انبٍئة االستثًبرٌة ادلالئًة نمطبع االػًبل يف انؼراق
الباحث  /دالٌا عمر نظمً
أ .م.د .حالوب كاظم معلة
جامعة بغداد/كلٌة االدارة واالقتصاد

ادلستخهض :

ٌرتكز االستثمار وبشكل مباشر ووثٌق على بٌئة تتسم باالستقرار السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي
 ،ومن خالل مجموعة السٌاسات والمإسسات والقوانٌن االقتصادٌة التً تإثر فً ثقة المستثمر وتقنعه بتوجٌه
استثماراته إلى بلد دون آخر .وٌعد االستثمار احد المصادر المهمة لتموٌل التنمٌة مما دفع بدول العالم باختالف
توجهها الى السعً من اجل اجتذابه بوسائل مختلفة بالرغم مما ٌثٌره من تناقضات سٌاسٌة واقتصادٌة ماتزال
مثار جدل ومناقشات حادة حتى فً الدول االم للشركات المستثمرة  .ونظرا الهمٌة االستثمار فً سد فجوة
االدخار – االستثمار ٌ ،سعى العراق لالفادة من حركة روإس االموال العالمٌة  .وقد تبلور السعً نحو هذا
المنحى بسن قانون رقم  31لسنة 6003المعدل  .اال ان االهتمام بالبٌئة االستثمارٌة لقطاع االعمال ماٌزال
ضعٌفا فالقطاع العام هو المسٌطر على النشاط االقتصادي رغم التروٌج اللٌة اقتصاد السوق فً ظل غٌاب
الضمانات واالمتٌازات والتسهٌالت الالزمة لدع القطاع الخاص المحلً واالجنبً وغٌاب العمل بالنافذه الواحدة
وعوامل اخرى انعكست سلبا على مإشر سهولة ممارسة انشطة االعمال وسهولة تؤمٌن النشاطات التجارٌة .
اذ احتل العراق وفق تقرٌر انشطة االعمال المرتبة ال 331من مجموع  381دولة عام  . 6036وذلك ٌعنً
ان البٌئة االستثمارٌة لٌست موائمة لقدوم او جذب المستثمر نحوها لعدم اكتمال منظومة البٌئة القانونٌة
االستثمارٌة  ،حٌث اهمٌة االستثمار الخاص للمساهمة مع االستثمارات الحكومٌة فً اعادة االعمار والتنمٌة
االقتصادٌة وخلق فرص لتشغٌل العاطلٌن عن العمل وبالتالً وتخفٌض معدالت الفقر.
من هنا تاتً اهمٌة البحث فً اهمٌة وضع ستراتٌجٌة لخلق بٌئة استثمار مالئمة لقطاع االعمال بما ٌحفز
النشاط الخاص على النهوض والتطور فً العراق .
ادلظطهحبت انرئٍسٍة نهبحث /انشطة االعمال -البٌئة االستثمارٌة -مإشر الحرٌة االقتصادٌة.
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ادلمذية :

سادت فً العراق فكرة كفاٌة موارد النفط وان تحقٌق النمو واالزدهار ٌعتمد على الدولة وقطاعها
العام  ،وان القطاع الخاص محل شك وٌجب ان ٌخضع الى سٌل من الضوابط االدارٌة للدولة  ،وظل القطاع
الخاص المحلً واالجنبً حبٌس بٌئة وسٌاسات االقتصادٌة تتسم بالتناقض  ،فكان نموه مشوهاً واقتصر دوره
على مهام ثانوٌة فً بٌئة اعمال غٌر منظمة .ومما زاد من االمر تعقٌد ظهور موجة جدٌدة من هجرة رأس
المال البشري ورإوس االموال الى الخارج بسبب عدم استقرار االوضاع االمنٌة والسٌاسٌة وعدم وجود
عوامل تعمل على جذب وتحفٌز رأس المال الخاص على االستثمار .بحٌث اخذت تعانً اغلب المشارٌع الخاصة
من تآكل وحداتها ومكائنها بسبب قدمها ومحدودٌة الصٌانة والتحدٌث فضالً عن عدم توفر رأس المال
التشغٌلً الالزم وغٌاب الدعم المالً والتكنولوجً  .وبسبب سٌاسة االنفتاح التجاري غٌر المدروس اوالمبرمج
واغراق السوق بالسلع  ،نجد من الصعوبة بمكان معاودة االنتاج تحت ظروف المنافسة التجارٌة الالمتكافئة
بسبب ارتفاع كلف االنتاج وتفشً البطالة المقنعة وانخفاض القدرة على المنافسة ً .فلقد أثبتت التجارب الدولٌة
أن احتكار الدولة لالقتصاد ٌإدى عادة إلى مشكالت كثٌرة وفقدان مصدر رئٌس لدعم االقتصاد عبر االستثمار
الخاص  .فعلى الرغم من رغبة الحكومة بجذب االستثمار الخاص وتشرٌع قانون االستثمار رقم  31لسنة
 6003المعدل والذي ٌضمن للمستثمر المحلً واالجنبً بٌئة قانونٌة وتشرٌعٌة  ،اال ان موقع العراق فً
مإشرات الدولٌة لمناخ االستثمار تعطً صورة معاكسة لذلك  .من هنا تاتً اهمٌة البحث فً اهمٌة وضع
ستراتٌجٌة لبٌئة استثمار مالئمة لقطاع االعمال بما ٌحفز النشاط الخاص على النهوض والتطور فً العراق.

اهًٍة انذراسة:

تؤتً اهمٌة الدراسة كونها تتناول احد اهم المتغٌرات التً ٌرتكز علٌها االقتصاد العراقً اال هو متغٌر
االستثمار  ،وما فً ذلك من اهمٌة خلق بٌئة تدعم قدرات قطاع مشارٌع االعمال والذي ٌحتاج الى مناخ مالئم
لالستثمار والعمل على تحسٌن تنافسٌة قطاع االعمال  ،ذلك ان انعدام البٌئة االستثمارٌة المالئمة او اي ضعف
فٌها سٌنعكس حتما على جذب المستثمر الوطنً واالجنبً  ،اذ تعد البٌئة االستثمارٌة بمثابة االشارات الضوئٌة
التً تمنع المستثمر من القدوم او تجذب المستثمر نحوها .فضال عن اهمٌة االستثمار المباشر الخاص المحلً
واالجنبً للمساهمة مع االستثمارات الحكومٌة فً اعادة االعمار والتنمٌة االقتصادٌة وخلق فرص لتشغٌل
العاطلٌن عن العمل وبالتالً وتخفٌض معدالت الفقر.

يشكهة انذراسة:

عدم اكتمال منظومة البٌئة القانونٌة االستثمارٌة بالرغم من تشرٌع قانون االستثمار رقم  31لسنة
 6003وما تبعه من تعدٌل  ،اال ان االستثمار الخاص الزال ضمن مستوٌات منخفضة جدا ،مماٌعنً ان هذا
القانون لوحده الٌكفً ما لم تكون هناك حزمة من القوانٌن االخرى الساندة له كقانون التعرفة الجمركٌة ،قانون
حماٌة المستهلك،قانون المنافسة ومنع االحتكار،دعم الصادرات وحماٌة المنتج الوطنً فضال عن انفاذ قوانٌن
منظمة التجارة العالمٌة.

فرضٍة انذراسة:

ان خلق بٌئة استثمارٌة جاذبة فً العراق ٌتوقف على الدور الحكومً فً مجال البنى التحتٌة،والبٌئة القانونٌة
والتشرٌعٌة واالستقرار السٌاسً واالقتصادي .

هذف انذراسة:

تهدف هذه الدراسة الى التعرٌف بمحددات االستثمار الخاص ومفهوم البٌئة المالئمة لالستثمار فً ظل تنافسٌة
قطاع االعمال  ،وتحلٌل واقع بٌئة االستثمار فً العراق مع استشراف مستقبلً للبٌئة االستثمارٌة الجاذبة فً
العراق.
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اوال  :انتؼرٌف مبفهىو انبٍئة االستثًبرٌة :
ٌمكن تعرٌف البٌئة االستثمارٌة بؤنها ( مجموعة السٌاسات والمإسسات والقوانٌن االقتصادٌة والسٌاسٌة التً
تإثر فً ثقة المستثمر ،وتقنعه بتوجٌه استثماراته إلى بلد دون آخر )( ، )3وٌنصرف تعبٌر البٌئة االستثمارٌة
أٌضا إلى (( مجمل األوضاع والظروف المإثرة فً اتجاهات رأس المال وتوطنه ))( .)6فاألوضاع السٌاسٌة
للدولة وما تتصف به من استقرار أو اضطراب  ،والتنظٌم اإلداري وما ٌتمٌز به من فاعلٌة  ،واألوضاع
االقتصادٌة التً تتؤثر بما ٌتمٌز به البلد من خصائص جغرافٌة ودٌمغرافٌة تنعكس على توافر عناصر اإلنتاج
وما شٌده البلد من بنى تحتٌة  ،ثم خطط البلد وبرامجه االقتصادٌة وموازناته ومدى مساهمتها فً تحقٌق نمو
مطرد ومتوازن بالداخل والخارج وطبٌعة األسواق السائدة بالدولة وآلٌاتها  ،والنظام القانونً ومدى كماله
ووضوحه واتساقه وثباته وتوازنه بما ٌنطوي علٌه من حقوق والتزامات ،كل هذه العناصر تدخل فً تعرٌف
مناخ االستثمار .
وتتمٌز هذه العناصر بكونها متداخلة تإثر وتتؤثر ببعضها البعض  ،وانها تختلف بتفاعلها أو بتداعٌها
أوضاعا ً جدٌدة بمعطٌات مختلفة  ،وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة لرأس المال أو طاردة له .فعدم االستقرار
السٌاسً واالقتصادي ٌعد عقبة أمام قٌام االستثمار فضال عن وعدم استقرار سعر الصرف وضعف الجهاز
المصرفً  ،فجمٌع هذه العوامل تساهم فً خلق بٌئة غٌر مالئمة لالستثمار .
أن هذه العوامل باٌجادها أو تهٌئتها تجعل المستثمرٌن ٌتوجهون إلٌها أو ٌعزفون عنها  ،إضافة إلى
عوامل اخرى ال ٌمكن للبلد إٌجادها من مثل العالقة بٌن االستثمار والتقارب الجغرافً  ،فمثال استثمارات دول
غرب اوربا فً دول شرق اوربا ( حٌث تكالٌف النقل وعامل الزمن ووجود نوع من التقارب الثقافً بٌن كل
من أوربا الشرقٌة والغربٌة ) واالخذ بنظر االعتبار حجم السوق الداخلً مع توقعات التوسع فً التجارة
الخارجٌة عجل بدخول تلك االستثمارات فً دول شرق اوربا  ،مع األخذ باالعتبار الموقع الجغرافً كمركز بٌن
األسواق الرئٌسة  ،أو ٌمثل بوابة رئٌسة للطرق والمطارات والبحار ،وهذا ال ٌمنع اعتبار الظروف المناخٌة
اٌضا عامال لجذب االستثمار إلنشاء صناعة تنتج سلع معٌنة وخٌر مثال لذلك القهوة فً البرازٌل(.)1
أن ماذكر فً اعاله من عوامل خصوصا االقتصادٌة منها ال ٌمكن تهٌئتها بفترة زمنٌة قصٌرة  ،فً حٌن
هناك أشكال من حوافز لالستثمار ٌمكن تهٌئتها بفترة قصٌرة تلك التً تتعلق بالحوافز الضرٌبٌة وغٌرها من
الحوافز المالٌة مثل المعاملة التفضٌلٌة فً مجال القروض واإلعفاءات الجمركٌة بالنسبة لالستثمار الموجه
للتصدٌر  .والبد من التؤكٌد على دور السٌاسة النقدٌة اٌضا بوصفها محدد جاذب لالستثمار  ،فكلما زادت نسبة
االحتٌاطً األجنبً للعمالت الرئٌسة للدولة  ،كلما زاد ذلك من احتمال تدفق االستثمارات الخارجٌة  ،بسبب
رغبة المستثمرٌن فً نقل األرباح إلى الدولة األم بواحدة من العمالت الرئٌسة الدوالر والٌورو( )1كما ٌجب
اآلخذ بنظر االعتبار قٌمة العملة فً الدولة المضٌفة  ،فعندما تكون منخفضة مقارنة بقٌمة العملة بالدولة األم ،
فانه ذات اثر اٌجابً على تدفق االستثمار .
ٌمكن االستنتاج أن هناك عوامل رئٌسة فً عملٌة جذب االستثمارات  ،فالسٌاسات االقتصادٌة الكلٌة ،
ومستوٌات الدخول ومعدالت التضخم المنخفضة  ،تتداخل مع السٌاسات االقتصادٌة االخرى من مثل تحرٌر
التجارة واالستثمار واإلصالح التشرٌعً مع توفر بنٌة أساسٌة مثل المواصالت واالتصاالت والطرق والتدرٌب
والتؤهٌل  ،عوامل من شانها تشجع الشركات لالستفادة منها لتحقٌق معدل عائد مرتفع من االستثمار فً البلدان
التً تتوفر فٌها .
ثبنٍب  -نشبط انمطبع اخلبص بؼذ ػبو .2003
شهدت مرحلة االحتالل انتكاسة جدٌدة للقطاع الخاص نتٌجة توقف المشروعات الخاصة جزئٌا او كلٌا عن
العمل بسبب التدمٌر وارتفاع تكالٌف االنتاج بفعل انكشاف السوق المحلٌة بالسلع المستوردة  ،عزز ذلك انعدام
االمن واستهداف رجال االعمال فكانت النتٌجة هروب المنظمٌن ورإوس االموال الى دول الجوار بحثا ً عن
االستقرار واالمان .ومع ذلك فقد بدأت مالمح مرحلة جدٌدة نحو دعم النشاط الخاص والٌة السوق باعتبار انه
مثل الحل المطلوب فً هذه المرحلة وكذلك انسجاما مع التطورات التً شهدها وٌشهدها االقتصاد العالمً من
مفاهٌم العولمة وتحرٌر التجارة واالسواق....الخ .
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وقد قدر صندوق النقد الدولً مجموع االستثمار الخاص (المحلً واالجنبً) فً االقتصاد العراقً بـ ()3080
ملٌون دوالر  ،والذي ٌمثل  %1.6من الناتج المحلً االجمالً عام  6001ارتفعت قٌمته المطلقة عام 6002
لٌصل الى (* )3333ملٌون دوالر عام  6002بنسبة  %1.2من الناتج المحلً االجمالً  .ولعل غٌاب المناخ
االستثماري المالئم وعدم االستقرار السٌاسً واالمنً سبب ذلك  ،ولكً ٌؤخذ هذا القطاع دوره الفاعل فً
اعادة االع مار بادرت الدولة فً تحدٌد دعائم إستراتٌجٌتها التنموٌة ألربع سنوات ( )6030-6004جاعلة من
اعادة الحٌوٌة للقطاع الخاص دعامة اساسٌة من دعائم استراتٌجٌتها وذلك من خالل جعله القطاع الفاعل فً
النشاط االقتصادي والمولد لفرص العمل والمعزز للنمو المستدام والمساهم فً تموٌل التنمٌة من خالل تعظٌم
اٌراداته ومدخراته .
هذا التوجه جاء تعزٌزاً للمادة  62من الدستور العراقً لعام  6002والتً تنص على (( كفالة الدولة
اصالح االقتصاد العراقً وفق اسس اقتصادٌة وبما ٌضمن استثمار كامل موارده وتنوٌع مصادره وتشجٌع
القطاع الخاص وتنمٌته))( )2وقد تبنت االستراتٌجٌة مجموعة من الوسائل لتحقٌق هذه االهداف من بٌنها -:
 برامج لإلصالح االقتصادي وخصخصة المنشآت والمصارف المملوكة للدولة واعادة هٌكلتها مع تشجٌع
االندماج بٌن المشارٌع االستثمارٌة القائمة .
 المضً فً تنفٌذ اجراءات االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة.
 تحدٌد اسالٌب الشراكة فً االستثمار ما بٌن القطاع الخاص والعام وخاصة اسلوب ( BOTبناء – تشغٌل –
نقل ملكٌة) واسلوب ( BOOبناء – تملك  -تشغٌل) واسلوب ( BOOTبناء – تملك – تشغٌل – تحوٌل) .
ورغم كل ما عرض ضمن االستراتٌجٌة المذكورة من رإى واهداف اال ان الواقع ٌشٌر الى عدم تحقق هذه
االهداف بسبب غٌاب الفلسفة والرإٌا حول تعرٌف القطاع الخاص بماهٌة الدور المطلوب منه بسبب ضبابٌة
السٌاسة االقتصادٌة المتبناة وتناقضات وتدهور بٌئة االعمال االقتصادٌة.
ثبنثب  :ادلشبكم وانظؼىببت انتً تىاجه اننشبط اخلبص.
اتبعت العدٌد من الدول النامٌة ومنها العراق استراتٌجٌة تعوٌض الواردات ،وكانت معظم المشروعات
الحكومٌة تمارس عملها تحت حماٌة جمركٌة عالٌة وفً ظل دعم حكومً تام ( ،)3فً حٌن ان السٌاسات
الحكومٌة فً العاق طوال المدة الماضٌة لم تقدم تدابٌر خاصة فً إطار استراتٌجٌة تسمح بتشجٌع وتحفٌز
النشاط الخاص وإنشاء ودعم المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وبناء هٌكل تشرٌعً مإسسً  ،ولم تعتبر
المنافسة واالنفتاح االقتصادي حٌنها قضٌة هامة لنمو تلك المشارٌع  ،خاصة وان معظم اإلنتاج جاء لتلبٌة
الطلب المحلً  ،ولم تكن هناك مإشرات القتصاد السوق طالما ان الدولة تقوم بإدارة االقتصاد واضطالعها
بمجمل الفعالٌات االقتصادٌة.
وبالنسبة الى العراق وفً ظل الظروف الحالٌة فان من اهم ماٌمكن تؤشٌره ٌعد بمثابة دالة للمشاكل
والصعوبات التً ٌعانً منها قطاع االعمال الخاص من حٌث(-:)4
(أ) السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة  :والتً ماتزال متحٌزة لصالح القطاع العام  ،وٌالحظ ذلك من خالل السٌاسات
النقدٌة والمالٌة والتجارٌة والضرٌبٌة التً تنتهجها الحكومة،اذ تمارس هذه السٌاسات التمٌٌز فً غٌر صالح
النشاط الخاص سواء للمشروعات القائمة اوالجدٌدة والمتوقفة عن العمل ،حٌث تغطً الدولة كافة التكالٌف
والنفقات التشغٌلٌة واالستثمارٌة ووضع نظم وحوافز وتقدٌم امتٌازات ومزاٌا مختلفة لها وإعفاءات من ضرٌبة
الدخل والرسوم الجمركٌة فضال عن االمان الوظٌفً الذي ٌتمتع به العاملٌن فً القطاع العام  .فً حٌن ان
الكثٌر من االعمال الصغٌرة والمتوسطة ٌصعب علٌها الحصول على تلك المنافع اواالستفادة من الدولة وهذا
ماٌجعلها مستمرة للعمل فً إطار القطاع غٌر النظامً لكً تتمكن من التنافس فً السوق.
(ب) خدمات الدعم :تعانً مشارٌع النشاط الخاص من صعوبة الوصول إلى المدخالت واالئتمان وأسواق
التكنولوجٌا .والواقع ان مقدمً الخدمات ٌجدون التعامل مع عدد قلٌل من العمالء أٌسر وأرخص من التعامل
مع أعداد كبٌرة من المشارٌع الصغٌرة  .وعلى سبٌل المثال ،فؤن تكلفة تنفٌذ عقود مع المشارٌع الصغٌرة
عالٌة بصورة ال تتناسب مع حجم العقد (. )8

*اغلب االستثمار في إقليم كردستان وما يبتغى مه الرقم هو استثمارات في القطاع النفطي لشركات اجنبية.
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(ج) الخدمات التدرٌبٌة ٌ :جد معظم موردي الدورات التدرٌبٌة من (الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة) صعوبة
فً الوصول الى أصحاب المشارٌع الخاصة المبعثرة جغرافٌا فضال عن انها غٌر مجزٌة اقتصادٌا  ،فبرامج
هإالء الموردٌن موجهة اساسا الى القطاع العام  ،وٌعتقد العدٌد من أصحاب المشارٌع الخاصة أن التعلم بالعمل
أهم انواع التدرٌب وان خبراتهم العملٌة المصدر الرئٌسً لمهاراتهم وأن المعرفة المكتسبة من البٌئة أكثر
فاعلٌة من التعلٌم الرسمً.
(د) المساعدة التسوٌقٌة -:ان المساعدة التسوٌقٌة للشركات الخاصة ضعٌفة نسبٌا حٌث ما تزال محدودة
وقاصرة عن مساعدة النشاط الخاص فً عرض منتجاته فً األسواق والمعارض المحلٌة واسواق التصدٌر
فضال عن ارتفاع تكلفتها ،أو فً مجال توفٌر دورات تدرٌبٌة لتطوٌر كفاءات أصحاب العمل فً التسوٌق
وأعداد الخطط وتحدٌد األسعار وتقنٌات التروٌج واإلعالن والمبٌعات( )1اذ ٌرى معظم اصحاب النشاط الخاص
ان التسوٌق هو مشكلتهم الرئٌسة فً ظل االنكشاف التجاري نحو الخارج .
(و) ضعف التعاون فٌما بٌن شركات قطاع األعمال :هناك عدد من العوامل تعوق قٌام التعاون بٌن المشارٌع
االستثمارٌة  ،وذلك بسبب ان هذه المشارٌع تعانً من التشتت الجغرافً ،ولذا من النادر ان نجد تركٌزا
لمشروع فً موقع واحد/أو على أساس قطاعً ،فالتوجد مناطق صناعٌة بالمفهوم االقتصادي (. )30
ومع ظهور عدد من المتغٌرات االقتصادٌة الدولٌة وخاصة تلك الموجهة نحو تحرٌر التجارة وإزالة
القٌود التنظٌمٌة االقتصادٌة وهٌمنة قوى السوق تؤتً أهمٌة ودور إقامة المشارٌع المسندة الى القطاع الخاص
فً زٌادة فرص العمل والحاجة الماسة إلى تشجٌع المزٌد من المبادرات فً المشارٌع وضرورة تقدٌم خدمات
الدعم والمساعدة الى المشارٌع القائمة بسبب إن النشاط الخاص القائم لم ٌستعد بعد لمواجهة التغٌٌرات
اإلقلٌمٌة والعالمٌة وتلبٌة االحتٌاجات المتزاٌدة لهذه المشارٌع .
وذلك ٌتبٌن من خالل المشاكل والصعوبات التً ما تزال تعترض تنمٌة المشروعات سواء بسبب البٌئة
الخارجٌة المحٌطة بالمشروع  ،اوالداخلٌة المتمثلة بعدم وجود فكر مإسسً قائم على أساس تنمٌة اصحاب
الكفاءات والقدرات إلدارة المشارٌع ومن بٌن اهم المتغٌرات االقلٌمٌة والدولٌة والتً تمثل البٌئة المحٌطة
بالنشاط الخاص فً العراق هً-:
.3انتغري ادلتسبرع يف بٍئة األػًبل (-:)11
هذا التغٌر ٌظهر بجالء اكثر فً البٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للعالم وفً تطور التكنولوجٌا
وبالذات التقنٌات المتطورة ألجهزة االتصال والبرامجٌات المعقدة  .وهنا ٌظهر دور اإلدارة االستراتٌجٌة
للمشروع فً تحلٌل البٌئة الخارجٌة لتشخٌص الفرص والتهدٌدات المحٌطة بالمشروع وإمداد مراكز القرار
بالمعلومات الدقٌقة لتمكٌنهم من اختٌار االستراتٌجٌة المالئمة.
.6ادلنبفسة االلتظبدٌة(-:)12
منذ عقد التسعٌنات شهدت السوق العالمٌة اشد انواع المنافسة بالنسبة للمشارٌع  ،فالمنافسة أصبحت حقٌقة
واقعة فً إطار تكنولوجٌا المعلومات ،اذ غٌرت العولمة حدود المنافسة وظهر منافسٌن جدد مما ٌفرض على
صانعً االستراتٌجٌة تحدي صٌاغة وتطوٌر خطط إستراتٌجٌة بعٌدة المدى لمعالجة وضع منظماتهم فً
األسواق .
 . 4ين نبحٍة انبٍئة انتجبرٌة-:
تعانً المشروعات الخاصة من عدم وجود مناخ تجاري مالئم  ،حٌث اإلجراءات اإلدارٌة والبٌروقراطٌة
المعقدة التً تعوق البدء فً عملها اوالسٌر فٌه  ،ومنها إجراءات التسجٌل والترخٌص والتؤخٌر فً الرد على
الطلبات المقدمة للجهات المسإولة ولوائح االستٌراد والتصدٌر ونظم الضرائب والرسوم الجمركٌة وٌترتب
على هذا كله ضٌاع الوقت وزٌادة فً تكالٌف الصفقات التً تتحملها الشركات فٌثنً ذلك من عزم المستثمرٌن
عن إقامة المشارٌع .
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 .6ين نبحٍة احلظىل ػهى انتًىٌم (-:)13
حٌث الشروط العسٌرة التً تفرضها المصارف الخاصة والجهات الحكومٌة لتقدٌم القروض وخاصة أسعار
الفائدة المرتفعة ووجوب توفٌر ضمان كبٌر من جانب المقترض ولٌس لما ٌتضمنه المشروع من أفكار جدٌدة.
ومما ٌزٌد المشكلة تعقٌد عدم اعتبار اآلالت والمعدات جزءا من الضمان .إضافة الى افتقار المستثمرٌن
واصحاب المشارٌع الى الخبرة فً التعامل مع اإلجراءات المعقدة فً منح االئتمان.
 .7ين نبحٍة احلظىل ػهى ادلؼهىيبت -:
حٌث حاجة اصحاب المشارٌع إلى معلومات عن الشركات اإلقلٌمٌة والدولٌة التً تعرض نقل التكنولوجٌا
وإصدار تراخٌص االنتاج وجداول مواعٌد المعارض واألسواق الدولٌة ،ومعلومات عن التكنولوجٌا والمواد
()31
الخام والمعدات واالراضً بما ٌمكن من اجراء سٌاسات الجدوى التفصٌلٌة إلقامة المشارٌع
.

 .8ين نبحٍة انبحث وانتطىٌر-:
عدم وجود مراكز للبحث والتطوٌروحاضنات االعمال لتطوٌر المشارٌع والتً لها دورمهم فً وتوجٌه
أصحاب المشروعات منذ مرحلة (التؤسٌس-الترشٌد-االبداع) باإلضافة إلى تقدٌم الخدمات االستشارٌة التً
تعٌنها على النهوض بمستوى الجودة والنوعٌة طبقا للمواصفات العالمٌة .
وعلى أساس ذلك ٌمكن تحدٌد مفهوم االستراتٌجٌة على أساس كونها نشاط ٌتخذ لكسب المٌزة التنافسٌة فً
عدد من أسواق المنتجات بما ٌسهم فً جعل قطاع األعمال قادر على المنافسة دولٌاً .حٌث تزاٌد االهتمام
باإلدارة االستراتٌجٌة وقراراتها على اثر اشتداد المنافسة االقتصادٌة وأهمٌة الدور الذي تلعبه هذه
االستراتٌجٌة فً تقرٌر المركز التنافسً للمشروعات  .اذ تعانً معظم المشروعات الخاصة من ضعف فً
االدارة االس تراتٌجٌة خصوصا ان معظم االستثمارات فً المجاالت التجارٌة ولٌس االنتاجٌة مما ٌنم عن كلفة
المخاطرة وعدم القدرة على تكٌٌف مع العالم الخارجً .
رابؼب – االهًٍة اخلبطة نالستثًبر يف انؼراق .
انسجاما مع االوضاع االقتصادٌة العالمٌة وماٌشهده العالم من تغٌرات ادرك العراق حقٌقة واهمٌة قطاع
االعمال الخاص ووجوب تهٌئة بٌئة استثمارٌة مالئمة ٌمكن من خاللها تفعٌل االستثمار ،وتنبع اهمٌة ذلك
من وجود فجوة ادخارٌة ناجمة عن كون رإوس االموال المطلوبة لالستثمار اكبر من قدرة االقتصاد الوطنً
على توفٌرها  ،وكذلك عدم القدرة على توفٌر العمالت الصعبة الالزمة لالستثمار من خالل التموٌل الخارجً
 دعم النمو االقتصادي اذ ان االستثمار الخاص ٌإدي الى زٌادة طاقة البلد االنتاجٌة ،وهو عنصر فعال فً
تغٌٌر بنٌة االقتصاد الوطنً لصالح تعدٌل االختالالت الهٌكلٌة فٌه ،فضال عن انه بزٌادة حجمه ٌزٌد معدل النمو
االقتصادي عبر زٌادة القٌمة المضافة واالنتاجٌة وخلق فرص عمل اضافٌة فً سوق العمل وتطوٌر المهارات
الفنٌة واالدارٌة.
 نقل التكنولوجٌا الحدٌثة بواسطة االستثمارات المباشرة عن طرٌق اعتماد نظم واسالٌب التخطٌط والتنظٌم
واالنتاج والتسوٌق والمعرفة الفنٌة  ،االمر الذي ٌساهم فً نشر التقدم التكنولوجً فً بقٌة قطاعات االقتصاد
الوطنً.
 ضعف االدخار والوعً االدخاري  :بسبب انخفاض مستوى الدخول فً العراق وارتفاع نسبة االستهالك ،
فٌكون من الصعوبة بمكان خلق تراكم وتكوٌن راس المال الضروري.
 اهمٌة خلق فرص العمل  :الشك ان الدولة وحدها ال تستطٌع ان توفر فرص عمل اضافٌة ،فدوائر وشركات
القطاع العام تعانً اساسا من بطالة مقنعة .وازاء ضعف القطاع الخاص المحلً تجد الدولة حرجا فً اٌجاد
الفرص الضرورٌة للعمل من دون العمل على تشجٌع االستثمارات الخارجٌة .
 ضعف الصادرات غٌر النفطٌة  :فنسبة االٌرادات النفطٌة هً االهم اذ تساهم باكثر من  %10من اٌرادات
الموازنة العامة للدولة اما الصناعة والزراعة فقد تالشت بسبب اداء السٌاسات وضعف كفاءة االنتاج ومخلفات
الحروب .
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 انكشاف اإلقتصاد العراقً للعالم الخارجً وبدرجة عالٌة كنتٌجة طبٌعٌة لتدنً مساهمة القطاعات السلعٌة
(عدا النفط) فً تولٌد الناتج المحلً االجمالً وبنسبة  %68.3لالنشطة السلعٌة و  %18لالنشطة التوزٌعٌة
و %11.1لالنشطة الخدمٌة للمدة (. )6008 - 6001
بسبب هذه الحالة اصبح العراق غٌر قادرة على الحصول على النقد االجنبً الالزم لتموٌل االستثمار
وتوسٌع قاعدة االنتاج المحلً او رفع كفاءته وغالبا ماٌإدي االستثمارالى تنمٌة صادرات الدول المستفٌدة الى
االسواق العالمٌة والشك ان العملة الصعبة ضرورٌة من اجل خدمة التزامات الدٌن الخارجً وتموٌل شراء
المنتجات المستوردة وتموٌل االستثمار الداخلً فً الواقع دفعت حاجة البلدان ورغبتها فً الحصول على النقد
االجنبً من الصادرات الى خفض الحواجز التجارٌة واالندماج فً االقتصاد العالمً  .وٌساعد االستثمارالدول
على تنوٌع صادراتها والنمو فً منتجات التصدٌر الجدٌدة التً تعرف بالصادرات غٌر التقلٌدٌة اوالصادرات
ذات القٌمة المضافة العالمٌة.
است نادا لما تقدم ٌنبغً اعطاء اهمٌة خاصة لالستثمار الخاص وفقا لما ورد من مشاكل وجملة تحدٌات
احاطت باالقتصاد العراقً وقطاع االعمال وارتفاع نسبة النفقات التشغٌلٌة الجارٌة ( االستهالكٌة ) على حساب
نسبة النفقات االستثمارٌة .اذ اكدت خطة التنمٌة الوطنٌة للسنوات  6031 -6030وجود فجوة ادخارٌة  ،فلم
تقتصر الخطة االقتصادٌة فً معالجتها للشؤن التنموي على االستثمارالحكومً فقط  ،إنما اعتبرت القطاع
الخاص شرٌكا أساسٌا فً عملٌة التنمٌة وتتوقع أن ٌساهم فً تؤمٌن  %13من االستثمارات المطلوبة لتحقٌق
رإى وأهداف الخطة .وقد تم تشخٌص القطاعات واألنشطة والفعالٌات التً ٌمكن للقطاع الخاص المحلً
واألجنبً االستثمار فٌها .والتً تمثل فرص استثمارٌة ٌمكن للنشاط الخاص االضطالع بها او من خالل اقامة
الشراكة بانواعها مع القطاع العام .
خبيسب – اهى انمطبػبت االلتظبدٌة ادلستهذفة .

 - 1انمطبع انسراػً .
ان تدهور االنتاج الزراعً وصل الى مستوٌات متدنٌة تصل الى %32من المعروض فً السوق.
وبالتالً اصبحت السوق العراقٌة غارقة باستٌراد السلع والمواد الغذائٌة واالكثر قدرة على المنافسة بسبب
الجودة والسعر المنخفض.والذي ٌزٌد االمر صعوبة عدم قدرة العراق على التكٌف الى االنضمام الى منظمة
التجارة العالمٌة وعدم التهٌإ ووضع قواعد لتدعٌم القدرة التنافسٌة،والذي ٌفضً الى تحقٌق مستوى من
اشباع الطلب من االنتاج المحلً والمنافسة .فبالرغم من ارتفاع الملكٌة الخاصة للحٌازات الزراعٌة الى حوالً
 %31فان دور القطاع الخاص ظل محدودا وٌتاثر بسٌاسات الدعم الحكومً لمستلزمات االنتاج ودعم اسعار
الناتج النهائً دون محاولة جدٌة منه لتطوٌر ورفع كفاءة االداء واالنتاجٌة الزراعٌة  ،وان مجاالت االستثمار
الخاص فً القطاع الزراعً ظلت محصورة فً مجاالت تلك التً تحقق عائدا سرٌعا (.)32
وٌمكن تشخٌص اهم الخصائص التً ٌتمٌز نها القطاع الزراعً وفقا لالتً :
 )3االرتفاع الكبٌر فً تكالٌف االنتاج الزراعً بسب ارتفاع تكلٌف مدخالت االنتاج.
 ) 6انعدام القدرات التنافسٌة للمحاصٌل الزراعٌة فً االسواق المحلٌة امام السلع المستوردة،حٌث تمتاز
السلع الغذائٌة العراقٌة بارتفاع اسعارها ورداءة جودتها.
 )1ضعف االمكانٌات المالٌة والفنٌة والتكنولوجٌة والمعلوماتٌة والتسوٌقٌة للقطاع الزراعً الخاص.
 ) 1اعتماد القطاع الزراعً على االسواق الخارجٌة فً تورٌد معظم مدخالت االنتاج من بذور محسنة وتقاوي
واسمدة ومكننة ومبٌدات واسمدة وٌتعذر الحصول علٌها محلٌا العتبارات مالٌة وفنٌة فضال عن ارتفاع
اسعارها.
 )2عدم وجود خزٌن ستراتٌجً كافً من تلك الحبوب التً تدخل فً صلب االمن الغذائً للفرد.
 )4ندرة المٌاه ومشكلة ادارتها ،فقد بلغت الموارد المائٌة المتاحة حوالً 11.3ملٌار م 1سنة 6006وكان
المتاح منها لالستخدام الزراعً حوالً 10ملٌار م 1وهو ماٌشكل %14من اجمالً الموارد المائٌة المتاحة.
فمن جهة هناك شح فً الكمٌات التً ٌتلقاها العراق سنوٌا من المٌاه االمطار واالنهار،ومن جهة اخرى ٌإدي
جفاف المناخ الى رفع معدالت استهالك المٌاه وخاصة فً القطاع الزراعً.فضال عن عدم وجود عمق مائً
مناسب مما ٌزٌد من نسب التبخر بشكل متزاٌد نتٌجة عدم االكراء لمٌاه االنهر.
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 - 2انمطبع انظنبػً - :
تاثرت الصناعة الوطنٌة بفعل سٌاسة االغراق من خالل انخفاض عدد المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة الى
حد كبٌر  ،حٌث شهدت معدالت نمو سالبة خالل المدة ( )6003-6001لتشكل ( )%0.0111بسبب استٌراد
المصنوعات والتً شكلت تهدٌدا واضحا لالنتاج المحلً  ،وعدم قدرة االخٌرة على منافستها من حٌث السعر
والكلفة .كما شهدت المدة( )6030-6004معدالت نمو سالبة مانسبته ( .)33( )%0.303اذ توقفت معظم
المشارٌع الخاصة بسبب توقف دعم الدوله لها وانقطاع الكهرباء وانكشاف السوق العراقٌة للخارج ودخول
سلع باسعار منخفضة  ،وبالتالً عدم قدرة المنتج المحلً من المنافسة علما ان معظم هذه المشارٌع كانت
منتجه واثبتت قدرتها فً تلبٌة الطلب المحلً طوال المدة الماضٌة كما ان معظم االنشطة الصناعٌة اصبحت
تعمل فً ظل ماٌعرف باالقتصاد غٌر الرسمً وتمارس نشاطها بعٌدا عن انظار الرقابة الرسمٌة،سعٌا الى
تحقٌق موازنه نسبٌة تسمح لها باالستمرار فً البقاء ولعدم قدرتها على المنافسة االجنبٌة ،فانها مضطرة الى
ممارسة حاالت من الغش الصناعً والتجاري .فضال عن جملة خصائص اخرى منها :
 )3ضعف الترابط والتشابك الصناعً فٌما بٌن المشارٌع الصناعٌة مع بقٌة الفروع واالنشطة االقتصادٌة.
 )6الٌحظى القطاع الصناعً بفرص كبٌرة فً حصولة على التموٌل من المصارف والمإسسات المالٌة.
 )1ان نواتج و نظم ومخرجات التعلٌم التنسجم مع متطلبات سوق العمل وبخاصة من جانب الطلب وكان ذلك
احد اهم اسباب البطالة بكل انواعها.
 )1عدم توافر البنى التحتٌة التً ٌنبغً ان تقدمها الدولة(الطرق-الجسور-االتصاالت-الخدمات الصحٌة-التعلٌم-
الكهرباء)........الخ
 )2توقف معظم المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة جزئٌا اة كلٌا عن العمل كالصناعات الكٌماوٌة واالدوٌة
والغذائ ٌة والجلدٌة والنسٌجٌة.وانخفاض القدرات التنافسٌة للسلع المنتجة محلٌا وانتشلر ظاهرة الغش التجاري
والصناعً لتخفٌض التكالٌف والسعر على حساب الجودة.
 )3سٌطرة واحتكار الدولة لالنشطة الرئٌسة ادى الى ابتعاد راس المال الخاص عن هذا النوع من النشاط
والتركٌز على الصناعات الصغٌرة خشٌة تعرضة لمخاطر السٌاسات الحكومٌة.
 )4ضعف االمكانات المالٌة والعملٌة والتكنولوجٌة والمعلوماتٌة واالدارٌة والتسوٌقٌة للقطاع الحكومً
والخاص مقارنة باالمكانات الهائلة التً ٌمتلكها النشاط الخاص فً الدول المتقدمة.
وتبعا لذلك فقد بقً قطاع االعمال الخاص محدودا وغٌر قادرة على االستفادة من وفورات الحجم
الكبٌر،وفً غٌاب مثل هذه الوفورات فانه ٌصبح من غٌر الممكن تركز حقٌقً لراس المال الصناعً
الخاص،وكان هذا بحد ذاته احد العوائق المهمة فً عدم امكانٌة القطاع الخاص على التطور .كما ان االستثمار
الخاص كان موجها اقرب ما ٌكون الى النشاط المضاربً ولٌس االنتاجً الحقٌقً.ان ماتقدم ٌظهر بوضوح ان
البٌئة االستثمارٌة ماتزال غٌر مالئمة لجذب راس المال الخاص وتحفٌزه على الدخول فً مشارٌع استثمارٌة .
 - 3انبنٍة انتحتٍة :
أن توفر البنٌة التحتٌة ذات النوعٌة الجدٌدة هو شرط مسبق لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بل
إنه ٌعد .احد الشروط المسبقة الرئٌسة لتمكٌن العراق من التعجٌل بوتٌرة تنمٌته .وعلٌه ٌعانً قطاع الكهرباء
(على سبٌل االبانة ) منذ بداٌ ة عقد التسعٌنٌات من نقص شدٌد فً إنتاج الطاقة الكهربائٌة وتدنً فً أداء
منظومات النقل والتوزٌع وآن مشكلة االنقطاع المستمر تعرقل مشارٌع اإلنتاج وتشغٌل الٌد المعاملة وتزٌد من
المطلب على المشتقات النفطٌة فتحدث اختناقات حادة مسببة ارتفاع معدل التضخم وعجزا اكبرللمواطن عن سد
الحاجات األساسٌة له  .ان الهدف المطلوب هو إضافة قدرات تولٌدٌة جدٌدة بحدود 33الف مٌكاواط مع تؤهٌل
وتوسٌع وتحسٌن شبكات النقل والتوزٌع  .وقدرت االستثمارات المطلوبة للسنـوات3362( 6030-6004
ملٌار دوالر) .كما تقدر االستثمارات المطلوبة إلعادة قطاع الكهرباء وتحسٌنه بحدود 61.1ملٌار دوالر لغاٌة
عام  6032وذلك من اجل الوصول إلى قدرات تولٌدٌة ال تقل عن  63إلف مٌكاواط .إما فً مجال النقل
واالتصاالت فهنالك تخلف ٌتطلب تعزٌز شبكة النقل واالتصاالت فً جمٌع المحافظات  .ولتحقٌق ذلك _ ٌحتاج
هذا القطاع إلى استث مارات كبٌرة وتغٌٌر فً الهٌكل اإلداري والتنظٌمً من اجل رفع كفاءة ومستوى األداء و
تقدر الكلف االستثمارٌة لقطاع النقل واالتصاالت بحدود 66 .4ملٌار دوالر(. )34
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سبدسب  -يىلغ انؼراق يف ادلؤشرات انذونٍة دلنبخ االستثًبر
فً حزٌران  6036اصدر معهد فرٌزر آخر تقارٌره عن استثمارات النفط و الغاز فً دول العالم والذي
ٌعكس جانبا مهما من عدم وجود بٌئة ناظمة لالستثمار  .استند التقرٌر إلى استطالع شمل مئات المدراء
التنفٌذٌٌن فً صناعة الهاٌدروكربون  ،جاء العراق فً أسفل القائمة تقرٌبا .هذا الرأي المضطرب عن العراق
ٌعتبر تغٌٌرا كبٌرا فً المواقف تجاه االستثمار فً العراق وحالة التردد حٌث أن شركات الطاقة كانت سابقا
متلهفة للدخول فً سوق البترول العراقً منذ انقطاعه على مدى عقد من الزمن بسبب العقوبات الدولٌة .الٌوم
ترى تلك الشركات ان االستثمار فً العراق ٌبدو صعبا باإلضافة إلى القلق الناجم عن الوضع األمنً وعدم
االستقرار السٌاسً .لهذه األسباب ٌؤتً العراق ضمن آخر عشر مراتب فً استطالعات الرأي مما قد ٌهدد
مستقبل االستثمار فً العراق .
و على مدى السنوات القلٌلة الماضٌة كان معهد فرٌزر ٌستطلع أراء المدراء التنفٌذٌٌن والمدراء فً
شركات النفط والخدمات النفطٌة حول شعورهم بشؤن االستثمار فً مناطق متفرقة من العالم .فً حزٌراناطلق
المعهد تقرٌره السادس عن الموضوع تحت عنوان “المسح العالمً للبترول  .″6036قام المعهد بإجراء
مقابالت مع  361شخصا من  261شركة مختلفة من  314بلدا وإقلٌما مختلفا تقرٌبا .كل مكان من هذه
األماكن تعطى له درجات بناء على  38عامال مختلفا من بٌنها النصوص المالٌة ،الضرائب ،التنظٌمات البٌئٌة،
فرض وتكالٌف هذه التنظٌمات ،الحواجز الكمركٌة ،البنٌة التحتٌة ،تنظٌمات وتوفر فرص العمل ،االستقرار
السٌاسً ،الفساد ،النظام القانونً ،والوضع االمنً .لكل عامل من هذه العوامل هناك خمس إجابات ممكنة:
اإلجابة األولى ،تشجٌع االستثمار ،والثانٌة ال توجد عوائق أمام االستثمار ،والثالثة عوائق بسٌطة أمام
االستثمار ،الرابعة عوائق قوٌة إمام االستثمار والخامسة ال ٌوجد استثمار بسبب هذه المعاٌٌر .فكلما زادت
المشاكل فً منطقة ما ،كلما انخفضت مرتبتها .إذا ما تعادلت الدرجات فان البلدان واألقالٌم تقسم الى مإشرات
مختلفة .هدف المسح هو بٌان أصعب أجزاء العالم فً ما ٌتعلق باالستثمارات الخاصة.
و هذا شًء مهم ألن آرائهم تحدد المناطق التً ٌستثمرون فٌها .بالنسبة لالقتصاد والمٌزانٌة العراقٌة
المعتمدة بشكل كبٌر على البترول ،فان رأي المدراء التنفٌذٌٌن والمدراء فً مجال الطاقة له أهمٌة كبٌرة على
تطوٌر القطاع فً المستقبل ( .)38ولسوء حظ العراق فانه ٌقع فً أسفل كل المإشرات تقرٌبا التً جمعها معهد
فرٌزرففً المإشر المركب احتل العراق المرتبة التاسعة كؤسوأ بلد أو كان تسلسله  311من بٌن  ،314وهً
اقل درجة حصل علٌها البلد .فً عام  6033كان تسلسله  368وفً  6030كان  362وفً  6036كان
.361
لم ٌتقدم العراق فً المإشرات األكثر تحدٌدا ،ففً مإشر المخاطر الجٌوسٌاسٌة الذي ٌغطً السٌاسة
والوضع األمنً مثال ،وفً مإشر االزدواجٌة التنظٌمٌة فكان العراق فً المرتبة الثانٌة فً كال المإشرٌن ،أما
فً المإشر األمنً فقد جاء فً المرتبة الثالثة وجاء سادسا فً االستقرار السٌاسً وفً المرتبة الثانٌة عشرة
فً التنظٌمات والخامسة عشرة فً مإشرات اضطراب االدارة و التنظٌم و فً البنٌة التحتٌة  .هذه الدرجات لها
أسباب متنوعة البعض منها ٌشمل االفتقار إلى التنظٌمات الحكومٌة الواضحة وإلى البنٌة التحتٌة واالفتقار إلى
اتخاذ القرار الواضح من قبل حكومة بغداد ،و قضاٌا الدفع واالفتقار إلى حكم القانون ،وقضاٌا خدمات العقود
فً وزارة النفط التً لم تفسح مجاال للنمو و تحقٌق األرباح .من الواضح أن العراق ٌعانً من مشاكل فً كل
مستوٌات الحكومة و المجتمع ،و كل ذلك ظهر فً المسح.
هذه المراتب المنخفضة تعود إلى األداء السٌئ للعراق فً كل العوامل الثمانٌة عشرة المدرجة فً
االستطالع  ،األجانب العاملون فً العراق ابدوا نفس المالحظات عن مجمل االقتصاد العراقً ،فقد اشتكى
البعض منهم من القوانٌن والترتٌبات المتضاربة فً مجال الشركات ،كما ٌشعر العراقٌون بنفس هذا الشعور،
حٌث اظهر استطالع اجراه مركز المشروعات الدولٌة الخاصة عام  6001شمل  360من رجال االعمال
العراقٌٌن ،بان المشاكل الرئٌسٌة التً تواجه االقتصاد العراقً تشمل االفتقار الى نظام قانونً فاعل ،والحماٌة
السٌئة لحقوق الملكٌات ،والفساد  ،والشرٌط االحمر ،ومشاكل الحصول على االئتمان .اغلب هذه القضاٌا تنتج
عن كون االقتصاد العراقً ٌدار من قبل الدولة.
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كما تقوم العدٌد من المإسسات والمنظمات الدولٌة االخرى بتزوٌد المستثمرٌن وصانعً القرار
بمعلومات رقمٌة تساعدهم فً اتخاذ القرار االستثماري  ،من خالل تهٌئة عدد من المإشرات التً ٌمكن أن
تساعدهم فً معرفة وضع كل دولة على انفراد  ،وتحدٌد أهم النواقص التً تعانً منها تلك الدول والتً تحول
دون تمكٌنها من جذب االستثمارات  .وقد أثبتت الدراسات أن هناك صلة قوٌة بٌن ترتٌب البلد أو درجته فً
هذه المإشرات وبٌن مقدار ما ٌجتذبه من استثمارات وخاصة االجنبٌة منها.
اوال -يؤشر احلرٌة االلتظبدٌة -:
تعد الحرٌة االقتصادٌة من أهم العوامل الجاذبة لالستثمارات الخاصة فهً الطرٌق األمثل للوصول إلى
مستوى متقدم من النمو  ،وتقاس تلك الحرٌة من خالل متغٌرات عدة والتً تعمل على قٌاس درجة االنفتاح
االقتصادي ومدى تدخل الدولة فً االقتصاد ودرجة التضٌٌق التً تمارسها الحكومة على الحرٌة االقتصادٌة
.وتعد مإسسة هٌرتاج أهم المإسسات التً تقوم بنشر مإشر الحرٌة باختٌار 20متغٌرا اقتصادٌا ٌضم اهم
المجموعات االتٌة (-:)31
أ-السٌاسات التجارٌة :وتقاس من خالل معدل التعرٌفة الكمركٌة ومدى وجود حوافز غٌر الكمركٌة.
ب -الموازنة  :تقاس من خالل الهٌكل الضرٌبً لألفراد والشركات واإلنفاق الحكومً كنسبة من الناتج المحلً
اإلجمالً .
ج -التدخل الحكومً فً االنشطة االقتصادٌة ٌ :قاس من خالل االستهالك الحكومً كنسبة من حجم االقتصاد ،
ا لملكٌة الحكومٌة لألعمال والصناعات  ،الناتج الحكومً  ،حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة
للدولة
د– استقطاب رأس المال األجنبً  :وٌقاس من خالل القٌود على الملكٌة األجنبٌة لألراضً المعاملة بالمساواة
لكل من المستثمر المحلً واألجنبً.مدى وجود قٌود على تحوٌل األرباح للخارج  ،مدى توافر التموٌل المحلً
للشركات األجنبٌة .
و -التموٌل والنظام المصرفً :وٌقاس من الملكٌة الحكومٌة للبنوك ومدى وجود قٌود على فتح فروع للبنوك
األجنبٌة واألنظمة المصرفٌة الحكومٌة.
ي -سٌاسات األجور :تقاس من خالل قوانٌن الحد األدنى لألجور ودور الحكومة فً تحدٌدها.
ع -حقوق الملكٌة  :تقاس من خالل مدى انتشار أنشطة التهرٌب والقرصنة على الملكٌة الفكرٌة
ل -التشرٌعات واإلجراءات  :تقاس من خالل رصد مدى سهولة الحصول على تراخٌص مزاولة اإلعمال ،
البٌروقراطٌة  ،قوانٌن وأنظمة العمل وحماٌة المستهلك والعامل .
وقد تم تصنٌف الدول فً هذا المإشر على وفق درجة تحرر اقتصادها إلى أربع فئات (( دولة ذات اقتصاد
حر (  ) 3.11 -3نقطة  ،ودولة ذات اقتصاد شبه حر (  ، ) 6.11 -6ودولة ذات اقتصاد غٌر حر ()1.11-1
ودولة ذات حرٌة معدومة ( ) 2- 1نقاط  .فكلما ارتفع رصٌد الدولة من النقاط دل ذلك على تؤثٌر أكبر للدولة
فً االقتصاد اي بمعنى حرٌة اقتصادٌة أقل وهكذا ،وٌصنف العراق ضمن مجموعة الدول ذات الحرٌة
االقتصادٌة المعدومة  ،إذ بلغت درجة المإشر  1.1على مدار السنوات (  ، ) 6003- 3114ارتفعت هذه
الدرجة إلى  2عام  6006وهً أقصى درجة فً مإشر الحرٌة االقتصادٌة  ،مشٌرة إلى عدم وجود حرٌة
اقتصادٌة والى زٌادة التضٌٌق على النشاط االقتصادي سٌطرة الدولة والقطاع الحكومً .ونظرا لعدم توفر
البٌانات الكافٌات خالل األعوام (  )6003- 6001فال ٌوجد ترتٌب للعراق فً مإشر الحرٌة االقتصادٌة  ،فً
حٌن احتل العراق المرتبة  321عالمٌا عام  6003تراجع إلى المرتبة  323من بٌن  333دولة شملها
المإشر عام  6006وفً عام 6004جاء ترتٌب العراق فً المرتبة321ان تصنٌف العراق ضمن مجموعة
الدول المعدمة الحرٌة االقتصادٌة امر منطقً جدا بسبب استمرار تدخل الدولة الى حد بعٌد فً النشاط
االقتصادي علما ان العراق لم ٌحتل اٌه مرتبة بعد العام 6004استنادا الى التقرٌر الصادر من مإسسة هرٌتدج
فاوندٌشان وصحٌفة وال سترٌت لعام.6036
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ثبنٍب -يؤشر سهىنة أداء األػًبل -:
استحدث هذا المإشر ضمن تقرٌر بٌئة أداء األعمال الذي ٌصدر سنوٌا منذ عام  6001عن البنك الدولً
ومإسسة التموٌل الدولٌة  ،وهو مإشر مركب ٌتكون من عشرة مكونات فرعٌة تتكون منها قاعدة بٌئة أداء
األعمال  .وٌقٌس المإشر مدى تؤثٌر القوانٌن واإلجراءات الحكومٌة على األوضاع االقتصادٌة مع التركٌز على
ال نشاط الخاص سٌما المإسسات الصغٌرة والمتوسطة الحجم  ،بهدف وضع أسس للتقٌٌس والمقارنة بٌن
أوضاع بٌئة األعمال فً الدول كافة وٌتكون المإشر من عشرة مإشرات تشمل(-: )60
أ -مإشر تؤسٌس المشروع  :وٌتضمن عدد اإلجراءات والمدة الزمنٌة ،التكلفة كنسبة من متوسط دخل الفرد،
والحد األدنى من رأس المال لبدء المشروع كنسبة من متوسط دخل الفرد .
ب -مإشر استخراج التراخٌص وٌشمل عدد اإلجراءات والمدة الزمنٌة والتكلفة كنسبة من متوسط دخل الفرد .
ج -مإشر توظٌف العاملٌن وٌشمل مإشر صعوبة التوظٌف  ،ومإشر ساعات العمل وصعوبة الفصل من العمل
ومإشر كلفة التعٌٌن كنسبة من الراتب ومإشر كلفة الفصل من العمل ( األجر).
د -مإشر تسجٌل الممتلكات  :وٌشمل عدد اإلجراءات والمدة الزمنٌة والكلفة كنسبة من قٌمة الممتلكات.
هـ -مإشر الحصول على االئتمان  :وٌشمل مإشر الحقوق القانونٌة ومإشر معلومات االئتمان.
و -مإشر حماٌة المستثمر :وٌشمل مإشر مدى اإلفصاح ومإشر مدى المسإولٌة المباشرة ،ومإشر قضاٌا
المساهمٌن (مع المدٌرٌن والموظفٌن) بسبب سوء اإلدارة .
ي -مإشر دفع الضرائب :وٌشمل عدد الضرائب المدفوعة كالمدة المستغرقة ومجموع الضرائب كنسبة من
األرباح التجارٌة .
ع -مإشر التجارة عبر الحدود  :وٌشمل مستندات التصدٌر،مدى التصدٌر وتكلفة التصدٌر ،مدة االستٌراد
وتكلفة االستٌراد.
ك -مإشر تنفٌذ العقود  :وتشمل اإلجراءات  ،مدة وتكلفة حل النزاعات التجارٌة.
م-مإشرالكهرباء:تم استحداث هذا المإشر فً التقرٌر ممارسة انشطة االعمال لعام6036وٌشمل سهولة
الحصول على الطاقة الكهربائٌة والتكالٌف والوقت الالزم للحصول هلى الطاقة الكهربائٌة.
ل -مإشر تصفٌة النشاط التجاري  :وٌشمل المدة  ،الكلفة كنسبة األموال بعد اإلفالس .
وٌدل تصنٌف الدولة على وفق هذا المإشر الرئٌس على مدى تمتع الدولة ببٌئة أعمال مالئمة وجاذبة
لراس المال وٌعتبر من اهم مإشرات االستثمار  .إذ تدل القٌمة العلٌا على بٌئة غٌر جٌدة لألعمال والعكس
صحٌح  ،كما تمنح المإشرات الفرعٌة التً ٌتكون منها المإشر أوزان متساوٌة  ،وٌتم حساب المإشر من
متوسط النسب المئوٌة التً تسجلها الدولة فً كل مإشر فرعً .
لقد دخل العراق فً هذا المإشر ألول مرة عام  ، 6002وعلى وفق هذا المإشر احتل العراق المرتبة
 331لعام  6002من أصل  322دولة لٌتراجع إلى  312عام  6003من أصل  342دولة ضمها المإشر
وتراجع بعدها إلى المرتبة  313عام  6004المرتبة331عام6008والمرتبة 342عام6001واحتل العراق
المرتبة321عالمٌا استنادا الى تقرٌر ممارسة انشطة االعمال لعام 6030اما تقرٌر عام 6031والصادر
مإخرا من دائرة التنمٌة االقتصادٌة بالشراكة مع صندوق النقد العربً والوكالة االمرٌكٌة للتنمٌة العربٌة ومن
خالل اجراء مقارنة الجدول  )6 -بٌن العراق والمملكة العربٌة السعودٌة لما تتمتع به من مزاٌا واقتصاد رٌعً
مشابه للعراق من حٌث الموقع الجغرافً تبٌن لنا ان هناك اختالف وتباٌن واسع ضمن مإشر سهولة اداء
االعمال وضمن مجاالت ممارسة انشطة االعمال حٌث ان موقع العراق ضمن الترتٌب الدولً فً المرتبة332
فً حٌن السعودٌة حصلت على المرتبة 66عالمٌا من اصل ( )381دولة فً العالم استنادا الى تقرٌر ممارسة
انشطة االعمال للعام 6031واالولى عربٌا االمر الذي ٌفسر لنا اسباب استقطابها لالستمارات الخاصة وبالذات
االستثماراالجنبً لما تمتلكه السعودٌة من بٌئة اقتصادٌة مستقرة وتتمتعها بمإسسات قادرة على خفض درجة
التعقٌدات االدارٌة والبٌروقراطٌة وسهولة ممارسة انشطة قطاع االعمال فً المملكة (. )63
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(جدول)3 -
مقارنة لالجراءات الحكومٌة المنظمةالنشطة االعمال بٌن العراق والسعودي
الجدول من عمل الباحث استناد  :الى تقرٌر ممارسة انشطة االعمال لعام 6031الصادرعن البنك الدولً .
مجاالت ممارسة انشطة االعمال
-3
-6

سهولة ممارسة انشطة االعمال
بدء النشاط التجاري
عدد االجراءات
الوقت باالٌام
التكلفة(%من متوسط الدخل القومً للفرد)
الحد االدنى لراس المال(%من متوسط الدخل القومً
استخراج تراخٌص البناء
عدد االجراءات
الوقت باالٌام
التكلفة(%من متوسط الدخل القومً للفرد)
توظٌف العاملٌن
مإشر صعوبة التعٌٌن
مإشر صرامة ساعات العمل
مإشر صعوبة تسرٌح العمالة الزائدة
مإشر صرامة قوانٌن العمل
تكلفة تسرٌح العمالة الزائدة(اسابٌع من الراتب)
تسجٌل الملكٌة
عدد االجراءات
الوقت (باالٌام)
التكلفة(%من قٌمة العقار)
الحصول على االئتمان
مإشر قوة الحقوق القانونٌة
مإشر عمق المعلومات االئتمانٌة
تغطٌة السجالت العامة للمعلومات االئتمانٌة(%من عدد السكان الراشدٌن)
تغطٌة المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانٌة(%من عدد السكان الراشدٌن)
حماٌة المستثمرٌن
مإشر نطاق االفصاح
مإشر نطاق مسإولٌة اعضاء مجلس االدارة
مإشر سهولة قٌام المساهمٌن باقامة الدعاوى
مإشر قوة حماٌة المستثمرٌن
دفع الضرائب
المدفوعات(عدد المرات سنوٌا)
الوقت بالساعات سنوٌا
اجمالً سعر الضرٌبة( %من االرباح)

-1

التجارة عبر الحدود

-1

-1

-2

-3

-4

-8

عدد المستندات الالزمة التمام التصدٌر
الوقت الالزم التمام التصدٌر
تكلفة التصدٌر(بالدوالر االمرٌكً لكل حاوٌة)
عدد المستندات الالزمة التمام االستٌراد
الوقت الالزم التمام االستٌراد
تكلفة االستٌراد (بالدوالر االمرٌكً لكل حاوٌة)
-30

انفاذ العقود

-33

عدد االجراءات
الوقت (باالٌام)
التكلفة(%من قٌمة المطالبة
تصفٌة النشاط التجاري
المدة الزمنٌة(بالسنوات)
التكلفة(%من قٌمة موجودات التفلٌسة)
معدل استرداد الدٌن(سنتات عن كل دوالر)

العراق
153
175
11
77
75.9
30.3
94
14
215
397.9
59
33
20
20
24
0
53
5
8
7.7
167
3
0
0.0
0.0
119
4
5
4
4.3
53
13
312
28.4
180
10
102
3,900
10
101
3.900
139
51
520
27.3
183
0.0

السعودٌة
13
13
4
5
7.7
0.0
33
17
94
32.8
73
0
40
0
13
80
1
2
2
0.0
61
4
6
0.0
17.9
16
9
8
4
7.0
7
14
79
14.5
23
5
17
681
5
18
878
140
43
635
27.3
60
1.5
22
37.5
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سببؼب  -يؼىلبت االستثًبر يف انؼراق ،
بناء على ما تقدم ومن خالل تحلٌل المإشرات الدولٌة المشار إلٌها أعاله ٌمكن القول  ،أن مفهوم مناخ
االستثما ر ٌشتمل على مجموعة القوانٌن والسٌاسات واالجتماعٌات التً تإثر فً ثقة المستثمر وتقدم وتقنعه
بتوجٌه استثماراته الى بلد دون أخر  .وتإدي العوامل االقتصادٌة دورا محورٌا فً تكوٌن المناخ االستثماري
ومن أهم تلك العوامل  :القوانٌن االستثمارٌة ومدى استقرارها  ،والسٌاسات االقتصادٌة الكلٌة  ،واألهمٌة
النسبٌة للقطاعٌن العام والخاص فً النظام االقتصادي  ،ومدى توفر عناصر اإلنتاج وأسعارها النسبٌة وحجم
السوق المحلً والقدرة التصدٌرٌة  .وعلى الرغم من مساعً العراق لتحسن مناخ االستثمارات لكن مازالت
هناك مشاكل وعقبات عدٌدة ٌعانً منها  .أن من أهم مراحل معالجة العقبات التً تواجه االستثمار فً العراق هو
(. )66
معرفة تلك العقبات وتصنٌفها الى مجموعات مختلفة وٌمكن أٌجاز هذه العقبات كاآلتً
 )1رلًىػة انؼمببت اذلٍكهٍة :حٌث ٌعانً العراق من نقص فً البنٌة التحتٌة من طرق حدٌثة واتصاالت سلكٌة
والسلكٌة  ،موانئ ومطارات والطاقة الكهربائٌة والمٌاه  .هذه متطلبات هامة للمستثمر العراقً واألجنبً وخاصة
فً المناطق الصالحة لالستثمار التجاري والزراعً واالستخراجً .
 )2رلًىػة انؼمببت انمبنىنٍة -:وتشمل
أٌ -عد المناخ التنظٌمً هوعبارة عن وصف الطرٌقة التً تإثر بها أنظمة الحكومة وقوانٌنها على األعمال
وأنشطتها والتً لها اثر كبٌر على كفاءة التشغٌل والتكلفة وبالتالً على ربحٌة المإسسات وتنافسٌتها.وفً
العراق نجد عدم وجود قانون واحد ٌنظم االستثمارات فٌه  ،مما ٌشتت المستثمر بٌن أكثر من تشرٌع مع االعتماد
الكبٌر على االجتهادات من مسإول آلخر ومن وقت ألخر  ،حٌث ان هنالك مجموعة تصل إلى ( )32قانون ونظام
تتصل باالستثمار أبرزها-:
 قانون بٌع وإٌجار أموال الدولة رقم ( )16لسنة  3183المعدل اذ نصت المادة ( )3منه على (ٌجري بٌع
وإٌجار أموال الدولة غٌر المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزٌر المختص او الرئٌس األعلى للجهة غٌر
المرتبطة بوزارة او من ٌخوله ) وما ٌتبع ذلك من إجراءات تعرقل تخصٌص األرض للمستثمرٌن ذلك أن أموال
الدولة غٌر المنقولة سٌتم بٌعها او إٌجارها بموجب المادة ( )1بفقرتها المتعددة من القانون عن طرٌق المزاٌدة
العلنٌة وما سٌترتب علٌها من مزاحمة للمستثمر على األرض محل االستثمار.
 قانون االستثمار المعدنً المرقم ( )13لسنة  3188وتعدٌالته والذي ٌنظم االستثمار فً المعادن والموارد
الطبٌعٌة .
 قانون االستثمار الصناعً رقم ( )60لسنة . 3118
 نظام قانون االستثمار رقم ( )6لسنة .6001
ب -انعدام ا الستقرار فً التشرٌعات الناظمة لالستثمار والتسرع فً اصدرا العدٌد منها دون دراسة وكذلك
التداخل فٌما بٌنها والتؤخر فً إصدار األنظمة المطلوبة لتنفٌذ الموجود منها مما ٌولد لدى المستثمر شعوربعدم
الثقة أواالطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعدٌالت التشرٌعٌة واالجتهادات وعدم ثباتها األمر الذي ٌجعل
المستثمر فً قلق وعدم اطمئنان باستمرار(.)61
ج -غٌاب الوضوح فً نصوص قانون االستثمار وعدم وجود لوائح وانظمة تساعد على استبٌان الغموض ،فعلى
الرغم من اصدار نظام االستثمار رقم ( )61لسنة  6001اال انه لم ٌفً باحتٌاجات توضٌح وتفسٌر القانون
بشكل كامل .
)3انؼمببت ادلرتبطة ببجلهبز ادلظريفٌ -:عانً الجهاز المصرفً من العدٌد من المخاطر والتحدٌات  ،فقد اثبت
تراجعا نسبٌا وتحول الى جهاز إداري حكومً مثقل باألعباء ومقٌد بالقرارات التً تمنع عنه مرونة العمل وانه
ٌشكو من نقص الكوادر فً الكفاءات المإهلة وكذلك تؤثره باألوضاع العامة فً البلد والذي ادى الى انخفاض
انتاجٌة الجهاز المصرفً الناتجة عن اتباع اسالٌب مصرفٌة تقلٌدٌة وعدم ادخال التكنولوجٌا الحدٌثة (.)61كما
عجز النظام المصرفً عن توفٌر التموٌل الالزم للمشارٌع الكبٌرة والمتوسطة بسبب ضعف القاعدة الرأسمالٌة
لهذه المصارف.
ونتج عن كل هذا فشل الجهاز المصرفً فً تطوٌر الخدمات المصرفٌة وتلبٌة احتٌاجات السوق وبقً نشاطه
االئتمانً محصورا بخدمات تقلٌدٌة متمثلة بالقروض القصٌر والمتوسطة االجل ،خطابات ضمان وخصم
كمبٌاالت.
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-4رلًىػة انؼمببت االلتظبدٌة وادلبنٍة وتتًثم بـ-:

 عدم االستقرار االقتصادي وعدم وضوح التوجهات الحكومٌة تجاه قضاٌا االستثمار وتضارب السٌاسات
االقتصادٌة وغٌر االقتصادٌة.
 عدم وجود بٌانات ومعلومات دقٌقة عن االوضاع االقتصادٌة والظروف االستثمارٌة المالئمة فً العدٌد من
القطاعات العراقٌة لمختلف المحافظات.
 احتكار القطاع العام للكثٌر من االنشطة االقتصادٌة لفترة طوٌلة من الزمن مما جعل القطاع الخاص ٌعدها
عقبة امامه.
-5رلًىػة ػمببت تنظًٍٍة واجرائٍة وادارٌة وميكن تهخٍظهب ببالتً (:)25
 تعدد الوزارات المشرفة على االستثمار وتضارب االختصاصات فٌما بٌنها احٌانا ،بعبارة اخرى تعدد مراكز
اتخاذ القرار التً ٌتعامل معها المستثمر .
 تعقٌد االجراءات الحكومٌة المتعلقة بالترخٌص لالستثمار وبطء التنفٌذ والتؤخر المستمر والمتعمد ،مما ٌإدي
الى ضٌاع وقت المستثمر فً البٌروقراطٌة إلنجاز المعاملة الخاصة بمشروعه .
 عدم وجود كوادر بشرٌة كفوءة ومدربة فً إدارات اجهزة االستثمار من اجل انجاز المعامالت بكفاءة عالٌة.
 نقص الخبرات الفنٌة واالدارٌة الالزمة لتسٌٌر المشروع على أسس تجاربه سلمٌة مما ٌعٌق تنفٌذ وتشغٌل
المشارٌع االستثمارٌة وٌإدي الى خفض االنتاجٌة وارتفاع الكلفة ومن ثم انخفاض العائد على االستثمار.
-6ضؼف دور األسىاق ادلبنٍة -:محدودٌة دور االسواق المالٌة فً العراق السٌما وان العراق فً مرحلة تحول
والتً تتطلب تنفٌذ برامج التخصٌصٌة واستٌعاب االوراق المالٌة ومحدودٌة دور السوق فً تعبئة المدخرات
المحلٌة وتوفٌر السٌولة الالزمة للشركات وتموٌل القطاع الخاص وبالتالً النمو المحدود لهذا القطاع .
 –7انفسبد اإلداري وانؼذاو انشفبفٍة ٌ - :عانً العراق من آفة الفساد االداري والمالً وهذا ما ٌضعف من قدرته
على اجتذاب االستثمار ،فاشتداد الفساد ٌضر بالنمو االقتصادي وٌثنً عن االستثمار من خالل زٌادة تكالٌف
المعامالت المرتبطة باستثمارات النشاط الخاص وهذا ٌقلل بدوره من حوافز االستثمارسٌما االستثمار االجنبً ،
حٌث ٌضعف هذا االستثمار فً البلدان التً تتسم بارتفاع مستوٌات الفساد  ،وخصوصا العراق على الرغم مما
ٌقدمه من ضمانات وتسهٌالت وحوافز  .اما فٌما ٌتعلق بالشفافٌة فان البٌئة االقتصادٌة ماتزال تفتقر الٌها تلك
التً لها اهمٌة كبٌرة فً اتخاذ القرار االستثماري  ،وتعنً الشفافٌة ( اتاحة المعلومات والبٌانات التً تعٌن
الشركات والمستثمرٌن على امكانٌة التنبإ المستقبلً بظروف البٌئة االقتصادٌة للبلد المضٌف والتً على
اساسها ٌمكن صٌاغة وتوجٌه ودراسة الفرص االستثمارٌة والتخطٌط لالستثمار) .
 -8احملذدات وانؼىائك انسٍبسٍة واالينٍةٌ -:تمثل المناخ السٌاسً فً مدى تمتع البلد باالستقرار السٌاسً من
حٌث نظام الحكم ،واستقرار الحكومات ،وطبٌعة العالقة بٌن االحزاب السٌاسٌة وحالة الدٌمقراطٌة السائدة داخل
الدولة المضٌفة والذي له اهمٌة كبٌرة فً التؤثٌر على القرار االستثماري فظاهرة عدم االستقرار السٌاسً
واالمنً تعد من اهم المحـددات التً تواجـه دخول الشركات واالستثمارات االجنبٌة المباشرة فً أي دولة
متقدمة كانت ام نامٌة هً ظاهرة عدم االستقرار السٌاسً واالمنً ،اذ أن انعدام االمن هو العدو االول لالستثمار
االجنبً المباشر ذلك ان المستثمر لن ٌخاطر بنقل راس ماله او خبرته الى دولة ما اال اذا اطمئن الى استقرار
االوضاع االمنٌة والسٌاسٌة فٌها .
فالبٌئة السٌاسٌة العراقٌة ما تزال غٌر مكتملة المالمح ولٌس هناك توجه حقٌقً باتجاه اقامة دٌمقراطٌة حقٌقٌة
وما تنطوي علٌه من تعددٌة سٌاسٌة وعالقة متوازنة بٌن االحزاب السٌاسٌة واقامة مإسسات تكون ضامنة
وقادرة على حماٌة المستثمر .
-9افتمبر انؼراق اىل ادلؤسسبت انذاػًة اللتظبد انسىق- :أن وجــود مإسسات فاعلة وقوٌة من الممكن ان تكون
عام ل مساعد فً تطوٌر اقتصاد السوق والتً تعكس قوة وكفاءة الدولة وكذلك فلسفــة النظام السٌاسً القائم ،
وتشكل هذه المإسسات عامالً من عوامل الجذب للشركات واالستثمارات الخاصة  ،لذا فان افتقار العراق لتلك
المإسسات وجملة المتناقضات التً ٌعانً منها حول الفلسفة والقواعد التً ٌجب ان تبنى علٌها الٌة اقتصاد
السوق واقرار قواعده االساسٌة وحسم الجدل حول دعم القطاع العام والتروٌج للخصخصة ٌتناقض مع امكانٌة
جذب االستثمارات الخاصة وتحفٌزها فً العراق.
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ثبينب– يتطهببت خهك بٍئة استثًبرٌة يالئًة نمطبع االػًبل يف انؼراق
الشك إن سن قانون لالستثمار ٌشجع على تفعٌل دور القطاع الخاص وتشغٌل العاطلٌن والدفع نحو جذب
االموال وتحفٌز الدولة نحو تطوٌر البنٌة التحتٌة  ،وهو مهم جدا لجذب االستثمارات الداخلٌة والخارجٌة ووضع
حدود لتدخل الدولة فً االستثمار  .اال انه ٌجب مالحظة ان القانون بغٌة تفعٌله وانفاذه ٌتطلب العدٌد من االدوات
الرئٌسة وخاصة تلك التً تتعلق بمناخ االستثمار الخاصة بانماط االستثمار  .وعلى اساس ذلك ٌنبغً تدخل
الجهات المعنٌة لصٌاغة ستراتٌجٌة تضمن تهٌئة بٌئة اقتصادٌة تتمتع بمناخ استثماري ٌضمن محفزات ودوافع
ذاتٌة للمستثمر لخلق حالة من التفاإل بالمستقبل خصوصا فً النواحً السٌاسٌة واالمنٌةووضع قواعد للسوق
بهدف تحقٌق افضل استخدام لعناصر االنتاج المختلفة وتالفً المخاطر التً قد ٌتعرض لها المنظمون من خالل
قراراتهم االستثمارٌة  .ذلك أن مشكالت قانون االستثمار تنتج اساسا منالقصور فً التروٌج لمناخ االستثمار
وقانون االستثمار ولٌس من تطبٌق القانون نفسه  .وهنا ٌتحتم توحٌد المواقف والسٌاسات من قبل الوزارات
المعنٌة بالشان االقتصادي لتفعٌل نافذة استثمار الشباك الواحد بما ٌضمن اختصار الزمن وكلفة المعامالت
االدارٌة بما ٌعزز من فاعلٌة تنفٌذ مضامٌن القانون .
وٌمكن التاكٌد فً اطار برنامج متكامل لتحسٌن مناخ االستثمار على ستراتٌجٌة تتمحور حول :
 )3وجوب تغٌر دور الحكومة من محرك للنمو الى اداة للتنظٌم من خالل تحدٌد مالمح ووضع استراتٌجٌة
لمعالجة قضاٌا االقتصاد غٌر الرسمً أخذٌن بعٌن االعتبار خصوصٌة التحول نحو االسوق من خالل اآللٌات
وقنوات التنفٌذ والمتابعة واقرار قواعد تحكم السوق .
 )6التروٌج ومن خالل الدوائر والجهات المعنٌة على خلق ائتالفات مع شركات متخصصة عالمٌة او الحصول
على عقود نقل التكنولوجٌا ( حق االمتٌاز والترخٌص وتشجٌع االندماج بٌن الشركات والمصانع الصغٌرة
والمتوسطة بما ٌدعم القدرة على المنافسة) .
 ) 1اإلفصاح والشفافٌة للقـوانٌن واألنظـمة الخاصة باالستثمار ونشر ذلك مع تفسٌر فقراته ضمن وسائل اإلعالم
السمعٌة والمرئٌة التً تضمن حقوق المستثمر فضال عن دراسة وتٌسٌر اإلجراءات اإلدارٌة والتنظٌمٌة
الروتٌنٌة المعقدة التً تعٌق من معامالت االستثمار .
 )1تشكٌل النافذة الواحدة لهٌئة االستثمار لتتمكن بدورها من انجاز المعامالت مع المستثمرٌن للحصول على
االجازات بسهولة  ،وتسهٌل مهمة اإلجراءات المتبقٌة لموضوع الضرائب والرسوم وتخلٌص البضائع وتسهٌل
مهمة قدوم الخبراء الفنٌٌن من الخارج .
 )2اإلبقاء على المنافسة فً االسواق بوصفها وظٌفة للنظام القانونً والتنظٌمً وٌكون من شؤنها منع االحتكار
أو التكتالت غٌر الرسمٌة ،اذ ٌتمثل دور الحكومات فً تنظٌم االسواق والحفاظ على نظم السوق من خالل وضع
القوانٌن الموضوعٌة التً تستهدف حماٌة االفراد والشركات من ممارسات االحتكار.
 )3تسهٌل مهمة تحدٌد واختٌار الفرص االستثمارٌة وتحدٌد أولوٌات المفاضلة بٌن المشارٌع من خالل رسم
خارطة لالستثمار وبٌان تشابكات وارتباطات الفروع واالنشطة االقتصادٌة فٌما ٌعرف بالتكتٌل والتشبٌك .
 )4استحداث مركز للمعلومات واالنشطة االقتصادٌة لتجاوز مشكلة ضعف مستوى االحصاء وغٌاب المعلومات
الدقٌقة لغرض التخطٌط وتقٌٌم القطاع .
 )8خلق بٌئة محفزة ألصحاب رإوس االموال من خالل بناء مجمعات صناعٌة وتوفٌر مقومات عملها وتوفٌر
الحوافز والخدمات االساسٌة من بنى تحتٌة .
 )1حث المإسسات العامة بؤستخدام منتجات القطاع الخاص لضمان الجانب التسوٌقً لتوسٌع قاعدة االرتباطات
االمامٌة والخلفٌة للمشارٌع القائمة والجدٌدة .
كما ٌتمثل دور الحكومة فً تنظٌم االسواق والحفاظ على نظم السوق من خالل وضع القوانٌن الموضوعٌة
التً تستهدف حماٌة االفراد والشركات من ممارسات الفساد االداري والمالً أواالحتكار وخاصة من الجهات
الرسمٌة  .كما ٌقتضً من الدولة اٌجاد بٌئة محفزة لالستثمار حٌث بساطة االجراءات والتشرٌع المتسم
بالشفافٌة وتوفٌر شبكة المعلومات واالتصاالت واسواق المنتجات وعوامل االنتاج التنافسٌة والبٌئة التحتٌة
الداعمة  ،وهذا ٌعنً زٌادة فاعلٌة الدولة فً التدخل ووضع ستراتٌجٌة لمنح دور مكمل للنشاط الخاص خصوصاً
فً المشارٌع التً ٌمكن ادارتها من قبل القطاع الخاص وتحفٌز ذلك القطاع نحو االستثمار فً المجاالت
االقتصادٌة التً تستند على اقتصاد المعرفة  ،فالشك إن سن قانون لالستثمار ٌشجع على نمو القطاع الخاص
وتشغٌل العاطلٌن والدفع نحو جذب االموال وتحفٌز الدولة نحو تطوٌر البنٌة التحتٌة وهو مهم جدا لجذب
االستثمارات الداخلٌة والخارجٌة ووضع حدود لتدخل الدولة فً مجال االستثمار .
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وعلى اساس ذلك ٌنبغً ممارسة الدولة ومإسساتها اشكاال متعددة من التدخل المباشر وغٌر المباشر
( ضمن خلٌة عمل مشتركة) لضمان تهٌئة بٌئة اقتصادٌة تتمتع بمناخ استثماري ٌضمن محفزات ودوافع ذاتٌة
للمستثمر اي مدى حالة التفاإل بالمستقبل من النواحً السٌاسٌة واالمنٌة والخاص بخٌار قرار الموافقة على
االستثمار ولٌس فقط العوامل الموضوعٌة ( )63وعلٌه لضمان استخدام افضل للموارد وتحقٌق نمو متوازن
لقطاعات االنتاج ولتحقٌق نمو متوازن على مستوى االقالٌم البد من مشاركة فاعلة للدولة ومإسساتها فً
صٌاغة وصناعة القرار االقتصادي لذلك ٌمكن ترشٌد عمل الٌات السوق بهدف تحقٌق افضل استخدام لعناصر
االنتاج المختلفة وتالفً المخاطر التً قد ٌتعرض لها المنظمون من خالل قراراتهم االستثمارٌة ذلك أن مشكالت
قانون االستثمار تنبع من مناخ االستثمار عامة ولٌس من تطبٌق القانون نفسه وهنا ٌتحتم توحٌد المواقف
والسٌاسات من قبل كافة الوزارات المعنٌة بالشان االقتصادي لتفعٌل نافذة استثمار الشباك الواحد بما ٌضمن
فاعلٌة تنفٌذ مضامٌن القانون.
كما ٌحتاج تطبٌق القانون إلى تؤسٌس ثقافة حوكمة الشركات والتعامل مع حقوق الملكٌة الفكرٌة وتوسٌع
المعارف والخبرات فً مجال قراءة قوانٌن اإلستثمار واالقتصاد واإلدارة المالٌة ،وٌعد التدرٌب وبخاصة بؤسلوب
(الورش) الطرٌق األسرع والسبٌل الكفٌل بسد هذا العجز النوعً ،فضالً عن ذلك فإن الحاجة قائمة لتوفٌر محاكم
إختصاصٌة فً مجال نزاعات اإلستثمار .فضال عن دعم ممثلً القطاع الخاص مادٌا ً ومعنوٌاً لتكون أحد وسائل
جذب اإلستثمارات عن طرٌق إقامة المعارض واللقاءات والزٌارات واالتصاالت مع المستثمرٌن األجانب .
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اوال  -االستنتبجبت (-:)conclusions
توصلت الدراسة الى عدد من االستنتاجات والتً ٌمكن بٌانها كاألتً-:
 .3سنت العدٌد من بلدان العالم قوانٌن بهدف جعل بٌئتها االقتصادٌة أكثر تنافسٌة وجاذبة لالستثمار الخاص
،ولتحقٌق هذا الهدف عملت تلك الدول لٌس على إزالة عوائق االستثمار فحسب بل على تقدٌم الحوافز المغرٌة
الجتذاب قطاع اإلعمال ،وعلٌه كانت تلك الجهود قد توافقت على إبرام الكثٌر منها اتفاقٌات ضمان االستثمار
الدولٌة واكتساب عضوٌة منظمة التجارة العالمٌة .
 .1وجود عالقة جدلٌة بٌن توفٌر البٌئة االستثمارٌة المالئمة ونمو وتطور قطاع اإلعمال وعوامل جذبه .حٌث
اخذت حكومات تلك الدول بمفهوم البٌئة المالئمة ومعاٌٌرها األساسٌة ،فاألمر ال ٌتعدى سن قانون لالستثمار
فحسب  ،وإنما وجوب توفٌر بٌئة سٌاسٌة وقانونٌة واقتصادٌة وتشرٌعٌة لتدفق االستثمار بٌن دولة وأخرى
والتً تعد شروط تشكل المناخ االستثماري .
 .1بالرغم من تروٌج ودعوة العراق الى أجراء إصالحات اقتصادٌة موضوعها الرئٌس تحقٌق المركزٌة فً آلٌة
صنع القرار وإتاحة الفرصة لمإشرات السوق والمبادرة الخاصة بان تلعب دوراً اكبر فً تخصٌص الموارد ،
ومنح مإسسات الدولة مزٌداً من االستقالل فً التخطٌط لعملٌاتها وتخفٌف القٌود لفسح المجال إمام اإلدارة
الذاتٌة ،إال إن هذه اإلصالحات ماتزال تتطلب شروطا ً وبٌئة مهٌؤة لتحرٌر االقتصاد من المركزٌة إلى اقتصاد
السوق .
 .2إن الفوائد المحتملة من االستثمار األجنبً المباشر تتوقف على الظروف المتوفرة فً الدولة المستقبلة له،
والذي ال ٌمكن أن ٌكون بدٌالً للنشاط المحلً وأنه ما لم تكن هناك شركات وطنٌة على مستوى ٌإهلها للتفاعل
مع الشركات دولٌة النشاط ،فلن ٌكون هناك نقل للمعرفة والتكنولوجٌة؛وسوف تنخفض احتماالت حدوث أي تغٌر
إٌجابً فً المزاٌا التنافسٌة للدولة المضٌفة.
 .3المبالغة فً تعقٌدات وطول مدة اإلجراءات الحكومٌة وتعددها على صعٌد اإلعمال فً العراق مما ٌشكل عامل
ٌدفع برجال اإلعمال بالعزوف عن االستثمار.
 .4ان القطاع الخاص فً العراق لم ٌحظ بفرصة بالمستوى الذي ٌمكنه من ان ٌلعب دوراً بارزاً فً دفع معدالت
النمو االقتصادي،حٌث تعرض الى هزات وتقلبات فً السٌاسات ومضامٌن لتشرٌعات قانونٌة غٌر واعدة عززت
تفتٌت الملكٌة وأبعدته عن ممارسة أنشطة تجارٌة .امتد لٌصبح أشبه بالمقاول لدى القطاع العام وبالتالً ارتبط
نشاطه بنشاط األخٌر مما أبقى دوره هامشٌا فً مجمل األداء االقتصادي للبلد.
 .8ان الوضع غٌر متكافئ للمشارٌع الخاصة مع مشارٌع القطاع العام الذي و تخضع لمعاملة تفضٌلٌة فً مجال
الحصول على الخامات والتشغٌل واإلحالل والتجدٌد والتسوٌق واالئتمان وأجور العاملٌن مقارنة باألولى  .فً
حٌن ٌعانً قطاع اإلعمال المحلً من صعوبة الحصول على مثل تلك االمتٌازات ومن التدرٌب ومن مشكالت
الحصول على المدخالت واالئتمان المصرفً ومن القدرة على الشراء التكنولوجٌا واالفتقار الى شبكة المعلومات
ومن المساعدة التسوٌقٌة  .فلم تعد القروض هً أساس المشكلة بقدر ماٌتعلق األمر بدراسة وإٌجاد الحلول
لمشكالت المستثمر المحلً الخاص .
 .1أوضح مإشر الحرٌة االقتصادٌة والذي ٌعكس درجة التضٌٌق التً تمارسها الحكومة على الحرٌة االقتصادٌة
 ،وٌغطى 381دولة عام 6030من بٌنها والذي وٌستند الى(( السٌاسة التجارٌة ووضع اإلدارة المالٌة لموازنة
الدولة،وحجم مساهمة القطاع العام فً االقتصاد ،السٌاسة النقدٌة والسٌما مإشر التضخم ،تدفق االستثمار
الخاص المحلً واألجنبً -وضع القطاع المصرفً والتموٌل ،مستوى األجور واألسعار،حقوق الملكٌة الفكرٌة،
التشرٌعات واإلجراءات اإلدارٌة والبٌروقراطٌة ،أنشطة السوق السوداء )) .فعند تطبٌق هذا المإشر فان العراق
ٌقع ضمن تصنٌفها بالموقع( )321حٌث انعدام الحرٌة االقتصادٌة .
 .30ان مشكلة دعم وتطوٌر النشاط الخاص فً العراق هً مشكلة متعددة اإلبعاد تتراوح بٌن العناصر الذاتٌة
والعائدة الى الضعف الهٌكلً والذاتً للقطاع وبٌن دور الدولة المتردد فً اختٌار العالج المناسب لحل المشكالت
الهٌكلٌة فً االقتصاد.
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 .33إن سهولة ممارسة أنشطة اإلعمال تعطً إشارة إلى المستثمرٌن وخصوصا األجانب بان مناخا ً اقتصادٌا
جدٌدا قد بدأ بعٌدا عن احتكار وتدخل الدولة فً النشاط االقتصادي  ،وٌمكن ان ٌعكس اقتصاد السوق األسعار فٌه
بصورة حقٌقة مدى ندرة الموارد المتاحة لتقود المستثمرٌن والمنتجٌن والمستهلكٌن نحو اتخاذ قرارات رشٌدة
تتسم بالكفاءة .
 .36ماٌزال قانون االستثمار رقم  331لسنة المعدل  6003بحاجة الى صٌاغة قوانٌن وتعلٌمات وتشرٌعات
لتحقٌق الهدف المراد منه والسٌما ماٌتعلق باقامة وانشاء مناطق استثمارٌة أمنة لجذب المستثمرٌن وعدم
التقاطع مع المحافظات  .فالبٌروقراطٌة اإلدارٌة اعاقت االستفادة من مزاٌا قانون االستثمار وبالتالً اتسم
بالجمود.
ثبنٍب  -انتىطٍبت -:Recommendation
اقترحت الدراسة عددا من التوصٌات جاءت كاالتً:
 -3إن العراق بحاجة ماسة إلى إستراتٌجٌة طوٌلة المدى لتطوٌر قدرته التنافسٌة ترتكز على محاور اهمها ((
تحقٌق االستقرار  -اإلصالح االقتصادي – تحسٌن اإلنتاجٌة )) كون تحقق االستقرار ٌعد البداٌة لكل الجهود التً
ٌمكن أن تبذل  ،أما اإلصالح فهو ضرورة إلعادة هٌكلة االقتصاد وتنوٌع النشاط االقتصادي  ،أما اإلنتاجٌة فهً
المحور االساس لرفع القدرة التنافسٌة للقطاعات االقتصادٌة بان ٌقوم قطاع األعمال باالستثمار أكثر فؤكثر فً
مجال تحسٌن اإلنتاجٌة من خالل ما ٌتمتع به من مزاٌا فً إدخال وتحسٌن الماكٌنات والمعدات وتدرٌب العاملٌن .
 -6ال بد من اتخاذ إجراءات من شؤنها أن تنمً االستثمار وتزٌل المعوقات أمام التجارة وأعمال الشركات .
كإنشاء صندوق لتشجٌع الشركات الصغٌرة والمتوسطة وذلك للمساعدة فً جذب االستثمارات الخاصة وتدفق
رأس المال الخاص .وتنظٌم عملٌات التعاقد الحكومً لتشجٌع القطاع الخاص وتقدٌم المعونة الفنٌة لدعم
المإسسات الحكومٌة لتجمٌع المعلومات الخاصة بمناخ التجارة واالستثمار وكذلك دعم المإسسات الخاصة لحل
االختناقات القائمة.
 -1تفعٌل القطاعات اإلنتاجٌة فً العراق سواء الصناعٌة أو الزراعٌة والخدمٌة وإعادة تؤهٌلها من خالل
اعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص  ،لذلك فإنه من المطلوب التفكٌر فً وضع برنامج متكامل من األنشطة
ٌساعد على التنمٌة الصناعٌة ووضع برنامج متكامل لدعم أنشطة األعمال الزراعٌة والخدمات .
 -1قٌام الحكومة بإلزام مشروعات القطاع العام بتقدٌم المعلومات الفنٌة والتكنولوجٌة والتسوٌقٌة الالزمة
لنجاح المشروعات الخاصة واستخدام منتجات المشروعات الصغٌرة والمتوسطة لضمان الجانب التسوٌقً لها ،
فضال عن تقدٌم امتٌازات وإعفاءات واعانات ملموسة من جانب الحكومة سواء على صعٌد مستلزمات االنتاج او
المنتج النهائً .
 -2من أجل نجاح عملٌة الخصخصة فً العراق ٌ ،جب وضع إستراتٌجٌة واضحة المعالم تتضمن التزام
الجهات المعنٌة ببرامج الخصخصة وتشجٌع القطاع الخاص فً التوجه نحو االستثمار وتوسٌع وتنوٌع أنشطته ،
بما ٌجعله أكثر اطمئنانا وثقة فضال عن التنوع فً استخدام أدوات التحول بٌن أكثرها شموال كتصفٌة المإسسات
العامة وبٌن بٌع أسهم المإسسات للعاملٌن وصغار المستثمرٌن .
 -3معالجة االرتباك فً السٌاسة التشرٌعٌة واعادة االعتبار للتسلسل التشرٌعً  ،اذ ٌنبغً تمكٌن مجلس
شورى الدولة من معالجة التعارض بٌن التشرٌعات الجدٌدة فٌما بٌنها وبٌن التشرٌعات السابقة لها بواسطة
التفسٌر التوافقً بما ٌساعد على تنفٌذ هذه التشرٌعات من خالل التنسٌق فٌما بٌنها وبما ٌعالج تعارضها  .فضال
عن الزام الوزارات والجهات القطاعٌة بعرض مشارٌع قوانٌنها على مجلس شورى الدولة لعالج العٌوب
الصٌاغٌة والتشرٌعٌة التً تنتابها بغٌة الحفاظ على سٌاسة تشرٌعٌة متنافسة فً العراق.
ٌ -4قتضً من الدولة اٌجاد بٌئة محفزة لالستثمار حٌث بساطة االجراءات والتشرٌع المتسم بالشفافٌة
واالعالن عن الفرص االستثمارٌة ( خارطة االستثمار على مستوى المحافظات ) .
 -8توفٌر قاعدة بٌانات والمعلومات الدقٌقة لدى المستثمرٌن تتعلق بطبٌعة عمل القطاع الخاص وصمٌم نشاطه
واالستثمارات التً ٌمكن ان ٌضطلع بها وفقا لمسار انمائً محدد تحقٌقا للهدف العام للتنمٌة .
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 -1ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص بسبب عدم امتالكه المالءة المالٌة واالقتصادٌة والوسائل الضرورٌة
لتموٌل المشروعات المتوسطة والكبٌرة  .ولم ٌمتلك بعد أٌة مقومات النجاز واتمام عملٌة تمركز رأس المال
الضرورٌة الستكمال سٌطرة النمط الرأسمالً لإلنتاج  ،وتؤسٌسا على ما تقدم ٌنبغً التؤكٌد على دور الدولة فً
اإلصالح لدعم اتجاهات اقتصاد السوق وبناء قواعده وإقرار وإنفاذ القوانٌن .
- 30االهتمام بالمجمعات التجارٌة والصناعٌة والتً تعد بٌئة حاضنة لكل اإلعمال والمشروعات المبعثرة جغرافٌا
والتً بعٌدة عن أنظار الدولة وتوفٌر الحوافز االستثمارٌة
 -33على الحكومة العمل على تشجٌع االستثمار فً البنٌة التحتٌة واستخدام الصٌغ التموٌلٌة الحدٌثة مثل
االمتٌاز وعقود اإلدارة ،التً تضمن مساهمة القطاع الخاص عبر تحقٌق عائد مرتفع للمشارٌع مقابل توفٌر
خدمة جٌدة وضمان صٌانة هذه المشارٌع ،وهذا ٌتطلب تشجٌع المنافسة ومساهمة شركات القطاع الخاص
وتقلٌل القٌود المفروضة على الدخول لهذه األسواق وتنظٌمها وفق قواعد منظمة القتصاد السوق
-36منح قروض مٌسرة وتقدٌم انواع الدعم الفنً والتكنولوجً والتدرٌب الالزم لتاهٌل النشاط الخاص  ،وان
تكون المكائن واآلالت جزءاً من ضمان قٌمة القرض المقدم.
- 31وجوب تقدٌم مبالغ استثمارٌة مخصصة للمشارٌع المتوقفة عن العمل او تلك التً تعانً من اضرار
صناعٌة وبنسبة معٌنة من موازنة الدولة او التخصٌصات المالٌة للوزارات المعنٌة بشكل مباشر بالقطاعات
االقتصادٌة  ،وٌمكن ان ٌصار الى استحداث صندوق ألحٌاء المشروعات المتوقفة .
ادلظبدر حسب تسهسههب يف انبحث :
 .3المإسسة العامة لضمان االستثمار ،تقرٌر مناخ االستثمار فً الدول العربٌة ،سنة  ، 3111ص. 8
 .6سعٌد النجار ،نحو ستراتٌجٌة قومٌة لإلصالح االقتصادي عن دراسة مستفٌضة  ،دار الشرق ،3113 ،ص-331
ص. 332

 .1مٌل بوتان ،االستثمار الدولً ،ترجمة علً مقلد ،الطبعة الثانٌة ،بٌروت ،سنة  ،3181ص .11
 .1سعٌد النجار ،سٌاسات االستثمار فى البالد العربٌة ،الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً،
الكوٌت ، 3181 ،ص .322
 .2وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ،خطة التنمٌة الوطنٌة  ،6031-6030ص.341
 .3أحمد طحٌطر سلٌمان المشاغبة ،دور الدولة والقطاع الخاص فً النشاط االقتصادي فً ضوء برامج التكٌٌف
الهٌكلً فً أقطار عربٌة مختارة ،جامعة الموصل ،أطروحة دكتوراه ،6000 ،ص.64
 .4مصطفى حسٌن المتوكل ،الخصخصة خلق آفاق جدٌدة للقطاع الخاص ( )6001موقع على
االنترنٌت)) .www.ansab – online – Com/php BB2,showthered.php?id:
 .8عماد عبد اللطٌف سالم ،الدولة والقطاع الخاص فً العراق [االدوار ،الوظائف ،السٌاسات] ،3110-3163
بٌت الحكمة ،بغداد ،6003 ،ص)) .363
 .1رعد حسٌن الصرن ،أساسٌات التجارة الدولٌة المعاصرة -مدخل تنظٌمً تكاملً تحلٌلً ،سلسلة الرضا
للمعلومات ،الجزء الثانً  ، 6003 ،ص.14-11
 .30مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ،تقرٌر حول اخر التطورات والمستجدات الخاصة بالسوق العربٌة
المشتركة ،القاهرة  ،6006 ،ص . 2-1
 .33عبد الرحمن السحبانً  ،تحرٌر التبادل التجاري العربً ومنطقة التجارة الحرة العربٌة ،مجلة اوراق
اقتصادٌة ،العدد  ،31االمانة العامة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربٌة ،بٌروت ،اٌلول ،6000
ص .83-80
 .36درٌد محمود السامرائً ،االستثمار االجنبً المعوقات والضمانات القانونٌة مركز دراسات الوحدة العربٌة،
الطبعة األولى ،بٌروت،6003 ،ص.61
 .31وزارة العمل والشإون االجتماعٌة فً العراق ،دائرة العمل والتدرٌب المهنً دورة تطوٌر المشارٌع
الماٌكروٌة والصغٌرة والمتوسطة) المقامة فً الهند للفترة ،من6030/8/61لغاٌة.6030/30/61
 .31اتحاد المشارٌع الصغٌرة والمتناهٌة الصغر،التسوٌق والمشارٌع متناهٌة الصغر فً مصر ،مإسسة فرٌد
رٌش اٌبرت ،القاهرة،أٌلول/سبتمبر . )) .3114
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 .32سعد عبد هللا عاصم ومحمد خٌري محمد ،االثار المترتبة على القطاع الزراعً فً حالة انضمام العراق
لمنظمة التجارة العالمٌة ،مجلة كلٌة الرافدٌن الجامعة ،العدد الثامن ،السنة الخامسة،6003 ،ص3
 .33المصدر :وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ،الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات  ،مدٌرٌة
اإلحصاء الصناعً.
 .34االمم المتحدة،البنك الدولً،التقدٌرات المشتركة العادة البناء واالعمار فً العراق اكتوبر.6001
18. http://WWW.Heritage.org"Index of Economic Freedom.p 5 -6 .
19. Index of economic freedom-Heritag foundation, 2012 .38
20. World bank:"Doing business2009-country profil for Iraq,"Washington, DC, .31
2009,p637.
21. World bank:"Doingbusiness 2013 p6 .60
 . 66اٌسر ٌاسٌن،واقع المناخ االستثماري فً العراق وسبل النهوض به،مجلة الدراسات االقتصادٌة،بٌت
الحكمة-بغداد العدد3113/61هـ ،6030-ص. 38
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Suitable Investment environment For business sector in Iraq
Abstract
Investment Bases directly and closely to an environment characterized by
political, social and economic stability, and through a range of policies and
institutions and economic laws that affect investor confidence and convince him
directing investments to country without the other, where inter conditions and
circumstances affecting the trends of capital and settle in, and political situation
of the country and what is characterized of stability or disorder as well as
economic conditions that are affected by what is distinguishes the country from
geographic and demographic characteristics are reflected on availability of
production elements and country's infrastructure.
Investment is one of important sources of financing development,
prompting world countries in different directions to quest for attracting it in
different ways, despite the raised political and economic contradictions are still
controversial and bitter debate, even in the mother countries of the investing
companies. Due to the importance of investing in Filling gap saving – investment.
Iraq is seeking to take advantage of world capital money movement for the
advancement of the country's economy .The pursuit of this trend is clearly
appeared after 2003 as Law No. (13) Of 2006, as amended. But the concern for
investment environment for business remains weak and public sector is the
dominant on economic activity.
Iraq has occupied, according to Doing Business in 2012 ranked 164 of the
total 183 countries where the absence of private information on the work of the
private sector, where difficulties when all stages that hinder the practice of
business.

Keywords: Doing Business- Investment environment - Index of Economic
Freedom.

