلى
المؤسسات العامة)(عاشور )188:2007،وىذا الدمار ادى إلى تدمير البنى التحتية لالقتصاد
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العراقي والى تراجع كبير في الخدمات المقدمة لممجتمع لذلك فعمى الحكومة العراقية القيام
بالعديد من االجراءات الالزمة والعاجمة لمنيوض باالقتصاد (االقتصاد الذي دمرتو الحروب ) من
خالل تشجيع المستثمرين المحميين واالجانب عمى االستثمار في مجاالت مختمفة وخاصة
مجاالت البنية التحتية وغيرىا .وعميو يمكن ان تستنتج مما سبق ان مشكمة االستثمار في العراق
مشكمة اجتماعية وسياسية ولغرض تييئة المناخ المالئم البد من بذل جيود كبيرة بدا من
االستغالل االمثل لمموارد االقتصادية المتوافرة بما يحقق تنمية اقتصادية شاممة ومستدامة.
المبحث الثالث
أوالً :تحميل وقياس أهم المتغيرات المؤثرة عمى االستثمار في االقتصاد العراقي لمفترة ()1999-2010

قامت الدراسة عمى اختيار بعض المتغيرات االقتصادية التي نعتقد بانيا تؤثر في اجمالي تكوين
راس المال الثابت ومنيا متوسط الدخل الضروري واسعار الصرف والمديونية العالمية والرقم
القياسي ألسعار المستيمك فمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي خالل فترة الدراسة قد شيد
تذبذبا ممحوظا من خالل البيانات االحصائية المتحصل عمييا ارتبطت بآثار وأضرار اقتصادية
ومالحق باالقتصاد العراقي من دمار وتخريب ،واعتقد الباحثون بانو عامل مؤثر في التأثير عمى
حجم االستثمار في العراق وادخل ضمن تمك المتميزات االقتصادية اما متغير الرقم القياسي
لألسعار والذي يشير إلى معدالت التضخم والذي يؤثر عمى القوة الشرائية لألفراد والنقود حيث
وجدنا خالل الفترة المدروسة كانت في بداياتيا بداية انتعاش لالقتصاد وخاصة بعد حرب الخميج
شيدت بعدىا ارتفاعات باألسعار

وانخفاض في القوة الشرائية

لمدينار العراقي (السامرائي

 .)74،2011،اما متغير اسعار الصرف فإنيا تعد أداة ربط االقتصاد المحمي باالقتصاد العالمي
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وان تصدير السمع يزيد من عرض عممة البمد في السوق الوطني واالستيراد يزيد من الطمب عمى
عممة ذلك البمد إلى ان االستيرادات تزيد الطمب عمى العمالت االجنبية وتزيد من عرض العممة
الوطنية في االسواق العالمية ،بينما الصادرات تزيد من الطمب االجنبي عمى العممة الوطنية
وتزيد من عرض العمالت

االجنبية في السوق الوطني (كريانين  ،)26،2010وان تخفيض

الصرف يعمل عمى تحفيز الصادرات وتثبيط الواردات بواسطة الية االسعار اذا تمتع كل منيا
بمرونتي طمب عالية واذا زادت الصادرات وانخفضت نسبة االستيرادات االستيالكية من
اجمالي االستيرادات قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل االستثمار (حاتم وسممان )285،1994ومن
خالل متابعة بيانات اسعار الصرف في االقتصاد العراقي خالل فترة الدراسة يظير ان ىناك
تباينا واضحا في اسعار الصرف لمعممة ،نعتقد بانيا كان ليا االثر في صرف االستثمار وكذلك
ان الجانب او المتغير اليام عن بقية العوامل في اتخاذ الق اررات االستثمارية وىي االستقرار
السياسي واالمني الن المستثمر البد وان يأخذ بنظر االعتبار جممة المخاطر غير االقتصادية
التي من المحتمل ان يتغير فييا مثل التامين ومصادرة الممكيات والتدخل الحكومي في النشاط
االقتصادي،

فضال عن تأثير االستقرار

في النظام

السياسي واالجتماعي

ويعد من اىم

المحددات باإلضافة إلى تأثير الحصار االقتصادي فقد احدثت العزلة التي عانا منيا العراق
خالل فترة الحصار ،اضعفت معيا االستثمار في العراق (الخزرجي  )150،2008وان جميع تمك
المتميزات اخذت بالحسبان من خالل اختبارات نموذج االنحدار الخطي المتعدد.
ثانيا :تحميل وقياس تأثير بعض المتغيرات االقتصادية  :اما عن نتائج التحميل فقد تم اخذ تأثير
كل متغير من المتغيرات المستقمة في تأثيرىا عمى المتغير التابع اجمالي تكوين راس المال الثابت
وكانت نتائج التحميل التالية :
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ا -العالقة بين الناتج المحمي االجمالي واجمالي تكوين راس المال الثابت :
وقد مثمت العالقة الصيغة االتية
X=5.113+0.0000754 Ln X1
T=0.00
F=0.00
R2=0.62
D.W=0.584
العالقة بين تأثير المتغير المستقل الناتج المحمي االجمالي في التأثير عمى المتغير التابع
اجمالي تكوين راس المال الثابت  ،ووجد ان متغير الناتج المحمي االجمالي مثمتو العالقة
الموغارتمية لمطرف االيمن وتبين ان العالقة طردية بينيما وكمما زاد الناتج المحمي االجمالي بمقدار
وحدة واحدة فان االستثمار (اجمالي تكوين راس المال الثابت ) سوف يزداد بمقدار 0.0000754
وىذا يتفق مع منطق النظرية االقتصادية  ،اما من حيث االختبارات االحصائية ومن حيث القوة
التفسيرية لمدالة فقد كان معامل التحديد  0.62وىذا يدل عمى ان  %62من المتغيرات في تكوين
راس المال الثابت ترجع إلى الزيادة الحقيقية في الناتج المحمي االجمالي  ،وكان اختبار  tمعنوياً
جدا حيث بمغ  0.000وكذلك الحال بالنسبة الختبار  fحيث بمغ .0.000
ب -العالقة بين الرقم القياسي لألسعار واجمالي تكوين رأس المال الثابت :
وقد مثمت الصيغة الخطية
Y=498.348+0.561 X3
T=0.00
F=0.00
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R2=0.77
D.W=2.91
العالقة بين تأثير المتغير المستقل ( الرقم القياسي ألسعار المستيمك ) في التأثير عمى المتغير
التابع اجمالي تكوين أرس المال الثابت  ،ويبدو من المعادلة انو ازداد الرقم لألسعار بمقدار وحدة
واحدة فإن اجمالي تكوين المال سوف يزداد بمقدار  0.561وان العالقة الطردية تدل عمى انو كمما
ازداد الرقم القياسي كمما زاد االستثمار وذلك يكون ايجابيا في الدول متوسطة الدخل كالعراق  ،في
حين يكون سمبيا في الدول منخفضة الدخل  .اما من حيث االختبارات االحصائية فكانت الدالة
ممتازة من حيث اختبار  tواختبار المعنوية االجمالية  fاما من حيث القوة التفسيرية فقد كانت قيمة
معامل التحديد  0.77وىذا يدل عمى ان  %77من المتغيرات في تكوين راس المال ترجع إلى
الزيادة في الرقم القياسي لألسعار  .وان ارتفاع اسعار النفط ادى إلى زيادة االسعار والى زيادة
حصيمة العراق من النقد االجنبي الذي سوف يؤدي إلى تسريع االستثمار وزيادة معدالت التنمية .
وكذلك وان ارتفاع االسعار قد يزيد من الطمب عمى العمالة في المناطق الريفية ليستفيد من ذلك
العمال غير الماىرين والفقراء  ،وان ىيكل االقتصاد ىو الذي يحدد لكيفية تأثير الزيادة في الدخل
عمى القطاعات المختمفة ((www.fao.orgان منظمة العمل الدولية فقد حاولت ان تترجم مفيوم
تمبية الحاجات االساسية إلى برنامج عمل ناجح في الكثير من الدول النامية غطى جوانب ميمة
من عممية التنمية االقتصادية شممت الرعاية الصحية والتعميم االساسي ودعم المشروعات الصغيرة
ومشروعات البنية التحتية  .االقتصادي ( مايكل تودارو ) مؤلف كتاب التنمية االقتصادية في
العالم الثالث يرى ان التنمية االقتصادية يجب ان تكون عممية متعددة الجوانب متضمنة لمتغيرات
االساسية في البنية االجتماعية والمواقف الشعبية والمؤسسات القومية ،وكذلك تستيدف تعجيل النمو
االقتصادي وتقميل عدم التساوي في الدخول  ،والتنمية في جوىرىا يجب ان تمثل كل السمسمة
المتكاممة لمتغير بجانب التوفيق بين الحاجات االساسية ورغبات االفراد والمجموعات االجتماعية
من خالل نظام اجتماعي متكامل والتقدم نحو وضع افضل لمحياة ماديا ومعنويا
). (http//www.islamonline.net

427

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

د-العالقة بين الدين العام الداخمي واجمالي تكوين راس المال الثابت :مثمت الصيغة الموغارتمية االتية

Ln y= 6.507+0.000000380 Ln X3
T=0.00
F=0.00
R2=0.60
D.w=0.747
عالقة الدين العام الداخمي في التأثير عمى إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النموذج القياسي ،
وكانت العالقة طردية بينيما  ،وتبين انو كمما زاد الدين بمقدار وحدة واحدة سوف يزداد تكوين راس

المال بمقدار  0.000000380اما من حيث االختبارات االحصائية فان اختبار  tكان معنويا

وكذلك الحال بالنسبة إلى اختبار  ، fاما من القوة التفسيرية فقد كانت قيمة معامل التحديد 0.60
وىذا يعني ان  %60من التغيرات في تكوين راس المال الثابت ترجع إلى الدين العام الداخمي .

إن فجوة الموارد المحمية وتأثيرىا في نقل التضخم في البالد المختمفة عندما يكون معدل االستثمار
اكبر من معدل االدخار يستدعي اما االفتراض الخارجي او التمويل بالعجز وكالىما يؤديان إلى

الضغط عمى المستوى العام لألسعار مع تفاوت االجل الذي يظير فيو ثمار التضخم لكل منيما .

ففي حالة التمويل بالعجز فان اثاره التضخمية تظير غالبا في االجل القصير او المتوسط اما في
حالة الظروف الخارجية فان اثارىا التضخمية تظير في المدى المتوسط حينيا تبدا مدفوعات خدمة

الدين في التزايد (زكي . )51 : 1985 ،

هـ  -العالقة بين سعر الصرف واجمالي تكوين راس المال الثابت  :وقد مثمت الصيغة الموغارتمية
لمطرف االيمن
Y=-46.039+804.002 Ln X4
T=0.25
F=0.258
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R2=0.06
D.W=0.702
العالقة بين أثر سعر الصرف لمدينار العراقي في المتغير التابع اجمالي تكوين أرس المال الثابت،
وتبين من نتائج التحميل ان تأثير سعر الصرف كان ضعيفا جدا في التأثير عمى إجمالي تكوين

رأس المال الثابت  ،حيث بمغ معامل التحديد  0.06وذلك يدل عمى ان  %60فقط من التغيرات

في اجمالي تكوين راس المال الثابت ترجع إلى سعر الصرف .

و -العالقة بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي واجمالي تكوين راس المال :
مثمت الصيغة الخطية االتية
Y=142.968+0.003244 X5
T=0.00
F=0.00
R2=0.80
D.W=2.39
العالقة بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي كمتغير مستقل في التأثير عمى المتغير التابع
اجمالي تكوين راس المال الثابت  ،وتبين العالقة الطردية بينيما انو اذا زاد متوسط نصيب الفرد
من الدخل القومي بمقدار وحدة واحدة فان اجمالي تكوين راس المال الثابت سوف يزداد بمقدار
، 0.003244أما من حيث االختبارات االحصائية فإنيا كانت معنوية لكل من اختبار tواختبار f
عمى التوالي  ،اما من حيث القوة التفسيرية لممعادلة فإنيا كانت قوية حيث بمغ معامل التحديد
 0.80وىذا يدل عمى ان  %80من المتغيرات في اجمالي تكوين راس المال الثابت تعود إلى
اثر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  ،لما لمدخل القومي من تأثير في إجمالي تكوين رأس
المال الثابت .
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ز -عالقة اثر الحروب والحصار بإجمالي تكوين رأس المال الثابت  :عند تحميل تباين المتغير
التابع اجمالي تكوين راس المال الثابت والمتغير الوىمي المستقل لقياس اثر سنوات الحرب
والحصار االقتصادي خالل المدة  ،اتضح ان عامل الحصار كان مؤث ار جدا نتيجة لعدم االستقرار
االقتصادي واالجتماعي بينما لم تتأثر قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بسنوات الحرب كما

يتضح من المعادالت التالية وجدول ( )10جدول تحميل التباين :

Y= 0.05 + 0.450

المتغير الوهمي ألثر الحصار

×6

T=0.00
F=0.00
R2=0.68
وفيما يخص اثر الحروب فقد كانت النتائج
Y= 0.05 + 1655 War
T=0.00
F=0.98
R2=0.68

جدول ( )10جدول تحميل التباين ألثر الحصار والحروب لممدة ( ) 2010 - 1990
المعنوية

F

.000

37.147

.908

.014

متوسط

درجة الحرية

المربعات

مجموع

مصدر التباين

المربعات

4.50E + 08

1

4.50E+08

Block

165535.1

1

165535.1

War

12112350

18

2.18E+08

Error

20

6.85E+08

Total

الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج البرنامج االحصائي spss

 -3.4المبحث الثالث  :خالصة النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 -1.3.4خالصة النتائج :

جدول ( )11خالصة المعادالت التقديرية واختباراتيا االحصائية
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F

T

المعادلة

ت

D.W
0.584

0.62

0.00

0.00

Y=5.113 + 0.0000754 Ln X1

الناتج المحمي االجمالي

2.90

0.77

0.00

0.00

Y= 498.348 + 0.561 X2

الرقم القياسي لألسعار

0.747

0.60

0.00

0.00

 Ln y= 6.507 + 0.000000380 Lnالدين العام الداخمي
X3

0.702

0.06

0.258

0.25

Y= - 46.039 + 804.002 Ln X4

سعر الصرف

2.39

0.80

0.00

0.00

Y=142.968 + 0.003244 X5

متوسط نصيب الفرد من

-

0.68

0.00

0.00

Y= 0.05 + 0.405 Blook

اثر الحصار

-

0.68

0.98

0.00

Y= 0.05 + 1655 War

اثر الحروب

الدخل القومي

الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج البرنامج االحصائي spss
من خالل مالحظة المعادالت السابقة تبين ان االشارات الجبرية مطابقة لمنطق النظرية االقتصادية
من ناحية  ،ومن ناحية اخرى نجد قيمة المعممات في النماذج المختارة تعني ان ليذه المتغيرات
المستقمة المختارة تأثير في المتغير التابع ( اجمالي تكوين راس المال الثابت) وقد أظيرت أحسن
تماثيل في معادلة اثر الرقم القياسي ألسعار المستيمك األكثر تأثي ار والمتغير الوىمي لسنوات
الحصار االقتصادي او عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي  .اما معامل االرتباط  R2فقد
ظيرت قوتو في التأثير ألكثر المتغيرات المستقمة (المختارة ) في تأثيرىا وتراوحت بين ( – 0.80
 ) 0.60ولجميع المتغيرات المختارة  .وان بعض النماذج المقدرة فقدت خاصية الكفاءة في
الحصول عمى اقل تباين ممكن وىذا ادى إلى عدم معنوية المتغيرات المستقمة نتيجة لتناقص قيمة t
المحتسبة  ،وىذه االنحرافات في بعض النماذج ناتجو عن عيوب تتعمق بالبيانات وعدم دقتيا .
أ -:االستنتاجات- :
 -1يتأثر االستثمار بعدة عوامل والتي من بينيا  ،الناتج المحمي االجمالي  ،الرقم القياسي
لألسعار  ،الدين العام الداخمي  ،سعر الصرف  ،مستوى االستقرار االقتصادي والسياسي
واالجتماعي .
 -2ان التكنولوجيا الحديثة والمتطورة التي من الممكن نقميا عبر االستثمار االجنبي المباشر
لمشركات المحمية في البمدان المضيفة تقدم مساىمة ميمة بجانب أرس المال الذي يشتمل عميو
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االستثمار االجنبي المباشر في زيادة النمو االقتصادي والتأثير عمى تكوين راس المال الثابت
لمبمد المضيف .
 -3ان الفجوة التكنولوجية التي تفصل بين بمدان الموطن والبمدان المضيفة من جية والشركات
متعددة الجنسية والشركات المحمية من جية اخرى من المسائل الميمة التي تحتل اىمية كبيرة
في بيان اثر نقل التكنولوجيا إلى البمدان النامية المضيفة ،اذ كمما كانت ىذه الفجوة التكنولوجية
ضيقة كمما ادت إلى تسييل عممية نقل واستيعاب ونشر المعرفة التكنولوجية فيما بين الشركات
متعددة الجنسية والشركات المحمية وبالتالي رفع مستوى التنافسية بين ىذه الشركات المختمفة .
 -4باإلضافة إلى انعدام األمن واالستقرار السياسي  ،ىناك ضعف في الخدمات المالية
والمصرفية وغياب انشطة البحث والتطوير باإلضافة إلى االختناقات المستمرة في مجال الطاقة
الكيربائية والوقود  ،والفساد االداري والمالي في الدوائر الحكومية  ،كل ذلك يعد من معوقات
االستثمار في العراق .
ب -:التوصيات -:
 -1مكافحة الفساد االداري المبطن المنتشر في داخل اجيزة الدولة بكافة انواعو (عدم الكفاءة ،
عدم تجانس االختصاص  ،الرشوة )  ،ووضع اليات وقوانين صارمة لمحاسبة المفسدين  ،من
جية  ،ومن جية اخرى تحسين الوضع االقتصادي وزيادة الحوافز المالية لمعاممين في الييئات
المتعمقة باالستثمار بغية منع امكانية تعرضيم لمرشوة بأشكاليا المختمفة وتحت مسميات عديدة .
 -2العمل بتقديم قروض ومساعدات إلى المستثمرين المحميين إلقامة المشاريع الميمة والحيوية
والتي تتطمب مبالغ ضخمة  ،وخمق كوادر فنية وادارية محمية كفوءة لدييا القدرة الكافية لمتعامل
مع الكوادر االجنبية المنخرطة ضمن العمميات االستثمارية في داخل العراق .
 - 3تقديم بحوث خاصة بتقويم المشاريع الحالية المنجزة لغرض االستفادة القصوى من العمميات
االستثمارية المقترح االقدام عمييا وفق منظور المبادئ االقتصادية التي تنص عمى ضرورة التعامل
مع جميع الموارد االقتصادية النادرة عمى افضل وجو كي ال يتحقق اي نمط من انماط اليدر ليا
اثناء استخداميا في العمميات االستثمارية .
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 -4التأكيد عمى اىمية تقوية وتعزيز االستقرار السياسي واالقتصادي في العراق وتكثيف الجيود
لتحسين بيئة االستثمار المحمي واالجنبي من خالل معالجة اوجو القصور في ىذه البيئة .
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