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المستخمص:
تعد االستثمارات األجنبية المباشرة أحد وسائل فتح أسواق البمدان المتقدمة لمسمع الجديدة
ميم لتوريد العمالت األجنبية إلى
التي تساىم البمدان النامية في إنتاجيا ,وكذلك فيي
ٌ
مصدر ٌ
البمدان األخيرة التي ترضخ تحت وطأة الديون والتي تعتمد وبشكل كبير عمى االستيراد األجنبي,

فضالً عن اإليجابيات العديدة ليذا النوع من االستثمار ,لذا فقد شيدت تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر تزايداً كبي اًر الى البمدان النامية منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بسبب عدم امكانية
استمرار المعونات األجنبية والقروض المصرفية لوحدىا بتمويل تنميتيا االقتصادية ,ومن ىذا الشأن
ركز العراق اىتمامو عمى جذب ىذا النوع من االستثمار بوصفو أحد وسائل سد الفجوة في موارده
المالية والمحمية من خالل تييئة المناخ االستثماري المالئم لو ,لذا فقد ىدف البحث الى قياس
وتحميل دور االستثمار األجنبي المباشر في النمو االقتصادي في العراق خالل المدة
( ,)3102-0891وفيو أوضحت نتائج الجانب العممي معنوية متغير االستثمار األجنبي المباشر
 X1والصادرات  X2والناتج الصناعي  X5واالستثمار المحمي  X6ومعدل النمو السكاني  X8ونسبة
التكوين الرأسمالي إلى الناتج المحمي اإلجمالي  X9واالنفاق الحكومي العام  X10بعالقة ايجابية مع
قيم الناتج المحمي اإلجمالي  Yفي حين ظيرت معنوية متغير االستيرادات  X3والعجز في الموازنة
العامة لمدولة  X4ومعدل التضخم  X7وبعالقة غير Yيجابية مع المتغير المعتمد ,ولم تظير
معنوية متغير متوسط عدد سنوات التعميم  X11خالل مدة البحث.
الكممات المفتاحية :استثمار أجنبي مباشر ,نمو اقتصادي ,عراق.

Abstract:
Foreign direct investments are considered one of the means to open
the developed countries markets with new goods that are produced by them
with the developing countries. Also, the foreign direct investments is an
important source to polarize the foreign currencies to the developing
countries that suffer from debts and considerably depend on imports, in
addition to the several advantages of this type of investment. Therefore, the
flows of the foreign direct investments witnessed a great increase in the
developing countries since the decade of eighties in the past century due to
the incapability of resuming the foreign assistances and the bank loans
alone to finance the economic development in those countries. From this
point, Iraq focused its attention to attract this kind of investments as one of
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means used to bridge this gap between its financial and local resources
through accommodating the suitable climate for this investment. So, this
research aimed at measuring and analyzing the role of the foreign direct
investment in economic growth in Iraq during the period 1980-2013. In this
research the result of the practical aspect showed the significance of the
variable of foreign direct investment X1, export X2, industrial product X5,
Local investment X6, population growth rate X8, Capital accumulation ratio
to GDP X9, General expenditure X 10, with positive relation with the
dependent variable (gross domestic product Y), while the significance of
the variable import X3, deficit in general budget X4, average inflation X7,
with a negative relation with the dependent variable, there were no
significance for the variable mean number of the education years X 11,
though out the period of the research.
Key Words : foreign direct investment, economic growth, Iraq.

المقدمة:
عرف االستثمار األجنبي المباشر َّ
بأنو توظيفات ألموال أجنبية في موجودات رأسمالية ثابتة
ُي َّ

في دول معينة ,أي أنو استثمار ينطوي عمىى عالقىة طويمىة األجىل تعكىس منفعىة المسىتثمر األجنبىي
فىىي دولىىة أخىىرو ,ويكىىون لىىو الحىىق فىىي إدارة موجوداتىىو والرقابىىة عمييىىا مىىن بمىىده األجنبىىي ,أو مىىن بمىىد
فردا ,أم شركة ,أم مؤسسة ,ويتضمن االستثمار األجنبىي المباشىر
اإلقامة ,سواء أكان ىذا المستثمر ً
مجموعىة مىن المضىىامين ,أىميىا :إَّنىو اسىتثمار فىي موجىودات ثابتىىة بطبيعتيىا ,لىذا فى َّن إدارتيىا تكىىون
مباشىرة مىىن قبىىل المسىىتثمر األجنبىىي ,ويىىتم تمويىىل االسىىتثمارات األجنبيىىة مىىن خىىالل رأس المىىال الىىذي
يقدمىو المسىتثمر األجنبىي الىىذي يتخىذ نمىط التمويىىل بالممكيىة والمديونيىة أو بصىىيت أخىرو متعىددة ,أمىىا
القنوات التي يسمكيا في حركتو فقىد تكىون الشىركات متعىددة الجنسىية ,وقىد يكىون االسىتثمار األجنبىي
المباشىىر ىىىو الىىذي أكسىىب ىىىذه الشىىركات صىىفة تخطىىى الحىىدود القوميىىة .أمىىا المسىىتثمر األجنبىىي فيىىو
شخصا طبيعيًّا ,واما معنويًّا ,مثل منظمة أعمال ,أو
الذي يضع االستثمارات األجنبية ,قد يكون إما
ً
ىادا مىىن مجموعىىة دول ,إال أنىىو فىىي أكث ىىر
شىىركة ,أو مؤسسىىة ,وربمىىا يكىىون المسىىتثمر دولىىة ,أو اتحى ً
األحوال تكون الشركات متعددة الجنسية ىي المصدر األكبر لالستثمارات األجنبية.
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مشكمة البحث:
يتسم االقتصاد العراقي بعدد من الصفات التي جعمت منو اقتصاداً يشارك العديد من
البمدان النامية خصائصيا وسماتيا ,ف حدو أىم خصائصو تتمثل في اختالل ىيكمو االقتصادي
وىيمنة قطاع إنتاج السمع األولية كالزراعة والصناعات االستخراجية التي يعتمد عمييا العراق في
اإلنتاج والتصدير ,والتي تشكل المصدر الرئيس لتكوين الدخل القومي وتوفير النقد األجنبي ,ويتسم
أيضاً بالتقمبات في وتائر نموه إذ إ َّن قطاعات اإلنتاج تعاني من حالة التذبذب وعدم االستقرار يرافق
ذلك عدم توازن ىياكمو اإلنتاجية التي قادتو نحو التركيز عمى إنتاج السمع االستيالكية وتصديرىا
بشكميا األولي مثل المنتجات الغذائية واألولية ,األمر الذي عكس أثره في تشويو الييكل االقتصادي
واإلنتاجي العراقي وىشاشة بنية سوق العمل فيو الذي تسوده نسبة كبيرة من ضعيفي التأىيل
والقدرات الفنية واإلدارية وانتشار ظاىرة البطالة التي أفرزت انعكاسات اقتصادية واجتماعية
وسياسية غير إيجابية فضالً عن أنيا ألقت أعباء كبيرة عمى السياسة المالية واالقتصادية لمبمد,
رافق ذلك انتشار ظاىرة الفقر بسبب آليات التضخم في البمد فضالً عن ارتفاع المستوو العام
لألسعار بشكل شبو دائم والسيما بالنسبة لمسمع الضرورية ,وىو األمر الذي كان لو أثر بالت
األىمية في رفع معدالت التضخم ,لذا ف ن التعامل مع ىذه الشركات أصبح أم اًر البد منو ألنيا تعد
مصد اًر ميماً لجذب األموال األجنبية الالزمة لتنفيذ خطط اإلنتاج ورفع معدالت النمو االقتصادي
لمبمد واالنفتاح عمى األسواق الدولية وامكانية النفاذ إلييا السيما وان ىذا النوع من االستثمار يعد
نافذة مستمرة من العمل واإلنتاج لمحصول عمى التكنولوجيا الحديثة بعد أن َّ
ظل العراق ولفترات
زمنية طويمة بعيداً عن التطورات التي حصمت في الصناعة العالمية.

أهمية البحث:
تنبع أىمية البحث من أىمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في رفع معدالت النمو
االقتصادي في العديد من البمدان النامية ,وفى ىذا الشأن أكدت العديد من الدراسات االقتصادية
عمى المنافع المتحققة من ىذا النوع من االستثمار الذي ُي َم ِّكن الدولةَ المضيفة من تحقيقيا ,سواء

أكانت منافع مباشرة ,أم غير مباشرة ,كنمو الدخل القومي أو نمو رأس المال الثابت ,أو رفع
معدالت تراكم رأس المال ,فضالً عن اآلثار اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر في ميزان
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المدفوعات والميزان التجاري ,وتشغيل مزيد من األيدي العاممة ,واستغالل قدر كبير من الموارد
المادية والبشرية في البمدان المضيفة ,ونقل أحدث وسائل التكنولوجيا إلييا.

هدف البحث:
يعد االستثمار األجنبي المباشر أحد العوامل االقتصادية التي تسيم في تطوير االقتصاد
العراقي ورفع معدالت نموه ,وىو مؤشر عمى االنفتاح عمى العالم الخارجي وقدرتو عمى التعامل
والتكيف مع األسواق األجنبية ,ومن ىذا الشأن ييدف البحث إلى دراسة دور االستثمار األجنبي
المباشر في تحقيق النمو االقتصادي في العراق خالل المدة .3102-0891

فرضية البحث:
يعتمد البحث عمى فرضية مفادىا أن لالستثمار األجنبي المباشر دور ميم في تحديد
مسارات النمو االقتصادي في العراق خالل المدة .3102 - 0891

منهج البحث:
 -1أسموب البحث :اعتمىد البحىث فىي منيجىو عمىى أسىموب الىربط بىين اتجىاىين ,األول( :وصىفي

يستند إلى الدراسات النظريىة التىي درسىت الموضىوع نفسىو ,والثااني( :كمىي يسىتند إلىى ط ارئىق

االقتصى ىىاد القياسى ىىي وأسى ىىاليبو ,ومى ىىن ثى ىىم قيى ىىاس أثى ىىر االسى ىىتثمار األجنبى ىىي المباشى ىىر فى ىىي النمى ىىو
االقتصادي في العراق لتقييم الجانب التجريبي من الدراسة.

عاما  ,3102 – 0891وألغراض
 -2الفترة الزمنية :تضمنت الدراسة فترة زمنية مداىا ً 23
الدراسة القياسية سيتم استخدام أنموذج قياسي بأربع صيت ,ىي الخطية ,والموغاريتمية
المزدوجة ,وشبو الموغاريتمية ,والمعكوسة وبطريقة االنحدار الخطى المتعدد المعتمد عمى
طريقة المربعات الصغرو االعتيادية OLS؛ ألنيا تعطي أفضل التقديرات الخطية غير المتحيزة

التي غالباً ما تتفق مع منطق النظرية االقتصادية.
العرض المرجعي والدراسات المعاصرة عن أثر االستثمار األجنبي المباشر في النمو االقتصادي
يسيم االستثمار األجنبي المباشر بدور ميم في رفع معدالت النمو االقتصادي في البمدان
النامية ,من خالل نقل وتوطين التكنولوجيا والعديد من الصناعات المتقدمة إلييا ,ومن ىذا الشأن
حظي ىذا االستثمار في العراق بقبول واسع من أجل الحصول عمى منافعو المتمثمة في تقميل كمفة
التكنولوجيا الحديثة وتدريب األيدي العاممة المحمية وفتح أسواق جديدة ذات ارتباطات دولية ,فضالً
عن دوره في تسويق المنتجات المحمية في األسواق العالمية ومن ىذا الشأن ارتأينا تسميط الضوء
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عمى أىم الدراسات والبحوث التي تناولت ىذا الموضوع وبحسب تسمسميا التاريخي بحيث يمكن
االعتماد عمييا في تحميل ومناقشة مشكمة البحث.
ففي عام  3112نشر الكواز والعبادي دراسة أوضحا فييا أن البمدان النامية اعتمدت منذ
مدة طويمة وحتى اآلن عمى عدد من الدول المتقدمة لمنيوض بمستويات تنميتيا وزيادة معدالت
نموىا االقتصادي ,وأن ذلك تم بأشكال وصور متعددة؛ نتيجة لمنقص الكبير في مصادر التمويل
المحمية لدييا لدعم مشاريعيا التنموية ,ألن ذلك يتطمب اعتمادىا عمى مصادر التمويل الخارجية,
ومنيا االستثمار األجنبي المباشر ,باعتباره محركاً لمنمو االقتصادي الذي يسيم في زيادة القدرات
اإلنتاجية لالقتصاد المحمي وايجاد فرص عمل لأليدي العاممة العاطمة عن العمل ,وزيادة معدالت
التشغيل وادخال أحدث وسائل التقنية إلى البمدان المضيفة ,وتزويدىا بأساليب إدارية أكثر فاعمية,
وىو ما يعد من المزايا التي ال توفرىا بقية أنواع مصادر التمويل األخرو ,وأوضح الباحثان وجود
فوائد عدة يحصل عمييا االقتصاد المضيف من االستثمار األجنبي ,منيا نقل التكنولوجيا الحديثة
التي يتم من خالليا نقل التقنية والميارات اإلدارية لمعاممين في الدولة المضيفة ,والتأثير اإليجابي
في ميزان المدفوعات من خالل زيادة الصادرات وتقميل االستيرادات ,وما لذلك من آثار إيجابية
تنعكس في النمو االقتصادي لمبمد المضيف (الكواز والعبادي. 3112 ,
وفي عام  3112أيضاً نشر  Alasragبحثاً عن سياسات تنمية االستثمار األجنبي
المباشر في الدول العربية ,أوضح فيو أن ىذه الدول تسعى إلى تحقيق معدالت نمو وتنمية
اقتصادية مرتفعة من أجل حل المشكالت التي تواجو إقتصاداتيا ,مثل مشكالت البطالة ,وعجز
موازين مدفوعاتيا ,وتدني معدالت االدخار ,واالستثمار في عدد كبير من مشاريع ىذه الدول ,ومن
ىنا ُع َّد االستثمار األجنبي المباشر وسيمةً ميمة لرفع معدالت النمو في التجارة واالقتصاد؛ لما
يوفره ىذا النوع من االستثمار من تكنولوجيا متقدمة ,ورأس مال كبير ,وادارة حديثة ,فضالً عن
اتصال ىذه الدول بأسواق نظيراتيا المتقدمة ,وأوضح الباحث أ َّن البمدان العربية تتمتع بعوامل
عديدة جاذبة ليذا النوع من االستثمار ,إلى الحد الذي يمكنيا من تحقيق أىدافيا االقتصادية,
المتمثمة في اختراق السوق العالمية ,وتحقيق أرباح مرتفعة ,ألن ىذه الدول تمثل سوقاً كبيرة ,لذا
يقع عمييا عبء أساس ىو تشجيع االستثمار األجنبي المباشر ,واالستفادة القصوو منو لدعم نموىا
االقتصادي ( , Alasrag, 2007وفي عام  3119أوضحت دراسة مبروك دور االستثمارات
األجنبية المباشرة في زيادة معدل التكوين الرأسمالي في معظم البمدان النامية التي تعاني من نقص
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كبير في رؤوس األموال الالزمة لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية فييا ,بسبب انخفاض دخوليا
القومية وصعوبة االدخار فييا ,وقد أوضح الباحث أىمية االستثمارات األجنبية المباشرة في زيادة
معدل التكوين الرأسمالي في ىذه البمدان ,الذي ارتفع بنسبة  %311خالل المدد,0894 -0891 :
و 0882 -0883؛ إذ ازداد من متوسط سنوي قدره  0325مميار دوالر إلى  4029مميار دوالر ,ثم
إلى  21مميار دوالر عام  ,0883وبمت نصيب البمدان النامية نحو  %31من إجمالي االستثمار
األجنبي المباشر في العالم في النصف األول من عقد الثمانينات ,وازداد إلى  %23خالل المدة
 ,0883-0883وفي عام  3111بمغت قيم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى ىذه البمدان
نحو  1119مميار دوالر ,أي بزيادة بمغت نسبتيا  %03مقارنة بعام ( 0888مبروك, 3119 ,
وفي عام  3118نشر الجابري دراسة عن دور االستثمار األجنبي في تحقيق التنمية االقتصادية
في العراق ,أوضح فييا أن االستثمار األجنبي أحد العوامل الخارجية التي تدعم اقتصاد أي دولة,
ألن ىذا العامل يسيم في نقل رؤوس األموال والتكنولوجيا ,ويسيم في توفير عدد من فرص العمل
الالزمة المتصاص ظاىرة البطالة ,وكبح معدالت التضخم ,والنفاذ إلى األسواق الدولية من خالل
تنمية الصادرات ,فضالً عن ىذا النوع من االستثمار في زيادة معدل النمو االقتصادي ,من خالل
زيادة القيمة المضافة لتشغيل األيدي العاممة ,وتدريبيا ,وىذا النوع من االستثمار يحفز االستثمار
المحمي؛ ألنو يمثل إضافات مباشرة إلى التراكم الرأسمالي داخل البمد المضيف ,من خالل زيادة
ِ
االستثمار
وي َم ِّك ُن ىذا
الشركات متعددةَ
عدد وحجوم المشاريع اإلنتاجية والتجييزات الرأسماليةُ ,
ُ
الجنسية من نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المضيفة ,بشرط أن يتم توجيو االستثمار بشكل
ٍ
حينئذ إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية في الدول المضيفة؛
صحيح في القطاعات االقتصادية؛ فيؤدي
ومن ثم يعالج االختالالت الييكمية التي يعاني منيا االقتصاد المحمي ,دون التأثير السمبي في
ىيكل االقتصاد المضيف (الجابري , 3118 ,وفي عام  3118نشر مالكي دراسة عن دور
االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا بالجزائر ,أوضح فييا أن االستثمار األجنبي
مصدر ميم من مصادر التمويل الخارجي في عدد كبير من البمدان النامية التي تعجز
المباشر
ٌ
فييا المدخرات المحمية عن تمويل المستوو المالئم من االستثمارات الالزمة لتحقيق معدالت مرتفعة

لمنمو االقتصادي ,وأن أىمية ىذا النوع من االستثمار ازدادت منذ عقد التسعينيات من القرن
الماضي؛ ألسباب عديدة ,أىميا :أزمة المديونية عام  ,3119وما ترتب عمييا من عجز عدد من
الدول المدينة عن سداد ديونيا ,وحدوث تغييرات في الدول النامية ذات العجز المالي في مجاالت
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التكنولوجيا والميارات اإلدارية والتسويقية ,وقد أوضح الباحث أن أثر االستثمار األجنبي المباشر
برز في مجاالت متعددة ,منيا التجارة الدولية في عدد من األقطار العربية ,بمغت قيمتيا نحو (4
تريميون دوالر عام  ,0884مرتفعة بنسبة  %08عما كانت عميو عام  ,1994وارتفعت قيمة
الخدمات التجارية بنسبة  %03.5لتبمت نحو  03تريميون دوالر عام  ,1995أما صادرات بمدان
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تضم أكثر الدول العربية؛ فقد بمغت نحو  030بميون دوالر ,أي
تفاعا بنسبة  %02,4مقارنة بعام  .0883أما في مجال النمو االقتصادي الذي يعد
أنيا حققت ار ً

أحد أىم المؤشرات االبتدائية التي يستخدميا المستثمرون في اتخاذ قرارىم االستثماري فقد شيد عام

 1996تحقيق معدالت نمو حقيقية في الناتج المحمي اإلجمالي في عدد من األقطار العربية
تراوحت بين  %7 -%4سنويًّا وىي :موريتانيا  ,%2تونس  ,%5.8األردن  ,%4.3مصر
 ,%3.8السودان  ,%4.7والكويت ولبنان والمغرب  %4لكل منيا ,وىي معدالت توازي معدالت
النمو العالمية (مالكي , 3118 ,وفي عام  3101قدمت بسيوني دراسة عن اآلثار اإليجابية
لتدفقات األموال األجنبية ,مثمتيا في زيادة معدل التراكم الرأسمالي ,عمى اعتبار أن رأس المال
األجنبي يسيم في إضافة رصيد إلى رأس المال في المجتمع ,في شكل تجييزات إنتاجية تؤدي إلى
زيادة الطاقة اإلنتاجية في المجتمع .ومثمتيا كذلك في دور ىذه األموال في تقميص فجوة الموارد
المحمية االستثمار -االدخار وزيادة معدل النمو االقتصادي ,وىو ما تسعى إلى تحقيقو البمدان
النامية؛ ألنيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة تعجز ىذه البمدان عن تنفيذىا بمواردىا المالية
المحدودة؛ لذا تمجأ إلى االستثمارات األجنبية باعتبارىا الوسيمة الميمة لتسييل إنجاز عممية التنمية
اإلقتصادية فييا ,كما أن ىذه األموال تصطحب معيا التكنولوجيا الحديثة التي تسيم بدور بارز في
إ ستراتيجية التنمية التي تسعى إلى تحقيقيا البمدان النامية ,وتعمل عمى زيادة اإلنتاج وتحسينو ,وىو
ما يكون لو أثر واضح في زيادة الصادرات؛ ومن ثم ارتفاع معدل النمو اإلقتصادي المطموب ,وفي
ىذا الشأن يشير الواقع العممي إلى أن الدول التي استعانت باالستثمارات األجنبية حققت معدالت
نمو اقتصادي مرتفعة ,ومنيا تايوان ,ىونك كونك ,سنغافورة ,وكوريا الجنوبية ,وىي معدالت
تراوحت بين  %01إلى  %03عام  ,0883وىو ما نتج عن سياسة االنفتاح االقتصادي عمى
العالم الخارجي ,وتشجيعيا لتدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة إلييا (بسيوني , 3101 ,وفي
عام  3101نشر عبدالنبي دراسة عن االستثمار األجنبي ودوره في تطوير االقتصاد العراقي أوضح
فييا أىمية االستثمار األجنبي ودوره في عممية التنمية االقتصادية ,عمى اعتبار أن ىذا النوع من
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االستثمار أسيم بدور ميم في نمو اقتصادات عديدة ,وفي قطاعات معينة ,مثل حقول إنتاج النفط
الخام في الخميج العربي ,ومزارع الشاي في اليند ,وعمى ضوء ذلك يشير الباحث إلى وجود عدد
من مؤشرات التنمية المتداخمة والمتكاممة التي يحققيا ىذا االستثمار ,منيا تحقيق تحوالت ىيكمية
في المجاالت االقتصادية ,واإلدارية ,واإلجتماعية ,والثقافية ,وتحقيق تحسن مطرد في نوعية حياة
أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً ,وعمى الرغم من إيجابيات ىذا النوع من اإلستثمار ,إال َّأنو يحدث
عددا من اآلثار السمبية ,منيا الييمنة االستعمارية التي تمارسيا الشركات متعددة الجنسية,
ً

واستنزاف قدر كبير من ثروات الدول المضيفة ,وعمى الرغم من ذلك ف ن العديد من الدول تفضل
ىذا النوع من االستثمار السيما المباشر؛ لدوره في نقل رأس المال والتكنولوجيا والميارات التنظيمية
والتسويقية إلى الدول المضيفة ,فضالً عن دوره في توسيع نطاق التجارة ,وتوفير فرص العمل,
وكبح جماح التضخم ,وتسريع معدالت التنمية االقتصادية ,واالندماج في األسواق العالمية
(عبد النبي. 3101 ,
توضح الدراسات المذكورة آنفًا أنيا تناولت موضوع اإلستثمار األجنبي المباشر بصيغتو
الوصفية ,وفي إطار مفاىيم النظرية اإلقتصادية الحديثة التي أكدت عمى أن األعباء التي يفرزىا
ىذا النوع من اإلستثمار تتحمميا البمدان المضيفة ,في حين أن المنافع وبصورتيا الحالية سوف
تتجو إلى البمدان المتقدمة ,وىذا األمر يتطمب التحوط من األعباء مستقبالً.

التقدير اإلحصائي والتفسير االقتصادي ألثر االستثمار األجنبي المباشر في النمو
االقتصادي في العراق لممدة 3102-0891

من أجل قياس وتفسير أثر االستثمار األجنبي المباشر في النمو االقتصادي في العراق
يقتضي األمر معرفة قيم ومعدالت نمو االستثمار األجنبي المباشر في العراق خالل مدة البحث:
بمغت قيم االستثمار األجنبي المباشر الداخل إلى العراق نحو  0.42مميون دوالر عام
 ,0891وتذبذب ىذا الرقم خالل المدة  0894 -0891بفعل الظروف غير الطبيعية التي مر بيا
االقتصاد العراقي؛ إذ زاد إلى  4.12مميون دوالر عام  ,0890وىبط إلى  0.32مميون دوالر عام
 ,1983ووصل إلى أدناه عام  0894وبمت  1.82مميون دوالر ,أي بمعدل نمو سنوي مركب

 )حسب م لل اللمم السلمف المركب مي ًقا للم اللة اآلترة:
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قدره  % 31.223-خالل المدة  ,0894 -0891وارتفع بشكل كبير ًّ
نسبيا عام  ,0892وبمت
 02.30مميون دوالر ,ثم عاود اليبوط إلى قيم متدنية بمغت نحو  1.33مميون دوالر عام ,1988
وارتفع قميالً إلى  3.52مميون دوالر عام  ,1998ثم بمت  1.33مميون دوالر عام  ,0881أي
بمعدل نمو سنوي مركب بمت نحو  % 35.328-لممدة  ,0881 -0895ومنذ عام  0880أي بعد
انتياء الحرب العراقية اإليرانية شيد زيادة طفيفة بمغت نحو  3مميون دوالر عام  ,0880ثم وصل
إلى  2.29مميون دوالر عام  ,0883وخالل عامي  1994 -0882ىبطت قيم االستثمار المذكور
إلى  1.90و 1.12مميون دوالر ,وعاود الزيادة مرة أخرو عام  0884وبمت نحو  3.3مميون دوالر,
أي بمعدل نمو سنوي مركب بمت  ,% 3.253-ثم وصل إلى  2.988مميون دوالر عام ,0885
واستمر في الزيادة ووصل إلى  6.9مميون دوالر عام  ,1999ثم ىبط قميالً إلى  2.03مميون
دوالر عام  ,3111أي بمعدل نمو سنوي مركب بمت نحو  ,% 3.322-وفي عام  3110بمت
 5.34مميون دوالر ,وىبط إلى  1.59و  1.13مميون دوالر خالل عامي  2003 -3113بسبب
الظروف غير الطبيعية التي مر بيا العراق ,ومنذ عام  3113شيدت قيم االستثمار األجنبي
مطردا بمت نحو  211مميون دوالر عام  ,3113ثم وصل إلى  515.2مميون دوالر
المباشر تزايد
ً
عام  ,3114وىبط قميالً إلى  292مميون دوالر عام  ,2006ومنذ عام  2007زادت قيم االستثمار

األجنبي المباشر وتدرجت بين  820.9و  0944.2و  0340.4و  0335.3مميون دوالر خالل
المدة

 ,2010 -2005أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  % 09.383خالل المدة

 3101 -3114ثم بمت  1496.51مميون دوالر عام  3102أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره
 %3.804خالل المدة  ,3102-3101ويعود سبب ذلك إلى انفتاح العراق عمى العالم الخارجي
واستقدامو لقدر كبير من االستثمارات األجنبية المباشرة التي مارست أعماليا في مجاالت مختمفة,
منيا قطاع النقل والمواصالت ,وشبكة النقل الجوي ,ووسائل النقل البرية ,وقطاع إنتاج النفط والغاز
والتعدين والمقالع (مجموعة مؤلفين. 3118 ,

توصيف النماذج القياسية المستخدمة في التقدير:

لقد اتسمت النظريات االقتصادية التي تمخضت عن تطور عمم االقتصاد والتي حاولت

تفسير الظواىر االقتصادية بمفاىيم تقميدية نظرية والتنبؤ بطبيعة العالقة الرابطة بين متغيرات
اقتصادية معينة بطابع المعرفة الوصفية ,فضالً عن كونيا استنتاجات منطقية تنطمق من افتراضات
معينة ,غير معروف مسبقا مدو انطباقيا عمى الواقع من عدمو؛ إذ ال يمكن االعتماد عمى فروض
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النظرية االقتصادية في عممية القياس عمى بيانات رقمية فحسب ,بل البد من تفسير ىذه الفروض
بمعايير أخرو أكثر دقة تعالج المشكمة قيد الدرس.

المتغيرات االقتصادية التي يتضمنها النموذج المقدر:

من أجل تقدير النموذج االقتصادي تم تحديد المتغيرات الكمية الداخمة في النموذج,

بوصفيا خطوة أولى من خطوات توصيف النموذج وصياغتو؛ ومن ثم ربط متغيرات النموذج مع
بعضيا بصيغة رياضية ,وما يترتب عمى ذلك من إمكانية دراسة النموذج بصيغة تطبيقية
ابتداء من وصف النموذج الذي يمثل بداية العمل القياسي الذي
( , Koutsoyiannis, 1979و ً
يحدد المشكمة المراد دراستيا (محبوب , 0893 ,والعوامل المؤثرة فييا أو المساعدة في تفسيرىا
يعتمد منطق النظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية السابقة في تحديد العالقة بين المتغيرات
الداخمة في بناء النموذج ,والتوقعات المسبقة حول إشارة وحجوم المعممات المقدرة التي تعد بمثابة
اختبار نظري يعتمد عميو في تقييم نتائج التقدير ( ,)Chang, 1984إال في حالة وجود أسباب
خاصة تتعمق بمنطقية سموك المتغير االقتصادي التي تبرر ىذا االختالف عن منطق النظرية
االقتصادية ,وفي موضوع دراستنا المتعمق بتحديد أثر االستثمار األجنبي المباشر في النمو
االقتصادي في العراق خالل المدة  3102 -0891ف ن العديد من الدراسات االقتصادية والمنطق
االقتصادي يشيران إلى أن المتغيرات

(

اآلتية ىي أكثر المتغيرات تأثي اًر في النموذج القياسي

المعتمد في تقدير الظاىرة موضوعة البحث.
أ -المتغير المعتمد:
لقد تم االعتماد عمى قيم الناتج المحمي اإلجمالي في العراق خالل المدة 3102-1891
) (yمميار دوالر ,بوصفو المتغير المعتمد في النموذج القياسي المستخدم في التقدير.

 )جم ب المتغرراب المذكمر آل ً ا من صبل الباحاة باتعتمال على المدالر اآلترة:
-

البلك اللملا ,مؤرراب التلمرة ال المرة ,الممصع على اتلترلرب:
www.worldbankdatafromdatabase.

ب -جمهمررتتة ال تتراا ,م ار التفوتترو مالت تتامن االمتتا ا ,الجهتتا المرك ت ف ليحدتتاع متكلملمجرتتا الم لممتتاب,
المجممعة ااحدا رة السلمرة للسلماب .3102 -0891
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ب -المتغيرات المستقمة:
يسيم االستثمار األجنبي المباشر بدور ميم ومباشر في تحقيق النمو االقتصادي ,فضالً
عن تأثيره في عوامل ومتغيرات اقتصادية أخرو يكون ليا أثر واضح في تحقيق النمو االقتصادي,
منيا الصادرات ,واالستيرادات ,والعجز في الموازنة العامة لمدولة ,وقيمة الناتج الصناعي,
واالستثمار المحمي ,ومعدل التضخم ,ومعدل النمو السكاني والتكوين الرأسمالي واإلنفاق العام
لمدولة ومتوسط عدد سنوات التعميم ,ومن ىنا ُعدت المتغيرات المذكورة آنفًا عوامل اقتصادية تسيم

بتأثيرات غير مباشرة في النمو االقتصادي من خالل تأثرىا بمتغير االستثمار األجنبي المباشر,
وفيما يأتي توضيح لممتغيرات االقتصادية المستخدمة في النموذج القياسي وكيفية تأثيرىا في قيم
الناتج المحمي اإلجمالي خالل مدة البحث عمى وفق مفاىيم النظرية االقتصادية والدراسات السابقة
في ىذا الموضوع:
 -1االستثمار األجنبي المباشر  X1مميون دوالر:
ييدف االستثمار األجنبي المباشر إلى تحقيق فرص متعددة لالستثمار والسيما في اقتصادات
البمدان النامية ذوات الموارد المالية المحدودة وبالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي
متواصل وبمعدالت أسرع من النمو الطبيعي عمى قاعدة التوسع في الطاقات االنتاجية المعتمدة
عمى التنامي في وتائر االستثمار المنتج لموارد المجتمع والتي يتحقق منيا ىدف أبعد وىو التنمية
االقتصادية (ابو قحف. 0898 ,
 -2الصادرات  X2مميون دوالر:
يسيم االستثمار األجنبي المباشر من خالل شركاتو االجنبية في فتح أسواق جديدة لمتصدير
في البمدان المضيفة لو ,لما تمتمكو ىذه الشركات من سمعة قوية في األسواق العالمية ولما تتمتع
بو البمدان المضيفة من مزايا نسبية تتمثل في انخفاض تكاليف مدخالت االنتاج ,إذ تشير الوقائع
كبير من البمدان النامية قد حققت فوائد كبيرة من ىذا النوع من االستثمار
االقتصادية إلى أن عدداً اً
الذي أسيم في استيعاب أعداد كبيرة من األيدي العاممة في قطاعيا الصناعي وبقية قطاعاتيا
األخرو ,وقد انعكس األثر اإليجابي ليذا النوع من االستثمار في الصادرات إلى السوق العالمية
(بوراوي. 3119 ,
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 -3االستيرادات  X3مميون دوالر:
يعاني ميزان المدفوعات العراقي منذ بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي من عجز كبير
بسبب الظروف غير الطبيعية التي عانى ويعاني منيا العراق وذلك تسبب في ارتفاع قيمة
استيراداتو عن قيمة صادراتو ,ومن أجل معالجة ىذا العجز وتحسين وضع ميزان المدفوعات
يتطمب األمر فت ح المجال أمام تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة ,عمى اعتبار أن ىذه
االستثمارات توفر رؤوس أموال وتكنموجيا وخبرات فنية وذلك يؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية في
البمد والتي تسيم في زيادة االستثمار المحمي واألجنبي ومن ثم تزداد الصادرات وتقل االستيرادات,
والسيما وان المشروعات المقامة بأموال أجنبية غالباً ما يكون إنتاجيا مخصص لمتصدير ألنو يكون
في مستوو مشابو إلنتاج الدول المتقدمة أو قريب منو ,وىو لو بالت األثر في زيادة حجم الصادرات
وتقميل حجم االستيرادات (بسيوني , 3101 ,وبالتالي زيادة معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي.
 -4العجز في الموازنة العامة لمدولة  X4مميون دوالر:
يسيم االستثمار األجنبي المباشر بتأثيرات غير مباشرة في رفع معدل نمو الناتج المحمي
اإلجمالي في البمد المضيف من خالل تأثيره في الموازنة العامة لمدولة المضيفة ,إذ َّ
إن زيادة
تدفقات ىذا النوع من االستثمارات تجعل العديد من الشركات األجنبية تدفع قد اًر كبي اًر من الضرائب
إلى حكومة الدولة المضيفة أي أن ىذا النوع من االستثمارات يؤدي إلى زيادة ايرادات الدولة من
الضرائب ,وعادة ف ن ىذه الضرائب تستغل في تمويل البرامج الالزمة لتحسين انتاجية عنصري
العمل ورأس المال فضالً عن االنشطة كثيفة العمل مثل الصناعة والزراعة واالنفاق عمى البرامج
االجتماعية ,وذلك يعكس أثره في تقميل حدة العجز في الموازنة العامة لمدولة
(مجموعة مؤلفين. 3118 ,
 -5الناتج الصناعي  X5مميون دوالر:
واجو العديد من البمدان النامية عدداً كبي اًر من المشكالت عند محاولتيا إقامة التصنيع
عد
المحمي في بمدانيا ونقل التكنموجيا الحديثة إلييا من الدول الصناعية المتقدمة ,وفي ىذا الشأن ّ

االستثمار األجنبي المباشر أحد أساليب نقل التكنموجيا الحديثة إلى البمدان الناميةَّ ,
ألن ىذه

التكنموجيا تعكس صورة االبتكارات واالختراعات العممية في قطاع التصنيع العالمي ,وأصبح اإلنتاج
سمي ىذا العصر بعصر العمم والتكنموجيا أي أن التكنموجيا ىي
الصناعي ذا عالقة وثيقة بالعمم لذا
ّ
أحدو ركائز اإلنتاج الصناعي ,وفي ىذا الصدد يقدم االستثمار األجنبي المباشر أحدث منجزات
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العمم والتكنموجيا الحديثة إلى البمدان النامية التي تسيم في معالجة مشكالت التصنيع المحمي فييا
من خالل تطوير فروع مختمف أنواع الصناعات التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتكنموجيا
متقدمة ,فضالً عن دور ىذا النوع من االستثمار في تدريب الكوادر الصناعية المحمية إلى الحد
الذي تحل فيو ىذه الكوادر محل الخبرة األجنبية وبذلك يكون دور ىذا االستثمار إيجابياً في تطوير
االنتاج الصناعي المحمي (الشرع. 3115 ,
 -6االستثمار المحمي  X6مميون دوالر:
تسعى معظم البمدان النامية إلى تحقيق تنميتيا االقتصادية وزيادة معدل نمو ناتجيا المحمي
االجمالي وىذا األمر يحتاج إلى استثمارات ضخمة ورؤوس أموال كبيرة قد تعجز العديد من البمدان
المذكورة عن توفيرىا من مواردىا الذاتية ,وأمام ىذا العجز تمجأ ىذه الدول إلى استقدام االستثمارات
األجنبية باعتبارىا الوسيمة الوحيدة لتحقيق نموىا وتنميتيا االقتصادية عمى اعتبار َّ
أن األموال
األجنبية تسيم في زيادة معدالت االستثمار المحمي وذلك يعكس أثره في تضييق الفجوة االدخارية
لتمويل االستثمارات الالزمة لعممية النمو والتنمية االقتصادية ,ألن األموال األجنبية غالباً

ما

تصطحب معيا تكنموجيا حديثة تحفز بواسطتيا االستثمار المحمي عمى إنتاج سمع تامة ونصف
مصنعة ومواد أولية ضرورية لمختمف العمميات اإلنتاجية في أنشطة وقطاعات المجتمع
االقتصادية ,من جانب آخر يستجيب االستثمار المحمي لالبتكارات الجديدة التي تتمتع بيا الشركات
األجنبية (بميزة خاصة  ,وىو ما يكون لو أثر واضح في زيادة قيمة االستثمار المحمي لوجود فرص
جديدة لمربح والفائض الذي يسوق في الداخل أو في األسواق األجنبية (حميد. 3114 ,
 -7معدل التضخم  X7نسبة مئوية:
يعرف التضخم عمى أنو ارتفاع مستمر في المستوو العام لألسعار ولفترة طويمة ,وذلك لو
تأثيرات مباشرة في سياسات التسعير وحجم األرباح وحركة رؤوس األموال ,فضالً عن تأثيره في
تكاليف اإلنتاج التي تيتم بيا شركات االستثمار األجنبي المباشر ,إذ إ َّن ارتفاع معدالت التضخم
تؤدي إلى عدم مالئمة المناخ االستثماري المحمي لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ,والمعدالت
المرتفعة لمتضخم التي تتجاوز  %01أو  %21أو  %011سنوياً تؤدي إلى تشويو النمط
االستثماري وتدخل االستثمارات في منطقة الخطر سواء كانت محمية أو أجنبية ,ويعد التضخم
مؤش اًر عمى ضعف كفاءة أداء االقتصاد القومي ,وفي ىذا الشأن أوضحت عدد من الدراسات
التجريبية وجود عالقة عكسية بين معدل التضخم واالستثمار األجنبي المباشر فضالً عن التأثير
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غير اإليجابي لمعدل التضخم في معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي ,ألن ارتفاع معدالت التضخم
تعمل عمى رفع تكاليف اإلنتاج وذلك يجعل المستثمرون ينتقمون من القطاعات اإلنتاجية إلى
قطاعات الخدمات والتجارة بيدف الحصول عمى الربح السريع عن طريق المضاربات
(عمر. 3112 ,
 -8أعداد السكان  X8مميون نسمة:
ُي َعد عدد السكان أحد المحددات الميمة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة ,ألن ىذا

المتغير يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم السوق المحمي ,فكمما ازداد عدد السكان اتسع حجم السوق
المحمي ,وذلك يعني تزايد فرص المستثمرين من االستفادة من وفورات الحجم الكبير ,وعادة ف ن
شركات االستثمار األجنبي المباشر تركز نشاطيا في البمدان التي تتميز يتزايد أعداد سكانيا واتساع
حجم أسواقيا وارتفاع دخول أفرادىا المتاحة لإلنفاق ,ويعد معدل النمو االقتصادي أحد مؤشرات
تزايد أعداد السكان واتساع حجم السوق المحمية واستقدام شركات االستثمار األجنبي المباشر
(خميفة ومحمود. 3102 ,
 -9التكوين الرأسمالي  X9مميون دوالر:

يسيم االستثمار األجنبي المباشر في تحفيز االستثمار المحميَّ ,
ألن االستثمار األجنبي

يتمثل في شكل إضافات مباشرة إلى التكوين الرأسمالي في البمد المضيف ودوره يبرز من خالل
زيادة أعداد وقيم وأحجام المشاريع اإلنتاجية والتجييزات الرأسمالية ,فضالً عن دور ىذه الشركات
في نقل التكنموجيا الحديثة إلى الدول المضيفة ,وىذه العممية تعني زيادة معدالت التكوين الرأسمالي
التي ال يمكن أن تحدث بدون شركات ىذا النوع من االستثمار والتي عادةً تعكس أثرىا اإليجابي
في تعويض النقص الحاصل في مدخراتيا المحمية وفي زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي في البمد

المضيف (خميل. 3113 ,
 -11اإلنفاق الحكومي  X10مميون دوالر:
ُي َعد اإل نفاق الحكومي عمى البنية األساسية في البمد المضيف أحد العوامل الميمة في جذب

االستثمارات األجنبية المباشرة ,وفي ىذا الشأن أوضح كل من & Samuelson, Nordhaus
 ,3110 ,Mandelبأن زيادة اإلنفاق الحكومي في مجاالت البنى التحتية يسيم في خفض تكاليف
اإلنتاج أي أنيم أوضحوا بأن تطوير البنى التحتية في البمد المضيف يعد العامل األساس في
استقدام أي نشاط اقتصادي ناجح وفعال من قبل الشركات األجنبية ,وقد أوضحوا أن اإلنفاق
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الحكومي ىو مقدار ما تنفقو الدولة في بناء قواعد تكنولوجية قوية تسيم في استيعاب التكنولوجيا
المصاحبة لالستثمار األجنبي كما وان توفر مجاالت واسعة لالتصاالت وخطوط النقل الجوي
ووسائط النقل البرية تعد عوامل جاذبة ليذا النوع من االستثمار ,ألنيا تسيم في خفض تكاليف
اإلنتاج وتوفر بيئة أساسية تكنولوجية قوية ليذا النوع من االستثمارات والتي تعكس أثرىا في زيادة
معدل النمو االقتصادي في البمد المضيف (خميفة ومحمود. 3102 ,
 -11متوسط عدد سنوات التعميم  X11سنة:
ُي َعد التعميم أحد أىم مستمزمات اإلنتاج ويعد شرطاً جوىرياً لمتطور السريع في المجاالت

االقتصادية واالجتماعية وفي ىذا الصدد أوضح  0852 ,Schultzدور التعميم في زيادة إنتاجية
عنصر العمل ,وتوصل إحصائيا َّ
بأن التعميم المجسد بعنصر العمل يسيم في رفع معدل النمو
االقتصادي وبنسبة  %31في الدول الصناعية المتقدمة ,وأوضح أيضاً بأن دور التعميم ينعكس في
رفع معدالت النمو االقتصادي من خالل تحقيق االستغالل األمثل لمطاقات اإلنتاجية فضالً عن
رفع مستوو جودة ونوعية المنتجات وخصائصيا وخفض تكاليف إنتاجيا من خالل تحديد النسب
المثمى لمدخالت اإلنتاج الالزمة في العممية اإلنتاجية وىي األمور التي تسعى إلييا شركات
االستثمار األجنبي المباشر (الشيواني 0889 ,وذلك يعكس أثره في تزايد قيم الناتج المحمي
اإلجمالي.
ثانياً :نتائج التحميل الكمي ألثر المتغيرات المستقمة في النمو االقتصادي في العراق خالل المدة
3102-0891
عامى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىا ,3102 -0891
تضى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىمنت الد ارسى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة سمسى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىمة زمنيى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة مى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىداىا ً 23

وق ى ى ى ى ى ىىد اس ى ى ى ى ى ىىتخدمنا أس ى ى ى ى ى ىىموب االنح ى ى ى ى ى ىىدار الخط ى ى ى ى ى ىىي المتع ى ى ى ى ى ىىدد؛ لوج ى ى ى ى ى ىىود أكث ى ى ى ى ى ىىر م ى ى ى ى ى ىىن متغي ى ى ى ى ى ىىر
وحسى ى ى ى ى ى ى ى ىىبت قى ى ى ى ى ى ى ى ىىيم المعممى ى ى ى ى ى ى ى ىىات بطريقى ى ى ى ى ى ى ى ىىة المربعى ى ى ى ى ى ى ى ىىات الصى ى ى ى ى ى ى ى ىىغرو االعتياديى ى ى ى ى ى ى ى ىىة
مسى ى ى ى ى ى ى ى ىىتقلُ ,
)(The Method of Ordinary Least Squares: OLS؛ لكىون ىىذه الطريقىة تمتىاز ب عطائيىا
أفضل التقديرات الخطية غير المتحيزة ,وقد تبين أن النتائج المقدرة كانت كاآلتي:
Y= 4.430 + 0.644 logX1 + 2.857 logX2 - 3.344 logx3 - 6.464 logX4
)(-2.29

)(-5.66

)(1.74

)(6.38

)t* (8.08

+ 1.249 logX5 + 1.708 logX6 - 1.939 logX7 + 3.076 logX8
)(5.28
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+ 1.164 logX9 + 2.169 logX10 + 1.460 logX11
)(1.04

)(2.04

)(2.17
 2

tT = 1.7

D-W = 1.95

F = 11.55

= 0.97

R

تشىىير القىىوة التفسىىيرية لمنمىىوذج المقىىدر إلىىى أن  %82مىىن التغيىرات الحاصىىمة فىىي قىىيم النىىاتج
تفسىىر بواسىىطة التغي ىرات الحاصىىمة فىىي كىىل مىىن االسىىتثمار األجنبىىي
المحمىىي اإلجمىىالي  yفىىي الع ىراق َّ
المباشى ىىر  X1والصى ىىادرات  X2واالسى ىىتيرادات  X3والعجى ىىز فى ىىي الموازنى ىىة العامى ىىة لمدولى ىىة  X4واإلنتى ىىاج
الص ىىناعي  X5واالسىىىتثمار المحمى ىىي  X6ومعىىىدل التض ىىخم  X7ومع ىىدل النم ىىو السىىىكاني  X8ونسىىىبة
التكوين الرأسمالي إلىى النىاتج المحمىي اإلجمىالي  X9واإلنفىاق العىام لمدولىة  X10و %2مىن التغيىرات
الحاصمة في المتغير المعتمد ) (yتفسَّىر بواسىطة عوامىل أخىرو قىد تكىون كميىة ال يتضىمنيا النمىوذج
المقىدر ,أو قىد تكىون نوعيىة تقىع ضىمن مفيىىوم المتغيىر العشىوائي ,منيىا زيىادة الكفىاءة اإلنتاجيىة التىىي
تتأثر بمستوو التنمية البشرية لألفراد العاممين في القطاعات االقتصادية المتأثرة باالستثمار األجنبي
المباشر ,فضالً عن العوامل المتعمقة بالعممية اإلنتاجية في بقية القطاعات األخىرو التىي تتىأثر بيىذا
النىىوع مىىن االسىىتثمار ,ولىىم تظيىىر معنويىىة متغيىىر متوسىىط عىىدد سىىنوات التعمىىيم  X11لعىىدم مقىىدرة ىىىذا
المتغي ىىر م ىىن اجتي ىىاز االختب ىىارات اإلحص ىىائية ,وق ىىد أوض ىىحت نت ىىائج النم ىىوذج المق ىىدر ب ىىأن قيم ىىة F
المحسىىوبة قىىد بمغىىت  00244وىىىي أكبىىر مىىن قيمىىة  Fالجدوليىىة عنىىد مسىىتوو معنويىىة  %4وذلىىك يىىدل
عمىىى أن النمىىوذج المقىىدر معنىىوي مىىن الناحي ىة اإلحصىىائية ,وبمغىىت قيمىىة دربىىن واطسىىون المحسىىوبة
 0.84في حين أوضحت نتائج ىذا االختبار عىدم وجىود مشىكمة ارتبىاط ذاتىي بىين متغيىرات النمىوذج
العش ىوائية ,ولىىم تظيىىر مشىىكمة تىىداخل خطىىي متعىىدد بىىين متغي ىرات النمىىوذج المقىىدر بحسىىب اختبىىار
كاليىىن ,وعنىىد إجىراء اختبىىار جىىذر الوحىىدة  Unit root testsلمسالسىىل الزمنيىىة لمتغيىرات النمىىوذج
المقدر تبين عدم وجود جذر الوحدة أي أن السمسمة الزمنية لمتغيرات النموذج ساكنة ,Stationary
وعند اختبار مدو قابمية المتغيرات المستقمة في تفسير التغيىرات الحاصىمة فىي المتغيىر المعتمىد تبىين
أن قيمىة ) (tالمحسىوبة لممتغيىرات المسىتقمة المىىذكورة سىابقًا أكبىر مىىن قيمىة ) (tالجدوليىىة عنىد مسىىتوو
معنويىىة %4؛ وذلىىك يىىدل عمىىى وجىىود عالقىىة سىىببية بىىين ىىىذه المتغيىرات والمتغيىىر المعتمىىد ,وأن قيمىىة
المعممات المقدرة ذات معنوية إحصائية تختمف عن الصفر ,وتساوي القيمة المقدرة.
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بمغت مرونة (*  ,0.021 X1واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة
في قيم االستثمار األجنبي المباشر بنسبة  %0تؤدي إلى زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة
 %0.021وحدة ,وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم المدرسة التجديدية التي أكدت عمى الدور اإليجابي
لالستثمار األجنبي المباشر في تحقيق النمو االقتصادي في البمدان النامية المضيفة من خالل
تزويدىا بالعمالت األجنبية والخبرات الفنية واإلدارية ,والمزايا التكنولوجية (ابو قحف, 0898 ,
وبمغت مرونة  ,0.097 X2واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة في قيم
الصادرات العراقية وبنسبة  %0تؤدي إلى زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة %0.097
وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم النظرية االقتصادية ألن شركات االستثمار األجنبي المباشر
تقوم ب نشاء وحدات إنتاجية محمية حديثة تسيم في إنتاج سمع نيائية ليا إمكانية الوصول إلى
األسواق العالمية وىذا األمر يوضح دور ىذا النوع من االستثمار في زيادة صادرات البمد المضيف
وىو األمر الذي يعكس أثره في زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي (العريان والجمال, 0882 ,
وبمغت مرونة  0.114 X3واإلشارة السالبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة في قيم
االستيرادات وبنسبة  %0تؤدي إلى خفض قيم الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة  %0.114وحدة,
وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم النظرية االقتصادية وآراء العديد من االقتصاديين الذين أشاروا في
دراساتيم إلى أن الشركات األجنبية تعتمد في اإلنتاج عمى المواد األولية والسمع الوسيطة المستوردة
من الخارج بسبب ضعف الروابط بينيا وبين االقتصادات المضيفة وىذا األمر يخمف آثار
اقتصادية غير ايجابية في موازين مدفوعات الدولة المضيفة بسبب استن ى ى ى ى ى ى ى ىزاف عممتيا
األجنبي ى ى ى ى ى ى ى ى ىة وىو األمر الذي ي ى ى ى ى ى ىؤدي إلى زيى ى ى ى ى ى ىادة حى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىدة العجز فيي ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىا وانخفى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىاض
معدل نمو ناتجيا المحمي اإلجمالي ,وبمغت مرونة  0.220 X4واإلشارة السالبة لمعممة ىذا المتغير
تعني أن الزيادة الحاصمة في قيمة العجز في الموازنة العامة لمدولة وبنسبة  %0تؤدي إلى خفض
قيمة الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة  %0.220وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع أدبيات النظرية
االقتصادية ودراسة األسرج  3113التي أوضح فييا اآلثار السمبية لشركات االستثمار األجنبي
والتي تتمثل في قيام ىذه الشركات بتحويل األرباح إلى الشركات األم ودورىا في تحديد إمكانية
فروعيا في الدولة المضيفة من تصدير سمعيا إلى الخارج لكي ال تنافس منتجات الشركة األم في

(*) تحسب المرملاب يا اللمال ربه اللمغاررتمرة بالوررقة اآلترة:
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األسواق العالمية ,فضالً عن الضغوط التي تقع عمى ميزان مدفوعات الدولة المضيفة (األسرج,
 , 3113وبمغت مرونة  0.042 X5واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة
في قيم اإلنتاج الصناعي وبنسبة  %1تؤدي إلى زيادة قيمة الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة
 %0.042وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم النظرية االقتصادية ودراسة  0895 Sanjayaالتي
أوضح فييا أن شركات االستثمار األجنبي تعمل عمى توثيق الروابط مع الشركات الوطنية وذلك
يجعل الشركات األجنبية تعتمد في إنتاجيا عمى المواد األولية والسمع الوسيطة المحمية وىذا األمر
يعكس أثره اإليجابي في الصناعات الوطنية الناشئة وبقية األنشطة األخرو فضالً عن اآلثار
اإليجابية في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة ومساىمتو في رفع معدالت نمو ناتجيا المحمي
اإلجمالي ( ,)Sanjaya, 1986وبمغت مرونة  0.058 X6واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير
تعني أن الزيادة الحاصمة في قيم االستثمار المحمي وبنسبة  %0تؤدي إلى زيادة قيم الناتج المحمي
اإلجمالي وبنسبة  %0.058وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم النظرية االقتصادية عمى اعتبار
أن االستثمار المحمي يستجيب لالبتكارات الجديدة التي تتمتع بيا الشركات األجنبية وذلك لو أثر
واضح في زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي (حميد , 3114 ,وبمغت مرونة  0.066 X7واإلشارة
السالبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة في معدل التضخم وبنسبة  %0تؤدي إلى
خفض قيم الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة  %0.066وحدة وىذه النتيجة تتفق مع مفاىيم النظرية
االقتصادية إذ إن زيادة معدالت التضخم تعني خفض كفاءة أداء االقتصاد المحمي ورفع تكاليف
اإلنتاج األمر الذي يؤدي إلى عدم مقدرة المنتجات المحمية من منافسة نظيرتيا األجنبية وذلك
يعكس أثره في خفض قيمة الناتج المحمي اإلجمالي (عمر , 3112 ,وبمغت مرونة 0.105 X8
واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة في عدد السكان وبنسبة  %0تؤدي
إلى زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة  %0.105وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع أدبيات
النظرية االقتصادية عمى اعتبار أن تزايد أعداد السكان يؤدي إلى توسيع حجم السوق المحمية وىو
األمر الذي تركز عميو شركات االستثمار األجنبي وذلك جعل ىذا المتغير يرتبط بعالقة ايجابية مع
المتغير المعتمد (خميفة ومحمود , 3102 ,وبمغت مرونة  0.039 X9واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا
المتغير تعني أن الزيادة الحاصمة في قيمة التكوين الرأسمالي في العراق وبنسبة  %0تؤدي إلى
زيادة قيمة الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة  %0.039وحدة وىذه النتيجة تجد تفسيرىا في دور
الشركات األجنبية في زيادة قيم التكوين الرأسمالي في العراق من خالل زيادة أعداد وقيم وأحجام
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المشاريع اإلنتاجية والتجييزات الرأسمالية وذلك يعكس أثره في زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي
(خميل , 3113 ,وبمغت مرونة  0.074 X10واإلشارة الموجبة لمعممة ىذا المتغير تعني أن الزيادة
الحاصمة في اإلنفاق الحكومي وبنسبة  %0تؤدي إلى زيادة قيمة الناتج المحمي اإلجمالي وبنسبة
 %0.074وحدة وىذه النتيجة اتفقت مع مفاىيم النظرية االقتصادية عمى اعتبار أن زيادة اإلنفاق
الحكومي في مجال تطوير البنى التحتية لمبمد المضيف يعد العامل األساس في استقدام الشركات
األجنبية لما يوفره ىذا النوع من اإلنفاق من تسييالت تسيم في توسيع وتسريع نشاط ىذا النوع من
االستثمار والذي ينعكس في شكل إضافات صافية إلى الناتج المحمي اإلجمالي (خميفة ومحمود,
 , 3102ولم تظير معنوية  X11في التأثير في المتغير المعتمد ,إذ يفترض أن ىذا المتغير
يمارس دوره اإليجابي في زيادة قيم الناتج المحمي اإلجمالي خالل مدة البحث إال أن طبيعة بياناتو
التي أخذت شكل نسق ثابت عمى امتداد السمسمة الزمنية جعمتو ال يشيد أي تغيرات خالليا األمر
الذي جعمو يفقد معنويتو في التأثير في قيم الناتج المحمي اإلجمالي ,واإلشارة الموجبة لمعممة الثابت
تعني حصول قدر معين من النمو في الناتج المحمي اإلجمالي العراقي في حالة ثبات قيم معممات
المتغيرات المستقمة التي يتضمنيا النموذج المقدر.

االستنتاجاااااات
 .1يعد االسىتثمار األجنبىي المباشىر أحىد أنىواع التىدفقات الماليىة ,وىىو يتضىمن انتقىال رؤوس أمىوال

في شكل حصص ,أو آالت ,أو تكنولوجيىا ومعرفىة وميىارات ,مىن دولىة إلىى دول أخىرو ,فضىالً
عىىن أن ليىىذا النىىوع مىىن االسىىتثمار الحى َّ
ىق فىىي الرقابىىة عمىىى مشىىروعاتو ,واتخىىاذ القى اررات المناسىىبة,
وىذه الميزة ال تتوفر في أي نوع آخر من أنواع االستثمار.

 .2تتعدد األشكال التي يتخىذىا االسىتثمار األجنبىي المباشىر مىن حيىث نوعيىة القىائم باالسىتثمار ,أو
من حيث المدة الزمنية لو ,أو بحسب معايير السيطرة والتحكم فيو.

 .3تباينت آراء صناع السياسىة االقتصىادية فىي البمىدان المضىيفة لالسىتثمار األجنبىي المباشىر حىول
دور ىىىذا النىىوع مىىن االسىىتثمار فىىي النمىىو االقتصىىادي؛ فمىىنيم مىىن يصىىف تىىأثيره باإليجىىابي فىىي
معدالت النمو االقتصادي ,ومنيم من يراه مباراة من طرف واحد ,والفائز بنتيجتيا ىو المستثمر

األجنبي.

 .4اتفقىىت أكثىىر الد ارسىىات التىىي تناولىىت أثىىر االسىىتثمار األجنبىىي المباشىىر فىىي النمىىو االقتصىىادي فىىي
البمدان المضيفة عمىى أىميىة ىىذا النىوع مىن االسىتثمار فىي تحقيىق النمىو االقتصىادي فىي البمىدان

النامية.
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 .5يتمتع العراق بوفرة نسىبية فىي مىوارده الطبيعيىة والبشىرية ,وىىو مىا جعمىو يمتمىك المقومىات الكافيىة
لجىىذب االسىىتثمارات األجنبيىىة المباش ىرة الالزمىىة لتحقيىىق تنميتىىو ,والنيىىوض بواقعىىو االقتصىىادي,

احدا من أفضل االقتصادات المنفتحة عمى العالم.
وجعمو و ً
 .6تدنى قيم االستثمار األجنبي المباشر الوافد الى العراق خىالل المىدة  ,3112-0891إذ إنىو بمىت
نحىىو  1.13مميىىون دوالر عىىام  3112بسىىبب الحىىرب العراقيىىة اإليرانيىىة والحصىىار االقتصىىادي

مطردا في قيمتو بسبب
ايدا
ً
عاما ,ومنذ عام  3113شيد االستثمار المذكور تز ً
الذي استمر ً 13
انفتاح العراق عمى العالم الخارجي حتى وصل إلى  0385.40مميون دوالر عام .3102
 .7أثبتت نتائج الجانب العممي معنوية جميع المتغيرات المستقمة التي يتضمنيا النموذج القياسي
المقدر في التأثير في قيم الناتج المحمي اإلجمالي خالل المدة  3102-0891في العراق ,ولم
تظير معنوية المتغير متوسط عدد سنوات التعميم في العراق لألسباب التي ذكرت في الجانب

العممي من الدراسة.

التوصياااااات
 .1فىىي ضىىوء الظىىروف االقتصىىادية الراىنىىة التىىي يعانييىىا االقتصىىاد الع ارقىىي أصىىبح مىىن الض ىىروري

اقعىىا البىىد مىىن التعامىىل معىىو؛ ألنيىىا
التعامىىل مىىع شىىركات االسىىتثمار األجنبىىي المباشىىر بوصىىفيا و ً
مصدر ميم الستقطاب مستمزمات تنفيذ خطط اإلنتاج الالزمة لرفع معدالت النمو االقتصادي.

 .2اعتماد برامج لتدريب وتأىيل العاممين الذين سيكونون ضمن كىادر العمىل مىع شىركات االسىتثمار
األجنب ىىي المباش ىىر؛ ألن رف ىىع مس ىىتوو المي ىىارة لألي ىىدي العامم ىىة المحمي ىىة أح ىىد أى ىىم وس ىىائل اس ىىتقدام
شركات االستثمار األجنبي؛ إذ أثبتت التجارب أن تدنى مستويات الميارة لأليدي العاممة المحمية

تجعل اليدف الذي تسعى إليو الشركات األجنبية قد يواجو حالة من الفشل.

 .3إقامة شبكة لالتصاالت العالمية في العراق بيدف تىوفير معمومىات متكاممىة لممسىتثمرين األجانىب
ورج ىىال األعم ىىال ع ىىن طبيع ىىة وف ىىرص االس ىىتثمارات المحمي ىىة وق ىىدراتيا االس ىىتيعابية ف ىىي مج ىىاالت

الصناعة ,الزراعة ,األسواق ,الصادرات ,النقل والمواصالت.

 .4إعطاء صالحية لمييئىة الوطنيىة لالسىتثمار لتحديىد اإلعفىاءات الماليىة والضىريبية الممكىن تقىديميا
لجذب االستثمارات األجنبية.

 .5إنشاء مناطق اقتصادية استثمارية في العراق تتوفر فييا البنى التحتية المالئمة ,والحماية األمنية
لجذب االستثمارات األجنبية إلييا.

 .6العمل عمى انضمام العراق إلى مؤسسات االستثمار العربية واألجنبية لغىرض حمايىة المسىتثمرين
األجانب وتشجيعيم عمى االستثمار في العراق.
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 .7تنظيم حممة إعالمية واسعة ومكثفة ومستمرة لنشر الوعي االستثماري بين أفراد الشعب العراقي,
والتركيز عمى مزايا وفوائد االستثمار األجنبي ودوره في رفع معدالت نمو االقتصاد العراقي.

المصاااااادر
أوالَ :العربيااااة
 .0احم ىىد مب ىىروك محم ىىد خميف ىىة وابى ىراىيم س ىىيد عب ىىد المطي ىىف محم ىىود ,3102 ,االس ىىتثمار األجنب ىىي
المباشر وأثره عمى النمو االقتصادي دراسة قياسىية بىالتطبيق عمىى الحالىة المصىرية خىالل الفتىرة

 ,3101-0821ص  ,3الموقع عمى االنترنيت.http://democraticac.de/?p=609 :

 .3إيم ى ى ى ى ىىان يوس ى ى ى ى ىىف عب ى ى ى ى ىىد الي ى ى ى ى ىىادي بس ى ى ى ى ىىيوني ,3101 ,أث ى ى ى ى ىىر ت ى ى ى ى ىىدفق رأس الم ى ى ى ى ىىال األجنب ى ى ى ى ىىي
عم ى ى ى ى ىىى االدخ ى ى ى ى ىىار واالس ى ى ى ى ىىتثمار والنم ى ى ى ى ىىو االقتص ى ى ى ى ىىادي ,د ارس ى ى ى ى ىىة تطبيقي ى ى ى ى ىىة عم ى ى ى ى ىىى مص ى ى ى ى ىىر,

رسالة ماجستير ,كمية التجارة وادارة األعمال ,جامعة حموان ,مصر ,ص ص .91-58

 .2البنك الدولي ,مؤشرات التنمية العالمية ,الموقع عمى االنترنيت:
www.worldbank,datafromdadabase.
 .4جميوري ىىة العى ىراق ,و ازرة التخط ىىيط والتع ىىاون اإلنم ىىائي ,الجي ىىاز المرك ىىزي لإلحص ىىاء وتكنولوجي ىىا
المعمومات ,المجموعة اإلحصائية السنوية لمسنوات .2013 -1980

 .5حسىىين عبىىد المطمىىب األسىىرج ,2004 ,سياسىىات تنميىىة االسىىتثمار األجنبىىي المباشىىر إلىىي الىىدول
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