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Abstract
The problematic financing for development and
rebuilding what was destroyed by wars
infrastructure and the duration of the siege and
bridge the underdevelopment gap which is
problematic real emerged as a result of declining
real income and low savings throughout the past
period, causing a lack of domestic investment and
the reluctance of foreign investors from entering
into the country as a result of the lack of security
and safety is known Capital is characterized by
cowardice and thus to the reluctance of
international banks to lend addition, the magnitude
of the debt of Foreign Affairs of Iraq and the
subsequent debt service and compensation in
addition to that most of Iraq's annual budget
allocations go 60% operating expense compared
to 30% of investment allocations of a proportion
that does not meet the huge burdens and building
a country like Iraq, and so the study of
impediments to foreign investment and analytical
study of deep ultraviolet rays diagnosed depth of
the problem.
The research hypothesis Released that foreign
investment-oriented important economic sectors
lead to the development of those sectors and the
foreign direct investment directed towards the oil
sector leads to the result to increase the financial
resources and the promotion of public revenues of
the state, which is reflected positively on the
economic development and reconstruction
process in Iraq.
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شهد االقتصاد العالمي فيي اواخير القيرن العشيرين تزاييد االاتميام
بموضييوعا االسييتثماراج االجنبيييا ألنهييا تعييد الهيياارك االكثيير قييو
وفاعليا في العالقاج االقتصاديا الدوليا سيما االستثماراج االجنبيا
المباشييرك متمثلييا بالشييركاج المتعديييا الجنسيييا اذا اصييبل لهييا دور
فاع ي فييي التحييوالج االقتصيياديا الدوليييا سييواي ميين الناحيييا الماليييا
التمويليا او التسويقيا او التكنولوجيا وحتى االعالميا.
والعييراك كمييا اييو معلييوم بحاجييا الييى اعييادك بنيياي البنييى التحتيييا
واعمار ما دمرته الحروب وانعاش القطاعياج االنتاجييا كالصيناعا
والزراعيا وتقييادم كثييير ميين المشياريع الصييناعيا والتييي تحتيياى الييى
اعادك بناي وتحيدي اضيافا اليى قطيال الكهربياي والمياي ناايي عين
المديونيا والتعويضاج التي يعاني منها العراك واالقتصياد العراقيي
تحديدا وبنفس الوقج يعاني اذا االقتصياد ومين الفجيوك الكبييرك بيين
االيييراداج والمصييروفاج وعييدم كفايييا االدخيياراج لسييد احتياجيياج
عمليييا البنيياي واالعمييار وصييعوبا الحصييو علييى قييرو اضييافيا
بسييبب المديونيييا والشييروط المطلوبييا ميين الملسسيياج الدوليييا ومييا
يترتب على اذ القرو من فوائيد اضيافيا وليم يكين اميام العيراك
خيار اخر اذا ما اراد بناي وتنميا جميع قطاعاته االنتاجيا والخدميا
سييوا اللجييوي الييى االس يتثماراج االجنبيييا لتييامين الحييد االدنييى ميين
الموارد الالزما إلعادك البناي.
اوال -:اهمية البحث
تكمن ااميا البح في دور أالستثمار االجنبي المباشر كونيه احيد
اام مصادر التموي الخارجي لعمليا التنميا و اعادك اعمار العيراك
وح بع المشاك القطاعيا لالقتصاد العراقي ويرتبط اذا اليدور
بإمكانييييا دخيييو الشيييركاج االجنبييييا بإمكاناتهيييا المالييييا الضيييخما
وقيييدرتها عليييى جليييب التكنولوجييييا المتطيييورك وفيييتل فييير العمييي
وادخا االساليب الحديثا فيي االدارك والعمي بضيوي تقالييد العصير
الجديدك وتدريب الكوادر الوطنيا اداريا وفنيا.
ثانيا -:مشكلة البحث
ان اشييكاليا تموي ي التنميييا واعييادك بنيياي مييا دمرتييه الحييروب ميين
البنى التحتيا ومدك الحصار و ردم فجوك التخلف اي اشكاليا حقيقيه
برزج نتيجا النخفا الدخ الحقيقي وقلا المدخراج طيوا الميدك
الماضييا ،ممييا ادا قلييا االسييتثماراج المحليييا وعييزوف المسييتثمر
االجنبي عن الدخو الى البالد نتيجا لعدم استقرار الوضع االمنيي،
وبالتالي احجيام البنيو الدولييا عين االقيرا اضيافا اليى ضيخاما
المديونييييييا الخارجييييييا للعيييييراك وميييييا يتبعهيييييا مييييين خدميييييا اليييييدين
والتعويضاج.
ثالثا-:أ هداف البحث
 .1التعريف باالستثمار االجنبي ،إذ أنه ليس راس الما المادي فقط
بيي يتضييمن نقيي التكنولوجيييا المتطييورك واسيياليب االدارك الحديثييا
وتقاليييد عم ي جديييدك وتييدريب الكييوادر الوطنيييا وفييتل فيير عم ي
جديدك ومشاركا العالم في النهضا العلميا الحديثا.
 .2ضرورك الربط بين االستثمار االجنبي المباشر والقطيال النفطيي
العراقي لقيادك عمليا التنميا واالعمار بيوتيرك اسيرل بيدال مين ربيط
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اييذا االسييتثمار بشييك اساسييي مييع بقيييا قطاعيياج االقتصيياد الييوطني
اختصارا للزمن وتعويضا ً لمصادر التموي المحليا.
رابعا -:فرضية البحث
تنطلييف فرضيييا البح ي ميين ان االسييتثمار االجنبييي الموجييه نحييو
القطاعاج االقتصاديا المهما يلدي الى تطور تل القطاعاج وعليه
فان توجيه االسيتثمار االجنبيي المباشير نحيو القطيال النفطيي ييلدي
بالنتيجا الى زيادك الموارد الماليا وتعزييز االييراداج العاميا للدوليا
مما ينعكس ايجابيا عليى عملييا التنمييا االقتصياديا واعيادك االعميار
في العراك .
خامسا -:هيكلية البحث
ضم البح في طياته ,المقدما ومشيكلا واايداف البحي وتبويبيه
ومييين ثيييم ضيييم ثيييال مباحييي اخيييت المبحييي االو باالسيييتثمار
وااميتييه فييي النهريييا االقتصيياديا وضييم المبح ي الثيياني االسييتثمار
األجنبييي حسييب مييا تفترضييه النهريييا االقتصيياديا واخيييرا المبح ي
الثالييي اليييذي ضيييم اامييييا االسيييتثمار االجنبيييي المباشييير لالقتصييياد
العراقي والفر المتاحا واختتم البح باالسيتنتاجاج والتوصيياج
وثبج المراجع العربيا واالجنبيا .

المبحث االول
االطار المفاهيمي لالستثمار
أوالً .تعريييف االسييتثمار انييا العديييد ميين المفيياايم والمضييامين
لهذا المصطلل االقتصادي وذلي تبعيا للميذااب االقتصياديا وعقييدك
المجتمعاج ونهج المخططون فهو يعني -
 .1لغوييييا ً  -االسيييتثمار مييين الثمييير ،والثمييير ايييي انيييوال االميييوا ،
و( يسييتثمرم معنااييا ينمييي او يزيييد ،وانمييا عييادك يكييون فييي االمييوا
بأشكالها المختلفا والتي منها العقاراج او المنقوالج وبقييا االشيكا
( 1م
الماديا
 .2اضافا الى المخزون من االصو المنتجا مث السلع االنتاجيا ـ
السييلع االنتاجيييا اييي المعييداج والمنشيياج او البضييائع الموجييودك ـ
فحيييين تبنيييى شيييركا ميييا مصييينعا جدييييدا ً فيييان ايييذ االعميييا تمثييي
استثماراج(2م.
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ان اذا المعنى ينصرف الى االضافا في السلع المادييا سيوا كي كانيج
معداج رأسماليا او مباني او إضافاج الى المخزون القائم.
( .3اسييتخدام المييا لجنييي المزيييد ميين المييا  ,أي لكسييب الييدخ او
زييييادك راس الميييا او كليهميييام وايييذا معنيييى متقيييدم لميييا ييييد علييييه
االسييييتثمار اعتمييييادا علييييى التطييييور الييييذي حصيييي فييييي الدراسيييياج
االقتصيياديا سيييما نهريييا االقتصيياد الكلييي وموقييع االسييتثمار فيهييا
وصييييوالً لمييييا يعنيييييه مضيييياعف االسييييتثمار ـ Investment
 multiplierـ واذا يعني بدور ان أي زيادك فيي االسيتثمار تيلدي
الى زياد في الدخ تعاد الزيادك في االستثمار عدك مراجم(3م.
( .4اييو التغييير فييي رصيييد راس المييا خييال مييدك زمنيييا محييدد م
واالسييتثمار انييا علييى خييالف راس المييا فهييو يمث ي تييدفف وليييس
رصيييد قييائم واييذا يعنييي انيه فييي حييين يقيياس راس المييا عنييد نقطييا
زمنييييا محيييدد فيييان االسيييتثمار يمكييين قياسيييه خيييال فتييير زمنييييا
محدد 4(.....م.
 .5االسيييتثمار يعنيييي ـ اسيييتخدام الميييدخراج النقدييييا والعينييييا فيييي
االقتصيياد لتكييوين اصييو رأسييماليه (موجييوداج ثابتييهم تسييتخدم فييي
انتاى السلع والخدماج(5م.
عند التدقيف في أي مفهوم من مفاايم االستثمار انفيا اليذكر نيرا
تركيزاا على الجانيب الميادي فقيط وايي بهيذا تنحيو منحيى المعنيى
القييديم لالسييتثمار اذ ان غالبيييا المجتمعيياج تعيياني الركييود والعجييز
وبالتالي بحاجه الى زيادك سنويا في الناتج القيومي االجميالي االمير
الييييذي يعنييييي القيييييام باسييييتثماراج محييييدد أي معييييد معييييين ميييين
االستثماراج محدد وفف درجا العجز والركود واذا المفهوم لم يعيد
مقبيوال فيي العصيير اليراان والمرحلييا الحالييا فقيد تطييور كي شيييي
واصبل االنسان محور عملييا التنمييا والتطيور فهيو ايدف ووسييلا
وحجر الزاويا في ك محاور النشاط االقتصادي.
ان المفهوم الحدي الذي شال بديا من عقدي السبعيناج والثمانيناج
يقوم على ان عمليا االستثمار نشاط متعدد االبعاد يتضمن تغييراج
فييي الهياكي والميييو والملسسيياج وتسييارعا فييي النمييو االقتصييادي
لتحقيف المساواك والقضاي عليى الفقير وايذ اايداف كي المجتمعياج
واالفراد فهي تتضمن جانبيا مادييا وجانبيا انسيانيا فمسيتوا المعيشيا
المتدني يفضي الى مستوياج متدنيا في التعليم والصيحا والخيدماج
واييذ تييرتبط بطريقييا او اخييرا بانخفييا مسييتوا الييدخ وحصييا
الفرد منه مما ييلدي بالضيرورك اليى تيدني مسيتوا المعيشيا وعلييه
اضييحى االسييتثمار ليييس تراكمييا ماديييا انمييا القييدرك علييى انتيياى اييذا
التراكم واو ما يتأتى باالستثمار فيي راس الميا البشيري والفكيري
اليذي اصيبل العامي المهيم فييي محياور النشيياط االنسياني واذا كانييج
زيادك راس الما الكلي تعبر عين االسيتثمار الميادي فيان االسيتثمار
البشري يعبر عنيه مين خيال االنفياك عليى التعلييم والتيدريب وبنياي
المهييييياراج متضيييييمنا ايضيييييا االنفييييياك عليييييى البحييييي والتطيييييوير
والصحا....نخل الى القو كما تعلمنا من علم االقتصاد ان العم
يعني خلف منفعا كذل فان االستثمار ايضا عم ادفه زييادك النياتج
القومي وبالتالي الدخ القومي ومن ثم دخ فردي جيد ينعكس على
رفااييييا النييياس انتهيييايا ً بتقليييي مسييياحاج الفقييير والحرميييان وعيييدم
133

دور االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد العراقي م .كريم عبيس حسان
العزاوي

المسيياواك...اما اليييا اييذا العم ي فهييو توجيييه المييدخراج نحييو زيييادك
السييلع الراسييماليه عيين طريييف زيييادك تكييوين رأس المييا اييذا علييى
مستوا الداخلي أي داخ البليد المسيتثمر وقيد يكيون انيا مصيادر
تموي خارجيه واي موضول بحثنا.
ثانيا انوال االستثمار يمكن تقسيم االستثمار حسب المعايير
االتيا1(..م -
أ م معيار العائديه واي
• االسيييتثماراج الخاصيييا  -يقييييوم بهيييا اشيييخا طبيعيييييون او
معنويون يسعون الى تنميا ثرواتهم عاما وزيادك االنتاى خاصه.
• االسييتثماراج العامييا  -وتقييوم بهييا المشيياريع التييي تعييود فيهييا
ملكيا وسائ االنتاى للدولا وغايتها تحقيف المنفعيا العاميا اوالً ثيم
تحقيف االرباح.
ب م معيار الهدف من االستثمار واي -
1م االسييتثمار االقتصييادي وادفييه الزيييادك فييي السييلع والخييدماج
ومن ثم زيادك الناتج القومي االجمالي....
2م االسييتثمار المييالي ويعنييي نق ي ملكيييا االمييوا ميين مسييتثمر
ألخر.
ى م حسب معيار النشاط االقتصادي ويقسم -
1م استثمار زراعي.
2م استثمار صناعي.
3م استثمار خدمي.
د م حسب معيار مادك االستثمار واي -
1م استثمار في السلع والخدماج.
2م اسييييتثمار فييييي االصييييو االخييييرا كييييا الج والعقيييياراج
والمعداج.
3م استثمار في االصو الماليا كاألسهم والسنداج.
اـم حسب معيار التموي  -ويضم
 .1االستثمار المحلي  -واذا النول من االستثمار يكون مصدر
تمويلييه ميين داخيي البلييد أي محليييا سييوا كي كييان ميين القطييال
الخييا او العييام ويقييوم بإدارتييه وجنييي ارباحييه مسييتثمرون
يحملون جنسيا البلد المحتضن لتل االستثماراج.
 .2االستثمار االجنبي  -استثمار يكون مصدر تمويليه خارجييا
أي من خارى حدود البلد واذ االستثماراج تهدف الى جني
االرباح وزيادك المنافع المتحققا فهو اذن استثمار من خارى
الحييدود نتيجيييا النتقيييا رلوس االمييوا ومختليييف الميييوارد
االقتصاديا بين البلدان المختلفا.
ثالثيييا اايييداف االسيييتثمار يمكييين اجميييا اايييم اايييداف النشييياط
االستثمار بنقاط التاليا -
 .1تحقيف نموا اقتصاديا يزيد من النياتج المحليي االجميالي ومين
ثم الدخ القومي .
 .2تحقييييف قفيييزاج نوعييييا فيييي جمييييع القطاعييياج القابليييا للنميييو
والتطور.
 .3تحقيف نهضا فعليا تشم اثاراا جميع المواطنون بميا ييلدي
الى تقلي البطالا وتحسين الخدماج وح مشكلا السكن وتطوير
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المهييياراج الفنييييا فضيييال عييين االرتقييياي المتيييوازن بالقطاعييياج
االنتاجيا.
 .4بنيياي وتطييوير الهياك ي االرتكازيييا للمجتمييع بمييا يتيير اثييرا
ايجابيا على االداي االقتصادي.
 .5دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعاج.
 .6التطوير واالبتكار المستمر والذي يعتميد عليى نتاجياج الفكير
البشري الذي يعيد اايم مين االسيتثمار فيي الرأسيما الميادي الن
االخير يعتمد على االو .
 .7اجتماعيا ً فان العمليا االستثماريا بما تعنيه من رفيع لمسيتوا
معد الدخ الفردي تعم على تقلي مسياحاج الفقير والحرميان
وبالتييالي تحييو النيياس الييى االاتمييام بالقضييايا الثقافيييا والفنيييا
والرياضيييا كييذل العم ي علييى تقلي ي نسييبا االميييا فييي المجتمييع
كنتيجا طبيعيا لالستثمار في الميدان العلمي والتربيوي والبحثيي
من خال التوسع في عملييا بنياي الميدارس والجامعياج ومراكيز
البحو نااي عن بناي المستشفياج و دور الرعاييا االجتماعييا
وتبقييى عمليييا االسييتثمار والنشيياط االسييتثماري الصييحيل اييدفها
االو واالخييير كمييا اييو واضييل ميين خييال المخطييط المرسييوم
المرفييف فييي اييذا المبحي اييو االنسييان بكي عوالمييه واحتياجاتييه
وتطلعاته وادميته
رابعا مصادر تموي االستثمار االستثمار كما او معروف يعتبر
تدفقا من االنفاك واذا االنفاك او مادي بالدرجا االولى يتوجه
لمتطلباج االستثمار انفا الذكر وعليه يتوجب معرفا مصادر اذا
االنفاك واي -
 .1المص يادر المحليييا الوطنيييا  -وتمث ي المييدخراج مادتييه الريئسييه
وتأخييذ الميييدخراج انيييا العدييييد ميين الصيييور اذ ان انيييا ميييدخراج
بواسييطا المشييروعاج (قطييال عييامم او االفراد(القطييال العييائليم او
تكون واجبا االلزام(قسريهم بواسيطا الدوليا (االقتيرا اليداخلي ـ
الضرائب ـ التموي بالعجزم(1م.
 .2المصيييادر االجنبييييا  -فيييي حاليييا قصيييور المصيييادر المحلييييا او
لغييير دعمهيييا يعميييد اليييى االسيييتعانا بالمصيييادر الخيييارجي ألجييي
الحصييو علييى السييلع والخييدماج المكملييا لعوام ي االنتيياى المحليييا
وانا انوال مختلفا للتموي الخارجي منها -
أ مالقييرو الخارجيييا ـ واييذ ممكيين الحص يو عليهييا نتيجييا
لعالقاج الدولا الخارجيا أي مع اليدو االخيرا أو المنهمياج
اإلقراضيا اإلقليميا والدوليا.
بم التموييي الرسييمي ـ واييي تييدفقاج اجنبيييا تتلقااييا الدولييا
المعنيا من الدو االخيرا وتشيم مسياعداج التنمييا الميسيرك
وتدفقاج التنميا الرسميا غير الميسر كقرو البن الدولي.
ىم االستثماراج االجنبيا ـ سوف يتم التطرك اليها الحقا ً.
خامسا اإلستراتيجيا االستثماريا ان العمليا االستثماريا
ليسج عمليا عشوائيا او ردود فع لحاالج غير متوقعا انما
منهما ومخططه ومرسوما علميا ولذل فان اإلستراتيجيا
االستثماريا ضرورك لتحقيف قرار استثماري ناجل واي تعني
تحديدا.خطا بعيد المدا تحكم توجهاج الدولا والمستثمرون
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وتحركاتهم على حد سواي لذل فان الكثير من الملسساج
سوا كي كانج حكوميه او خاصه لديها إستراتيجيا استثماريه
مكتوبه ورسميه تعتمد على عقيدك المجتمع ونمط التنميا
المطلوبا والتوجهاج االقتصاديا للحكوماج ومن شان اذ
اإلستراتيجيا التقلي من خطورك أي قرار استثماري خاطئ
يمكن اتخاذ ويمكن تقسيم اإلستراتيجيا االستثماريا الى ثالثا
اجزاي اساسيا -
أ -الفلسييفا االسييتثماريا ـ واييذ تحييدد الخطييوط العريضييا
لطبيعا العالقا التيي تيربط المسيتثمر باالسيتثمار والتيي
من خاللها يجب معرفا الجواب على االسئلا التاليا -
 .1ا اذا المستثمر او من سيقوم باختيار نول االستثمار
وطريقا تمويله.
 .2ا ي اييو ميين سيييقوم بإدارتييه ومتابعييا مييا يواجهييه ميين
مشاك وصعوباج والمقصود بالمستثمر انيا اميا الحكوميا
او االفراد او أي طرف اخر.
 .3ام ان المستثمر من نول اخر اذ سيقوم باالستعانا بجهيا
اخييييرا للقيييييام بهييييذا الدور..وبشييييك عييييام فييييان الفلسييييفا
االسييتثماريا تعكييس بشييك عييام حساسيييا المسييتثمر وموقفييه
من نيول االسيتثمار اليذي ييود اليدخو فييه وطبيعيا الخطير
العائد له.
ب -االاييييداف االسييييتثماريا ـ تحييييدد السياسييييا االسييييتثماريا
مواصييفاج وخصييائ ومعييايير تقييييم االسييتثماراج التييي
يجب ان تلبي رغبيا المسيتثمر والتيي تتناسيب ميع الفلسيفا
االسيييتثماريا واالايييداف وتشيييم ايييذ السياسييياج المعييييار
المالي وغير المالي المستخدم في تقييم االستثمار كيان ييتم
الدخو في المشروعاج االستثماريا التي ال يزييد عمرايا
عييين  10سييينواج واعتمييياد مبيييدا التكامييي بيييين قطاعييياج
االقتصيياد الييوطني كمييا ان السياسيياج االسييتثماريا تشييم
كذل االعتباراج المتعلقا بحجم االستثمار.
وعموما فيان اإلسيتراتيجيا االسيتثماريا عبيارك عين اداك يمكين
من خاللها رليا ما يجب عمله وما ال يجيب عمليه فيميا يتعليف
بيييالقراراج االسيييتثماريا التيييي يتعييير لهيييا أي جهييياز اداري
يخ المستثمر.
سادسا محدداج االستثمار يقصد بمحدداج االستثمار
العوام التي تلثر بشك او اخر على عمليا االستثمار سلبا او
ايجابا واي -
 .1سييعر الفائييدك ـ (العالقييا عكسيييا طبقييا للمفهييوم االقتصييادي
لالسيييتثمارماذا ييييلثر سيييعر الفائيييدك عليييى تكلفيييا الفرصيييا البديليييا
للمشروعاج االستثماريا فاذا كان على المستثمر ان يقتير فيان
سعر الفائدك يلثر مباشرك على تكلفا االستثمار في مشرول ما اميا
اذا كان المستثمر يستخدم ارصدته الماليا فانيه يتنياز عين الفائيدك
التي كيان يمكين ان يجنيهيا ليو انيه اقير ايذا الميا اليى شيخ
اخيير بييدالً ميين اسييتثمار ومعييروف ان سيعر الفائييدك المرتفييع يزيييد
تكلفا الفر البديلا ألي مشرول استثماري ويخفي مين الحيافز
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علييى اقامتييه ام سييعر الفائييدك الميينخف
واضل في الشك رقم واحد.

فتييأثير عكييس ذل ي واييذا

شك (1م العالقا الداليا بين مقدار االستثمار وسعر الفائدك

ومن الشك اعال نالحيه منحنيي الطليب عليى االسيتثمار عليى
شك منحدر متدرى اابط الى االسف ممثالً دالا سعر الفائدك ويبرز
اييذا الشييك المقييدار الييذي تييم اسييتثمار عنييد كي ميين معييدالج سييعر
الفائدك فاذا بلغ سعر الفائدك  %5فائ فعند اذا ً يتحقيف مسيتوا مين
االسييتثمار عنييد حجييم 1400اميا اذا ارتفييع سييعر الفائييدك الييى %10
فان حجم االستثمار سينخف الى مستوا 1000كما او واضل اذ
ان منحنييي الطلييب علييى االسييتثمار سييينخف ميين النقطييا س الييى
بارتفال سعر الفائدك.
النقطا
 .2الكفايا الحديه لراس الما الذي يعني االنتاجيا الحديا ليراس
المييا المسيييتثمر او العائيييد علييى راس الميييا المسيييتثمر أي اليييذي
تحققييه الوحييدك النقديييا المسييتثمرك والتييي يمكيين االسييتناد عليهييا فييي
توجيه االستثماراج ،فمن خيال المقارنيا بيين سيعر الفائيدك السيائد
في السوك وبين الكفايا الحديا لراس الميا يمكين ان يحيدد مقيدار
راس المييا المطلييوب اسييتثمار فييي أي نشيياط اذ مادامييج الكفايييا
الحديا لراس الما اكبر من سيعر الفائيدك كي ميا شيجع ذلي عليى
زيييادك االسييتثمار  ،وان عمليييا االسييتثمار تسييتمر مادامييج الكفايييا
الحديا لراس الما اكبر من سعر الفائدك.
 .3درجا المخاطرك.
 .4مييييدا تييييوفر االسييييتقرار االقتصييييادي والسياسييييي والمنييييا
االستثماري.
 .5عوام ي اخييرا مث ي تييوفر الييوعي االدخيياري واالسييتثماري
وكذل توفر السوك الماليا الفعاليا....نخل اليى القيو ان عملييا
االسيييتثمار تمثييي المحييير الرئيسيييي لفعييي التطيييور االقتصيييادي
والتنمييا الشياملا وايي ركين ممييز فيي النهرييا االقتصياديا كييون
االستثمار يمث العنصر الحيوي والفعا لتحقييف الرفااييا المادييا
واالجتماعييييا اذا اخيييذنا بعيييين االاتميييام ان أي زييييادك اولييييه فيييي
االستثمار ستلدي اليى زيياداج فيي اليدخ مين خيال ميا نصيطلل
عليه بـ مضياعف االسيتثمار كميا ان أي زييادك فيي اليدخ البيد ان
ييييذاب جيييزي منيييه لزييييادك االسيييتثمار مييين خيييال ميييا يسيييمى بيييـ
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المعج (المسيارلم ومين ناحييا اخيرا يمكين القيو ان كي عملييا
استثماريا البد ان يرافقها مستوا معين من المخاطرك وان تحقيف
مسييتو ا معييين ميين العائييد ولخلييف دوافييع حقيقيييا لتمويي الفييوائ
الماليا الى استثماراج يجب ان تتوفر العديد من العوام االساسيا
إلنجاح اذ االستثماراج منهيا ارتفيال درجيا اليوعي االسيتثماري
وتوفر المنيا االقتصيادي  ,القيانوني  ,االجتمياعي والسياسيي ميع
توفر االمان وحمايا حقيوك المسيتثمرين اضيافا اليى وجيود سيوك
مالي كفوي وفعا في المكان والزميان المطليوبين لالسيتثمار ومين
انا اولج الدو المتقدما ااتمام كبير لالسيتثمار مين خيال قيامهيا
بإصيييدار القيييوانين والتشيييريعاج المشيييجعا لالسيييتثمار والالزميييا
النتقييا رلوس االمييوا امييا فييي الييدو الناميييا فلييم يعطييى اييذا
الموضول االاتمام الكافي عليى اليرغم مين نيدرك رلوس االميوا
في اذ الدو واذا ما سنعالجه الحقا ً.

مخطط يوضل مسار العمليا االستثماريا ذاج الجدوا

المخطط من اعداد الباح اعتمادا ً على المعلوماج الواردك في المبح
االو

المبحث الثاني
االستثمـار االجنبي
اوال :المفهوم :لم يحه مفهوم مث ما حهي به(االستثمار
االجنبيم من نقاش واختالف واجتهاد رغم الوضوح الهااري
اللفهي له ورغم انتشار باعتبار من الهواار الماليا البارزك منذ
عقود خلج من القرن الماضي فإلى سنين قليلا كان ينهر
لالستثماراج االجنبيا نهرك فيها كثير من الحذر والتوجس
والتردد باعتباراا النافذك التي تتسل من خاللها الدو االجنبيا
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لتمارس انشطتها وسياساتها او تأثيراتها ذاج الصبغا غير
االحيان ...كانج تل صورك
الوطنيا او المنااضا في بع
الماضي غير ان العقود األخيرك حملج رلا مغاير وافكارا
كثير اذ تغيرج االيديولوجياج وتبدلج الوقائع والنهرياج في
شتى مناحي الحياك سيما االقتصاديا ففي الوقج الذي كانج فيه
االستثماراج االجنبيا خال سنواج الخمسيناج والستينياج
والسبعينياج تبح عن الميادين المناسبا التي تعم فيها دون ان
تحهى بالترحاب الكافي من جانب الدو الناميا ب وتجابه بالضد
اصبحج اذ الدو في الوقج الراان اي التي تبح عن
االستثماراج االجنبيا وتشرل لها القوانين وتمنحها التسهيالج
وتقوم بإصدار القوانين والتشريعاج التي تساعداا وتمنحها المزيد
من المغرياج وتوجهها الى الميادين التي تناسبها داخ البلد ب
اصبحج اغلب الدو الناميا تتنافس من اج الحصو واستقدام
االستثماراج االجنبيا.
وللوصو الى محدد واضل لالستثمار االجنبي البيد مين االحاطيا
بكييي مقتر بييياج ايييذا المحيييدد وعلييييه يمكييين ان نعيييرف االسيييتثمار
االجنبي  -بانتقا راس الما من دولا المنشأ الى الدو المضيفا
ليأخذ شك االصو والموجوداج بما يسيمل لصياحب راس الميا
التأثير في قراراج العمليا اإلنتاجيا واالستثماريا.
وانا مضامين كثير لهذا المفهوم منها باختصار -
( .1ك استخدام يجري في الخارى لموارد ماليه يملكها بلد ما من
البلدانم(1م.
 .2تعريييف منهمييا التجييارك العالميييا(WTOم االسييتثمار االجنبييي
يحصييي عنيييدما يقيييوم مسيييتثمر مسيييتقر فيييي بليييد ميييا( Home
Countryم بيييامتال اصيييو او موجيييوداج فيييي بليييد اخر(البليييد
المسيتقب Host Countryم ميع وجيود النييا لدييه فيي ادارك ذلي
االص (2م.
 .3تعريييف ميييلتمر االميييم المتحييدك للتجيييارك والتنمييييا (االونكتيييادم
االستثمار يشم عالقاج طويليا االجي ويعكيس المصيلحا الدائميا
والسييطرك عليى كييان مقييم فييي احيد اقتصيادياج غيير اقتصييادياج
المسيييييتثمر االجنبيييييي المباشييييير او المشيييييرول التيييييابع للمسيييييتثمر
االجنبي(3م.
والمسييتخل ميين اييذ المفيياايم الثالثييا لالسييتثمار االجنبييي ثالثييا
عناصر اساسيا يتألف منها اذا المفهوم اي -
 .1ان يكون اذا االستثمار خارى حدود بلد الموارد الماليا.
 .2نيا المستثمر في المشاركا في ادارك اذ الموارد.
 .3قبييو البلييد المسييتقب لهييذ المييوارد بمبييدأ المشيياركا او بالعم ي
واقتسام ثمار العمليا االستثماريا.
ثانيا :نظره تاريخيه وروى فكرية :يعود تاريخ االستثمار
االجنبي المباشر بشكل فعلي في الدول النامية الى القرن التاسع
عشر حيث تركزت هذه االستثمارات خالل فترات االستعمار في
قطاعات المعادن والزراعة والخدمات العامة وقد شهدت بدايات
القرن العشرين تطوير جزء كبير من البنيه األساسية في مختلف
انحاء العالم من خالل االستثمار االجنبي المباشر بما فيها الطاقة
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الكهربائية واالتصاالت السلكية والالسلكية(ولكن في الحقيقية
دلت دراسات عديدة اشارت الى تاريخ ظهور االستثمارات
األجنبية عند تأسيس شركة الهند الشرقية والتي اجيز عقدها في
لندن عام1600م وهي شركة عابرة القومية).
وظهر مصطلح االستثمار االجنبي المباشر في
كتابات(1930Herbert feisم)ألول مره ويعد المصطلح
العلمي ()FDIملخصا لمصطلحها الشائع في اللغة
اإلنكليزية()Direct Investment foreignواستخدم ألول
مره من قبل (1938Cleona lewisم)(.)1
وقد لعب االستثمار االجنبي المباشر دورا مهما واساسيا في
التنمية االقتصادية والتطور الصناعي لمختلف اقطار العالم
المتطور االن مثل اقطار أوروبا الغربية والواليات المتحدة
االمريكية وبحلول عام 1914م كان الرصيد العالمي المتراكم
من االستثمار االجنبي المباشر يقدر بنحو  15مليار دوالر
وكانت المملكة المتحدة حينذاك المصدر االكبر لالستثمار تليها
الواليات المتحدة االمريكية والمانيا وكانت امريكا اكبر متلق
لالستثمار االجنبي المباشر وفي عام 1928م بلغ االستثمار
االجنبي المباشر نحو66مليار دوالر وكانت الشركات البريطانية
التزال اكبر المستثمرين وقد توجهت اكثر من نصف تلك
االستثمارات الى الدول النامية والسيما في امريكا الالتينية
واسيا خاصةً في قطاعي الزراعة والتعدين والبنى األساسية
وبشكل عام سيطرت بريطانيا في مرحله ما قبل الحرب العالمية
االولى على نحو %42من المجموع العالمي الكلي للتمويل
الدولي.
وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية تغير نمط االستثمار االجنبي
المباشر اذ اصبحت الواليات المتحدة األمريكية المصدر الرئيسي
لتلك االستثمارات واصبح االستثمار في الصناعات التحويلية
اكثر انواع االستثمار شيوعا وقد ساد تخوفا بين البلدان النامية
مبعثه االثار السلبية المحتملة لالستثمار االجنبي المباشر مثل
خلق تبعيه اقتصاديه والتدخل السياسي وكان من شان ذلك ان
شهدت هذه االستثمارات تراجعا ملحوظا في تلك الحقبة...وفي
السبعينات تأثر االستثمار االجنبي المباشر بتحسن اسعار السلع
األولية سيما النفط والغاز وكذلك فوائض ميزانيات الدول
المصدرة لتلك السلع اال انها لم تكن لصالح االستثمار االجنبي
حيث اعيد تدوير تلك االموال الى الدول النامية بشكل قروض
قدمتها البنوك الدولية واصبحت الدول النامية اكثر اعتمادا على
تلك القروض واقل اهتمام باالستثمار االجنبي المباشر ومما
ساعد على ذلك استفادة الدول النامية من الزيادة في اسعار
السلع األولية بما يكفي لتلبية احتياجاتها االستثمارية من
المدخرات المحلية دون الحاجه الى استثمار اجنبي مباشر.
واستمر هذا التراجع في حجم االستثمار االجنبي المباشر حتى
النصف االول من عقد الثمانينات اذ جهدت الدول النامية
الستعادة االستقرار االقتصادي اثر هبوط اسعار النفط وبقية
السلع األولية وبالتالي عمدت الى تنفيذ برنامج يهدف الى
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تخفيض القيود المفروضة على االستثمار االجنبي الستعادة
االستقرار االقتصادي وبذلك بدا تدفق رؤوس االموال الدولية
الى الدول النامية متركزة على الصناعات الموجهة للتصدير
بسبب انخفاض تكاليف التشغيل وزيادة كفاية السوق.
وشهد عقد التسعينات تحرك عناصر االنتاج بشكل كبير وملحوظ
عبر اقطار العالم واستمر تدفق االستثمار االجنبي المباشر الى
الدول النامية مع تزايد برامج الخصخصة واعتماد سياسات
تشجيع االستثمار وتحرير سياسات التجارة الخارجية.
وبالنسبة للعراق فان االستثمارات االجنبية تكاد تكون سابقا ً
محصورة في القطاع النفطي ففي العهد الملكي كان االنتاج بيد
الشركات االجنبية البريطانية وبقية شركات اخرى هي صاحبة
االمتياز في انتاج النفط حتى بعد نهاية العهد الملكي وتم
االستعانة عام1950م بالشركات االجنبية على خلفية انشا
مجلس االعمار من اجل انجاز العديد من المشاريع في مجاالت
الزراعة والري والطرق والجسور اما الفترة التي تلت عام
1963م فقد حصل تغير في الفكر االقتصادي الذي كان يميل
نحو النظام المركزي الشمولي وما يسمى بالنهج االشتراكي
وهذا ما دفعها الى اتخاذ قرارات تعارض االستثمار االجنبي
وبالتالي السيطرة على كل مرافق الدولة االقتصادية مثل قرارات
التأميم والمصادرة اما بعد عام 2003م وحصول التحول الى
اقتصاد السوق فقد فتح المجال واسعا ً امام أي استثمار من شانه
خدمة االقتصاد الوطني سيما االستثمار االجنبي المباشر من
خالل اصدار قانون االستثمار االجنبي رقم( )39لسنة 2003م
والمضي قدما ً في تنظيم العمل المصرفي والسماح للمصارف
االجنبية بفتح فروع لها داخل العراق وكذلك اصدار قانون رقم
( )13لسنة2006م الخاص بتشجيع االستثمار االجنبي وكل هذه
الخطوات وغيرها لم تكن كافية لجذب االستثمار المتوقع
والجدو أدنا يبين ذل :
جييدو (1م تييدفقاج االسييتثمار االجنبييي المباشيير للعييراك
بالدوالر للمدك من  2004ـ 2007

UNCTAD,world investment
المصيييييدر
Report,2008,annex Table B.1
ان االرقام في الجدول اعاله ان دلت على شيء فأنها تدل على
االنخفاض الكمي لالستثمار االجنبي المباشر في السنوات التي
تلت عام 2003م على الرغم من حاجة االقتصاد العراقي لمثل
هذه االستثمارات كحل لكثير من مشاكله كذلك تدل على عدم توفر
المناخ المشجع لالستثمارات والذي ينعكس في افتقار قانون
االستثمار الحالي للكثير من المحفزات والستفحال البيروقراطية
والفساد االداري ولوجود الكثير من التقاطعات القانونية واالدارية
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مما ينعكس سلبا ً على قدرة االقتصاد العراقي االندماج في
االقتصاد العالمي في الوقت الذي تتنافس فيه الدول لتحقيق هذا
االندماج واالستفادة منه قدر المستطاع.
ثالثا :انواع االستثمار االجنبي :يقسم االستثمار االجنبي الى انوال
عد وفقا للمعيار المعتمد في التقسيم واذ االنوال اي من حي
معيار الزمن واو التقسيم الذي يهمنا في دراستنا اذ -
 .1االستثمار االجنبي المباشر(FDIم  -اذا النول طوي االج مين
حي مدك الزمنييا وبالتيالي ال تقيدم علييه اال الشيركاج والملسسياج
ذاج االمكانيييياج الضييييخما كالشييييركاج العييييابرك للقيييياراج متعييييددك
الجنسياج واذا النول من الشركاج ال تقيدم عليى االسيتثمار اال مين
اج مصلحتها بالدرجا االولى لهذا يتم التحكم في االنتاى واالسعار
من قبلها حصريا(1م.
 .2االسيييتثمار االجنبيييي غيييير المباشييير(IFIم  -وييييتم ايييذا النيييول مييين
االستثمار فيي االسيهم والسينداج العاميا او الخاصيا للحصيو عليى
االربياح عيين طرييف المضيياربا فيي سييوك الدوليا المضيييفا ليه واييو
استثمار قصير االج ويتم عادك من قب ملسساج التموي كيالبنو
وصناديف االستثمار كشركاج التامين وصندوك التقاعد وكيذل مين
االشخا  .كذل فان االستثمار االجنبيي المباشير موضيول البحي
يقسم حسب كيفيا دخوله السوك المحلي الى -
شركاج جديد اذ تقوم شركا او ملسسا اجنبييا باالسيتثمار
أ-
في السوك المحليي عين طرييف افتتياح فيرل او مجموعيا فيرول لهيا
كمراكييز توزيييع لمنتجاتهييا وخييدماتها وتحييتفه الشييركا االجنبيييا فييي
مثييي ايييذا النيييول مييين الشيييركاج حيييف اإلدارك والتشيييغي والتسيييويف
وجمييييع االنشيييطا االخيييرا الداخليييا ضيييمن نطييياك تحقييييف اايييدافها
االقتصاديا وان احد اام الفوائد االقتصاديا لالقتصياد المحليي لمثي
اذا النول من االستثمار االجنبي نمو اصوله كالعقاراج عطفا عليى
زيادك الطلب عليها من الشركا االجنبيا ومن اام الفوائد االقتصاديا
للشركا االجنبيا في مث ايذا االسيتثمار نميو ميوارد المادييا وغيير
الماديا.
شركاج االستحواذ -اذ تقيوم شيركا اجنبييا باالسيتثمار فيي
ب-
السوك المحلي عن طريف شراي نسبا من اسهم شركا محلييا قائميا
كافيييا إلدارتهييا وتطييوير سييتراتيجيتها المقبلييا وفييي اييذا النييول ميين
االستثمار تتفوك العوائد االقتصياديا المتوقعيا مين النيول االو مين
االسييتثمار االجنبي(الشييركاج الجديييدكم باإلضييافا الييى زيييادك الطلييب
علييى اصييو االقتصيياد المحلييي فييي اييذا النييول ميين االسييتثمار عيين
مسييتوا الطلييب فييي النييول االو ميين االسييتثمار وميين ااييم العوائييد
االقتصيياديا للشييركا االجنبيييا فييي اييذا النييول ميين االسييتثمار نمييو
موارداييا الماديييا وغييير الماديييا بنسييبا تفييوك العوائييد المتوقعييا ميين
النول االو من االستثمار باإلضافا اليى ان الشيركا االجنبييا تبقيي
عليييى ميييوارد الشيييركا المحلييييا السيييتثماراا فيييي تحقييييف اايييدافها
االقتصاديا المقبلا ويعتبر اذا النول من االستثمار االجنبي المباشر
من الخياراج المتاحا امام االقتصياد المحليي عنيد توجهيه السيتثمار
مرافقه وخدماته.
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ى_ الشييركاج المشييتركا  -اذ تقييوم شييركا اجنبيييا باالسييتثمار فييي
السوك المحلي من طريف مشاركا مستثمرا او مجموعا مسيتثمرين
فييي تأسيييس شييركا جديييد ضييمن منهومييا االقتصيياد المحلييي وانييا
يتقاسييم كي ميين المسييتثمر االجنبييي والمحلييي راس المييا واالصييو
والميييوارد واالدواج والتشيييغي وجمييييع االنشيييطا االخيييرا الداخليييا
ضمن نطاك تحقيف االاداف االقتصاديا للشركا المشيتركا وتتفيوك
العوائد االقتصاديا لالقتصياد المحليي مين ايذا النيول مين الشيركاج
عليى العوائيد االقتصياديا المتوقعيا ميين النيول الثياني مين االسييتثمار
االجنبي(شركاج االستحواذم وبشك عام تتباين عوائد ك نول مين
انوال االستثمار االجنبي المباشير عليى منهوميا االقتصياد المحليي
على المدا القصير وتتشابه على المدا البعيد.
رابعا :العوامل المؤثرة في االستثمار االجنبي المباشر :حتى
تتوضل الصورك كامله حو العوام الملثرك على FDIالبد من
توضيل االليا او الكيفيا التي ينتق بها راس الما من دوله الى
اخرا وكما او موضل في الشك رقم(2م ان الدو يكون
اختياراا المفض لتوهيف راس الما متوقف على عائديه راس
الما الموهف فالدولا ذاج العائد االكبر اي التي ستحهى برلوس
االموا للتوهيف حي نالحه الطلب على راس الما في الدولا
(1م مرسوم من ناحيا اليسار ،اما الطلب على راس الما في
الدولا(2م مرسوم من ناحيا اليمين  ،والعر الكلي المتوفر لراس
الما في الدولتين موضل بطو المحور االفقي من س الى س1
فاذا كانج االسواك تعم بشك تام (Perfectlyم فان انتاجيا
راس الما (أي العائد على راس الما م يجب ان تكون متساويا في
الدولتين وتحد اذ الحالا عندما يتقاطع منحنيا الطلب في
الدولتين عند النقطا (نم عنداا يحد التوازن (نم ويكون عائد
م ويوهف
راس الما متساويا ً في الدولتين (س=1 1س
راس ما قدر س  2في الدولا (1م وراس ما قدر س  1في
الدولا(2م واال سوف يكون انا حافز النتقا راس الما من
استخدام االنتاجيا المنخف الى المرتفع واذا ما حص لدا النقطا
(ىموعنداا يكون عائد راس الما المستثمر في الدولا(1ماكبر منه
لذل سيكون انا انتقا
في الدولا(2م أي س >2 1س
لرلوس االموا الى الدولا (1م
شك (2م توازن أسواك رأس الما حالا دولتين
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وانا الكثير من العوام الملثرك التي تعم على توجه االستثمار
نحو المجاالج التي تضعها في بوتقا العمليا االستثماريا وعليه تم
وضع تصنيفاج مختلفا ألنوال االستثمار االجنبي المباشر استنادا
الى الدوافع والمحفزاج التي تلدي الى حصو االستثمار وقد امكن
تصنيف انوال االستثمار االجنبي المباشر وفف الخياراج التاليا -
 .1البح ي عيين المصييادر  -يهييدف اييذا النييول ميين االسييتثمار الييى
استغال الميزك النسبيا للدو سيما تل الغنيا بالمواد األوليا كالنفط
والغاز والمنتجاج الزراعيا فضال عن االستفادك من انخفا تكلفيا
العمالا او وجود عماله ماار ومدربه .
 .2البح ي عيين االسييواك واييذا النييول يهييدف الييى تلبيييا المتطلبيياج
االسيييتهالكيا فيييي اسيييواك اليييدو المتلقييييا لالسيييتثماراج (المحلييييا
واإلقليميام سيما التي كان يتم التصدير اليها في فتراج سابقه.
 .3البحي عيين الكفييايك يحييد اييذا النييول ميين االسييتثمار فيمييا بييين
الدو المتقدما واالسواك اإلقليميا المتكاملا كالسوك األوربيا.
 .4البح عن اصو إستراتيجيا و يتعلف اذا النول بقيام الشركاج
بعملياج تمل او شراكا لخدما اادافها اإلستراتيجيا.
وبشك عام انا ثالثا عوام رئيسا تعتمداا الشركاج االجنبيا
سيما العابرك للحدود للمفاضلا بين الدو المضيفا لالستثمار واي -
أ-سياساج الدو المضيفا  -اذ ان البيئا القانونيا والتشريعيا للدو
التي تأم جذب االستثماراج االجنبيا قصد تشجيعها على القدوم.
ب-الموصفاج االقتصاديا للدو المضيفا  -أي االمكاناج والموارد
الماديا والبشريا والطبيعيا والفر المتاحا.
ى-االجراياج المسبقا التي قامج اذ الدو تطبيقها لتشجيع
وتسهي االستثمار االجنبي المباشر كالدعم المباشر وتوفير
الخدماج الالزما والحوافز وانخفا مستوا الفساد االداري وبقيا
الدعم اللوجستي والسوك الواسعا والجهاز المصرفي الحدي
وعوام االمان والضمان وغيراا وبطبيعا الحا فان محدداج
االستثمار االجنبي المباشر تختلف من دوله الى اخرا تبعا
لسياساج وامكاناج تل الدو ورغبتها في فتل اسواقها لالستثمار
ومدا مالئما البنيه االقتصاديا لحصو تل االستثماراج.
خامسا ً :االسس النظرية ترتكز االسس النهريا لالستثمار
االجنبي على رأيين متناقضين حو سلبياج وايجابياج اذا
االستثمار في البلدان الناميا اي -
 .1الييرأي االو -انييا فوائييد لالسييتثماراج االجنبيييا تتمث ي فييي
القيميا المضييافا اليى الييدخ القييومي مين خييال ميا تييدفعها الشييركا
وغالبيا ً مييا يكييون التوزيييع النسييبي للمتحقييف ميين نيياتج الشييركا كمييا
) 1م
يلي
• رواتب واجور العمالا المحليا%30
• رواتب العمالا االجنبيا%15
• الضرائب المباشرك%30
• االرباح بعد الضرائب%15
• االندثاراج%10
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إذا ً انا قيما مضافا مباشرك يكتسبها الدخ القومي للبلد النامي
واي حصيلا الرواتب واالجور والضيرائب،وجدير ذكير ان كثافيا
اسييتخدام المييوارد المحليييا فييي نشيياط الشييركا االجنبيييا يعم ي علييى
تقلي االسيتيراداج مين ا الج والمكيائن باعتبيار ان حصييلا ذلي
تستقطع من الدخ وكما او متعارف عليه في المعادلا التاليا -
Y=C+I+X-M
اذ ان ك ي انخفييا فييي االسييتيراداج (Mميقابلهييا زيييادك فييي الييدخ
القومي(Yم.
.2الييرأي الثيياني  -اذا كانييج جميييع مخرجيياج النشيياط االقتصييادي
للمستثمر االجنبي ال تعاد كلفا الفرصا البديلا للعمالا المحليا فيان
االستثمار االجنبي ال يصبل مجديا ً وكذل الحا لقوك العم المحليا
والذي او المفتاح االساس لتبيان حقيقا اثار االستثمار االجنبي على
اقتصييادياج البلييدان الناميييا والييدلي اييو ان حصييا عائييد راس المييا
والربل اي في الواقع اجزاي مقطوعا من فائ القيميا تيذاب اليى
جهاج غير منتجا ،وعلييا فيان اييا حصيا تحصي عليهيا الشيركاج
االجنبيا صاحبا راس الما المستثمر من القيما المضافا مهما كان
حجمها ايي مجيرد عملييا تحويي لميوارد البليد النيامي اليى الخيارى
باعتبار ان تل الموارد تدخ للبلد النامي ويعطى مقابلها حجما ً من
الموارد المحليا ضمن حصا المستثمر االجنبي بالقيما المضافا

المخطط من اعداد الباح

المبحث الثالث
االستثمارات االجنبية المباشرة ( )FDIودورها في تنمية
االقتصاد العراقي
اوال االامييييا تشيييك االسيييتثماراج االجنبييييا المباشيييرك مصيييدرا
للتموي ي فييي الييدو الناميييا وميين ضييمنها العييراك فميين الملم ي ان
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االستثماراج تساام في دفع عجليا التنمييا االقتصياديا واالجتماعييا
ومن الخطأ التصور بان المنافع التي يمكن ان تجنيها اليدو النامييا
جراي جذب االسيتثماراج االجنبييا المباشيرك يمكين الحصيو عليهيا
دون تكلفا فالمستثمرين لهم دوافع من تدوي انشطتهم كما ان الدو
التي تشجع شركاتها الوطنيا على االستثمار في دو اخيرا تسيعى
من وراي ذل الى تحقييف اايداف اقتصياديا وسياسييه مميا يعنيي ان
االستثماراج االجنبيا المباشرك تحكمها مصالل مشتركا بين طرفيي
االسييتثمار وتعتمييد درجييا اسييتفادك ك ي طييرف الييى حييد كبييير علييى
سياساج واجراياج الطرف االخر بشان نوعييا وطبيعيا االسيتثمار
الذي يمث جوار العالقا بين الطرفين....ومن الممكن اجما فوائيد
االستثمار االجنبي المباشر على االقتصاد العراك بشيك خيا فيي
النقاط التاليا -
 .1تييوفير مصييدر متجييدد وبشييروط جيييد للحصييو علييى المييوارد
الماليا او رلوس االموا األجنبيا لتموي برامج وخطيط التنمييا اذ
يعيياني العييراك ميين معضييالج ماليييا واقتصيياديا تعييود الييى تركييا
الحروب والحصار اليدولي و الفسياد الميالي واالداري وتناميج ايذ
العوام ي خييال السيينواج القليلييا الماضيييا اذ ان االسييتنزاف المييادي
واإلنساني كليف اليبالد ثمنيا بااهيا بفعي الصيراعاج الداخلييا ومين
ناحيا اخرا ال يمكن مستقبالً االعتماد فقط على عوائيد الصيادراج
النفطيا رغم انها اساسيا في الوقج الحاضر لما قد يترتب على ذل
ميين مخيياطر جديييه سييوا كي بغييياب الضييماناج السييتمرار اييذا المييورد
الحيوي بصورك ثابته مستدامه نتيجا ألسباب كثير منها اضيطراب
اسواك الينفط المالييا وتذبيذب االسيعار وكميا ايو واضيل وجليي فيي
الجيدو رقييم(2م وشييك رقييم(3م فضييال عمييا يتعيير لييه القطييال
النفطي من عيوار جسييمه كأعميا التخرييب وانقطيال التصيدير
والتهرييب والفسياد االداري ليذا يتوجيب العمي عليى تنوييع مصيادر
الييدخ والتموي ي سيييما اذا علمنييا ان اليينفط لييه ايمنتييه علييى مجم ي
القطاعيييياج السييييلعيا سييييوا كي ميييين ناحيييييا عوائييييد والتييييي تشييييك
مابين90ـ%98من اجمالي الصيادراج(1م..كميا انيه يعتبير المصيدر
االساسيييييييي لتمويييييييي بيييييييرامج التنم ييييييييا واالنفييييييياك االسيييييييتثماري
الحكومي...وتشيييير الدراسييياج ان العيييراك يعتميييد بنسيييبا%95مييين
موازنته العاما على االيراداج النفطيا(2م وانه بحاجه الى200مليار
دوالر للنهيييو ببيييرامج اعيييادك االعميييار 18(..م..وتأايييي البنيييى
التحتيييا والخييدماج األساسيييا كالكهربيياي والتعليييم والميياي والصييحا
وبقيا المرافف الحيويا.
جدو -2-
يبين اسعار النفط في السوك العالميا للمدك من ايلو 2005ـ
اذار 2010
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المصدر مدونا اقتصادياج الكويج ودو
الموقع
على
المتوفر

مجلس التعاون
االلكتروني

www.economyfkuwait.blogspot.com

شك -3-
يبين أسعار النفط في االسواك العالميا للمدك 2010-2005

المصدر من بياناج جدو (2م
 .2االسييهام فييي تنميييا الملكيييا الوطنيييا ورفييع مسييااما القطييال
الخا في الناتج القيومي وايجياد طبقيا جدييدك مين رجيا االعميا
عن طريف قيام افراد المجتمع بالمسااما في مشيروعاج االسيتثمار
او اسييتحدا مشييروعاج جديييد مسيياند للمشييروعاج االسييتثماريا
األجنبيا مما يمكن القطال الخا االسيهام فيي عملييا التنمييا سييما
تنمييييا الملكييييا الوطنييييا عييين طرييييف رأسيييماله او رلوس االميييوا
األجنبيا او ايجاد شركاي ممولين بحكم ما يتمتع به القطيال الخيا
مين مرونيا فييي التعامي مييع ملسسياج االسييتثمار وبيوتياج التمويي
واسييهام القطييال الخييا فييي عمليييا البنيياي يمثي فييي الجانييب الثيياني
دعما لعمليا التطور الديمقراطي من خال خلف قطال اقتصادي او
مسيياحا معينييه ميين االقتصيياد الييوطني مسييتقله عيين ايمنييا الدولييا
وسييطرتها ممييا يحيد ميين قيدرتها علييى التسيلط بمييا يفضيي الييى بنيياي
شراكه بين القطياعين العيام والخيا بهيدف تحقييف التكامي بينهميا
لكالاما والمجتمع.
.3تسهي حصو العراك على التكنولوجيا الحديثيا سييما فيي قطيال
الصيناعا والمعلوماتييا وايذا امير غاييا الحساسييا نهيرا لميا للتقانيا
الحديثيييا مييين دور فيييي تطيييور وبنييياي البليييدان وفيييي اختصيييار زمييين
الكينونيييا الوطنييييا عليييى مختليييف الصيييعد ومعيييروف ان الحصيييار
االقتصادي الذي تعر له العراك طيلا 13عاميا ادا اليى انقطيال
العراك عن التطور العلمي والتكنولوجي بالنسبا لبقيا العالم ما ادا
الى اتسال الفجوك التقنيا بينيه وبيين بقييا دو العيالم مين جهيا ومين
الجهيييا االخيييرا تقيييادم التقنييييا المسيييتخدما فيييي اغليييب الملسسييياج
اإلنتاجيا والخدميا واذا مبرر كاف الستقدام االستثماراج االجنبييا
المباشييييرك ،واصييييبحج عمليييييا اقتنيييياي التكنولوجيييييا تثقيييي كاايييي
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االقتصاداج الناميا اذ قدرج في بع سنواج منصرمه ميدفوعاج
العيييالم النيييامي السيييتيراد بعييي عناصييير التكنولوجييييا بيييأكثر مييين
1 3ثل مدفوعاته لخدما اليديون وبنحيو  2 3ثلثيي اجميالي التيدفف
السيينوي ميين االسييتثماراج االجنبيييا المباشييرك(1م واييذا ثميين بيياا
بالنسيييبا لالقتصييياداج النامييييا ولهيييذا يجيييب االسيييتفادك مييين وجيييود
الشركاج االجنبييا اذ تسياام فيي تضيييف الفجيوك المتسيارعا عالمييا
علميييا ان الشييييركاج المتعييييددك الجنسييييياج تمتليييي نحييييو %95ميييين
التكنولوجيا واذا يعني سيطرتها على سوك التكنولوجيا(2م.
.4توفير فر عم جديد فضال عن المساعدك في تنمييا وتيدريب
الكييييوادر البشييييريا اذ تقييييدر حجييييم العمالييييا المتاحييييا فييييي العييييراك
بنحو(8.5ممليون شخ (حسب مصادر البني الدوليموتقيدر حجيم
البطالا بعد احدا عام 2003م بنحو %30ويضاف الى اذا العدد
مييا يعييرف بالعماليييا الناقصييا أي ان عيييدد كبييير مييين العيياملين فيييي
القطاعييييياج غيييييير المنهمييييييا بيييييأجور متدنيييييييا وسييييياعاج عميييييي
متذبذبا(3م..ومما فاقم من مشكلا البطالا في العيراك تسيريل الجييش
وقوا االمن الداخلي وح وزارك االعالم وتسريل العاملين في عدد
كبييير ميين معام ي وانشييطا القطييال الخييا بسييبب توقييف االنتيياى
مباشرك ً بعد االحدا وتعر االسواك العراقيا لعمليا االغراك من
قبيي دو الجييوار كيي اييذا جعيي سيياحا العييراك مناسييبه السييتقدام
االسييتثمار االجنبييي المباشيير كونييه مطلييب مناسييب علييى االق ي فييي
المرحلييا الراانييا اذا اخييذنا بنهيير االعتبييار اضييافه الييى الملشييراج
السابقا ان العراك يتصف بنسبه نمو سكانيه عاليه في قطال الشباب
ونسبا كبير بقوك العم تقيدر بيـ %2.4فيي السينه حيي ييدخ كي
عام(170مالف عام جديد4(.م..الى سيوك العمي ومين جهيا اخيرا
يعيييد الطليييب عليييى العمييي السيييتيعاب جمييييع اليييداخلين الجيييدد الييييه
والعاطلين عن العم منخف في الوقج الحالي اذ ادج الصراعاج
والتييداور االقتصييادي الييى االضييرار بالعديييد ميين فيير العمي فييي
القطاعين الرسمي وغير الرسمي على حد سواي ونتيجا لذل يعاني
العييراك احييدا اعلييى نسييب البطالييا فييي المنطقييا اذ يعييد اكثيير ميين
النصف عياطلين عين العمي فيي صيفوف الشيباب وكيذل مين نسيبا
عاليه جدا من الفقر(اكثر من%23مفي وقج تقدر فيه نسبا مشاركا
النساي في العم بنحو %13واي نسبه منخفضه وفقا لمعايير دو
المنطقا(1م.
 .5االسيييتثمار االجنبيييي المباشييير يعمييي عليييى اذكييياي المنافسيييا بيييين
الشركاج والملسساج العراقيا ومثيالتها االجنبيا وما ينتج عن اذا
التنافس من منافع تتمث في خف االحتكار وتحفيز الشركاج على
تحسين نوعيا المنتج والخدماج اذ ان اشتداد المنافسا اذ حتى بين
الشركاج االجنبيا العاملا فيي البليد وبيين الشيركاج االخيرا خيارى
البلد يجبر الشركاج البح عين سيب جدييد لزييادك الكفيايك بميا فيي
ذلي توسيييع نطيياك وصييولها الييى اسييواك جديييد فييي مرحلييه مبكييرك
واذا يصب في خانا منفعا البلد....لقيد اصيبل مين البيديهي الحيدي
عييين االسيييتثمار االجنبيييي المباشييير يعنيييي الحيييدي عييين الشيييركاج
العمالقيييا ودورايييا فيييي االقتصييياد العيييالمي كونهيييا موجهيييا ً مهميييا
للنشيياطاج االقتصيياديا الدوليييا اذ عمييدج الييى تييدوي االنتيياى عبيير
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تصدير راس الما بعد ان كانج االستثماراج االجنبييا تركيز عليى
االستثمار في القطال االولي .
 .6المسيياعدك فييي فييتل اسييواك جديييد للتصييدير سيييما ان الشييركاج
االجنبيييا العمالقييا لييديها افضيي االمكانييياج للوصييو الييى اسييواك
التصيدير بميا تملكيه مين خبيراج ومهياراج تسيويقيه عالييا اذ يشيير
تقرير االستثمار العالمي الصادر عن برنامج االمم المتحدك االنمائي
عام  2002اليى ان دور االسيتثمار االجنبيي عين طرييف الشيركاج
الدوليييا اخييذ فييي التعيياهم فييي االقتصيياد العييالمي السييائر فييي طريييف
العولمييا وذكيير التقرييير ان عييدد اييذ الشييركاج بلييغ عييام 2001
حوالي  65الف شركا اجنبيا تضيم بيين حناياايا  850اليف شيركا
اجن بيييا تابعييه لهييا فييي شييتى انحيياي العييالم ويقييدر عييدد العيياملين فيهييا
بحوالي  54مليون شخ مقارنا بنحو  24مليون شخ في عام
 1990وقد بليغ رقيم مبيعاتهيا نحيو  19تريلييون دوالر أي ضيعف
قيما الصادراج العالميا فيي حيين كيان الرقميان متسياويان فيي عيام
 1990واستأثرج الشركاج متعددك الجنسيا والشيركاج التابعيا لهيا
بعشييير النييياتج المحليييي العيييالمي االجميييالي حسيييب ميييا ذكييير تقريييير
االستثمار العالمي انف الذكر .
 .7االسييهام فييي تحسييين وضييعيا ميييزان المييدفوعاج العراقييي عيين
طريييف زيييادك فيير التصييدير وتقلييي الييوارداج وتييدفف رلوس
االموا االجنبيا واالقتصاد العراقي معيروف كونيه اقتصياد احيادي
الجانب يعتمد مباشرك تقريبا او موازنتيه تعتميد عليى اييراداج الينفط
كمييا اسييلفنا وكمييا قلنييا ان اييذا االقتصيياد شييهد بعييد احييدا 2003
وقبلها بسنواج ابان فترك الحصار الدولي تيدميرا ً كبييرا ً اصياب بنيا
التحتيا في الزراعا والصناعا والخدماج اذ يوجد فيي العيراك االن
(192ممشييروعا يعميي فيهيييا بحييدود نصييف ملييييون عاميي (1م كميييا
ذكييرج انفييا واييذ المشيياريع تعتبيير االن بحكييم المتقادمييا تكنولوجيييا
وتشك عبئا على االقتصاد العراقي اضافه الى ما تعرضيج ليه مين
عملياج سلب ونهب توقف اغلبها عن العم والباقي يعم بوضعيه
غير اقتصاديه.
اما في الميدان الزراعي فهو االخير يعياني مشيكالج كبيير ومعقيد
انعكسج على مشاركته النسبيا في الناتج المحلي االجمالي اذ بلغيج
اذ النسبا(7%معام2008م(2م.
اذن فييالعراك بحاجييه ماسييه لالسييتثماراج االجنبيييا المباشييرك لتييدوير
عجلتييه الصييناعيا والزراعيييا ممييا يزيييد ميين فيير حصييوله علييى
العمييالج وتقلييي خروجهييا منييه واييذا يحسيين ميين وضييعيا ميييزان
المدفوعاج لديه...ولنأخذ قيما العجز في المييزان التجياري الغيذائي
مثالً لما ذابنا اليه فيي ضيرورك اسيتقدام االسيتثماراج االجنبييا اليى
العييراك ألحييدا تنميييا شييامله وعاجلييه سيييما فييي القطييال الزراعييي
الذي يعتبر مصدرا البأس به للعمالج االجنبيا اذ بلغج الصيادراج
الزراعيا للعراك عام2002م رقما متيدنيا جيدا ليم يتجياوز 7ملييون
دوالر يتكييييون معهمهييييا ميييين المييييواد الخييييام والحيوانيييياج الحيييييه
والخضييييييراواج فييييييي حييييييين بلغييييييج وارداج العييييييراك الغذائيييييييا
نحو1720مليون دوالر لنفس السنه وبذل فان قيما الفجوك الغذائيا
او قيميييا العجيييز فيييي المييييزان التجييياري الغيييذائي للعيييراك قيييد بليييغ
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1713مليون دوالر(3م..واذا الرقم فيي ازديياد ميالم يتيدار بحليو
انيييييه وسييييريعا ومنهييييا اسييييتقدام االسييييتثماراج االجنبيييييا المباشييييرك
للمسااما في التنميا الزراعيا.
ثانيا :الفرص المتاحة محور الفر المتاحا او اإلجابا عن
السلا التالي -
اين يمكن ان نوجه االستثماراج االجنبييا فيي حاليا اسيتقدامها اي
في أي قطال بمعنى أي قطال له قصب السبف في االاتمام للتسريع
بعملييييا التنمييييا وعملييييا اعيييادك االعميييار ميييا دام انيييه قيييد ثبيييج ان
االستثماراج االجنبيا لها مالها من ايجابياج على االقتصاد العراقي
كما فصلنا سابقا.
ولكي نجيب على اذا السلا يجب ان نعرف ان االقتصاد العراقيي
يتضمن القطاعاج التاليا -
.1القطال الصناعي وبضمنه استخراى وتسويف وتصنيع النفط.
.2القطال الزراعي بما يضم من الشف الحيواني.
.3القطييال التجيياري متضييمنا حركييا السييلع تصييديرا ً واسييتيرادا ً بيعيا ً
وشرايا ً جمله ومفرد.
.4القطال الخدمي مشتمالً الخدماج الماليا والمصرفيا والتامين.
ومن المعروف ان ك قطيال ليه مقومياج متيوفرك كميا ً ونوعيا ً عليى
مستوا مساحا العراك اذ يتميز اذا البلد بامتالكه ثرو نفطيه اائلا
اذ يقدر االحتياطي الملكد مين الينفط بحيوالي (112م ملييار برميي
ومييا يقييارب ضييعف اييذا الييرقم كاحتييياطي محتم ي امييا احتياطيياج
العييراك ميين الغيياز فتبلييغ (30000م(1ممليييار متيير مكعييب وتمتيياز
الثييروك النفطيييا فييي البلييد بانخفييا تكيياليف التطييوير واالنتيياى مييع
ارتفال انتاجيا البئر وقلا العمف مقارنا بالدو االخرا عالوك على
امتال العراك بنيه تحتيه جييد فيي خطيوط االنابييب ومسيتودعاتها
ومحطييياج الضيييي لتسيييهي عملييييا ربيييط الحقيييو الجدييييدك بمرافيييف
التصييدير ثييم انييا تييوفر االمكانيياج الزراعيييا مييع وجييود امكانيييه
لالسييتثمار فييي استصييالح اراضييي شاسييعه مييع انخفييا المسييتوا
النسييبي ألجييور اليييد العاملييا بشييك عييام عمييا متييوفر لييدا الييدو
المجاورك ويمكن ان يعد العراك مين اليدو التيي تمتلي ايذ المييزك
اذا اسيييتثمرج مبيييالغ كبيييير فيييي كييي مييين قطاعييياج البنييييه التحتييييا
والقطاعاج اإلنتاجيا ويتأتى حجم السوك من العوامي الحاسيما فيي
قراراج االستثمار فكلما اتسع حجم السيوك زادج فير االسيتثمار
وزادج جدوا اقاما مشياريع بطاقياج كبيير وتعيد السيوك العراقييا
من االسواك الواسعا نسبيا ً فالسوك يتيأثر بعوامي افقييه وايي حجيم
السكان وكذل تتيأثر السيوك بعوامي عمودييه وايي مسيتوا اليدخ
والمعيشيييا لألفيييراد فضيييالً عييين تيييوفر الخبيييرك النسيييبيا فيييي مجيييا
الصناعاج األساسيا ذاج القيما المضافا وذلي لتيوفر الميواد الخيام
الخاصيا بهيا بنسيبه كبيير مميا يجعي االسيتثمار فيهيا يشيك اولويييه
بالنسبا للبليد وذا جيدوا كبيير بالنسيبا للمسيتثمر اذن فيالعراك بيئيا
صالل ومشيجعه السيتقدام االسيتثماراج االجنبييا ولكين السيلا انيا
أي القطاعاج لها األولويا في االستثمار ولكي نجيب على السيلا
يجيييب ان نيييدر ان العيييراك واالقتصييياد العراقيييي بشيييك ادك يمييير
بمرحلا انتقاليا من اقتصاد مخطط مركزيا ً الى اقتصياد السيوك ايذا
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اوال وثانيييا ان الوقييائع تقييو ان االقتصيياد العراقييي فييي مييازك بعييد
االنهيار الذي لحف به نتيجيا سياسياج النهيام السيابف واليدمار اليذي
لحف به بعد االحتال االمريكي وك اذا ادا الى معاناك العراك من
صعوباج ماليه باإلضافا الى الواقع الحالي اليذي يشيير اليى ان مين
8ـيييي% 10ميييين السييييكان يقبعييييون فييييي فقيييير معييييدم وانييييه بحييييدود
12ـ%15تحج خط الفقر المعدم(2م.
المطليييوب اذن التوجيييه السيييريع واالةنيييي لتنمييييا واعميييار سيييريعين
للوصييو الييى حالييا التييوازن وبالبييدي بمرحلييا االنطييالك وصيييوالً
لمرحلييا ال يدفع الييذاتي لالقتصيياد العراقييي وبهييذا نص ي الييى حقيقييا
مفاداا وجوب التوجه الى قطيال ذو ميردود مجيزي وكبيير وسيريع
الجني كي يفي بنفس الكبر والسيرعا عليى بقييا القطاعياج تنميياً
واعمييارا ً وال اعتقيييد وجيييود قطيييال بهييذ المواصيييفاج مثييي القطيييال
النفطي لألسباب التاليا -
 .1موارد تمث مصدر مالي مهم لرفد الخطط التنموييا وإلعمارييه
حي يحتي مسياحا كبيير فيي جسيد االقتصياد العراقيي ان إيراداتيه
شييييكلج مانسييييبته %98ميييين ايييييراداج الموازنييييا العامييييا للدولييييا
عام 2008بالمقارنه مع المصادر االخرا إلييراداج الموازنيا كميا
ذكر انفاً.
 .2يعتبر مصيدرا ً ضيخما ً للعميالج االجنبييا لتسيديد قيميا اليوارداج
ب يكاد المصيدر الوحييد حيي ان أقياميه تلليف %100تقريبيا ً مين
ايراداج العراك النقديا من الخارى .
 .3القطال النفطي والصناعا النفطيا توفر مصيادر الطاقيا والوقيود
الالزمين لألغرا الصناعيا واالستهالكيا.
ً
 .4ماد اوليه اساسيه للعديد من الصناعاج خاصا صناعا االسيمدك
والمطاط والمنهفاج والمنسوجاج وك صناعا البترو -كيمياوياج.
 .5اامييييا الصيييناعا النفطييييا اإلسيييتراتيجيا فيييي مسيييتقب االقتصييياد
العالمي من خال حجم االحتياطاج الملكدك والميوارد النفطييا غيير
الملكييدك (112م مليييار برمي ي مثبتييه وضييعف اييذا الييرقم محتمل يهم
وكمياج االنتاى المتوقعا.
ثالثا :تطوير واستثمار القطاع النفطي نموذج للفرص المتاح:
انا جد ال ينتهي حو جدوا االستثماراج األجنبيا والرأي
التقليدي يشير ان اذ االستثماراج تأخذ اكثر مما تعطي اما الرأي
الحدي المستنبط من تجارب الواقع فيشير الى ان اذ االستثماراج
اي من انجل الياج التنميا الشاملا في البلد المضيف وما بين
الرأيين يوجد فريف ثال يرا وجوب االعتراف بوجود ااداف
مشتركا بين اطراف االستثمار(شركاج عالميا البلد المضيف البلد
االمم يمث ركيزك اساسيا لتفعي االستثماراج االجنبيا ويتحقف
الهدف من االستثمار االجنبي من خال االدارك الجيدك بين
مع
االطراف الثالثا وااللتزام بما اتفف عليه بما ال يتعار
مصالل بعضها البع والباح طبعا مع الفريف الثال من اج
ضمان المصالل الوطنيا وبشك عام نص الى حقيقا مفاداا ان ال
مفر من دخو االستثماراج االجنبيا في مث هروف تل التي
يعيشها العراك إلصالح وتطوير القطال النفطي في ه اقتصاد
مدين بـ نحو 127مليار دوالر حسب ما ذكر في التقرير
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االستراتيجي العراقي الثاني لسنا 2009م ومعاناك من صعوباج
ماليه واختناقاج اقتصاديه يمكن تخطيها بواسطا االستثمار االجنبي
المباشر وفف ضوابط تصون المصالل الوطنيا اذ ما علمنا ان قيما
االستثماراج المطلوبا في قطال انتاى النفط والغاز وتصديراما
تص الى حوالي (30م مليار بضمنها كلفا االستثمار االنيه والكلف
المطلوبا للوصو الى طاقا 6مليون ب/ي ونفقاج النشاط
االستكشافي للمحافها على المستوا االحتياطي وتحسين طاقا
التصدير والتصفيا (1م..واذا رقم كبير نسبيا ً بالنسبا لمعطياج
الواقع االقتصادي للعراك حي تذاب حوالي  %60من الموازناج
السنويا كمصروفاج تشغيليه و%30تغطيا البرنامج االستيرادي
بالعملا االجنبيا(2م..من انا جايج الحاجا للتموي الخارجي
وبأسرل وقج فالوضع ال يحتم التأخير حي تشير اخر
االحصائياج المتوفرك الى ان انا  2300بئرا ً نفطيا ً موجود
ومحفور فعالً في العراك وان معد االنتاى اليومي ال يتناسب مع
عدد االبار الموجودك بسبب عدم توفر القدراج
االستثماريا(التكنولوجيا والماليام لوضع اذ االبار على خطوط
االنتاى االقتصادي(3م..واذا ال يتم االة عبر االستفادك من التقنياج
الحديثا في صناعا النفط العالميا خاصاً في مجا تقنياج
االستخال النفطي القانوني(الحفر بالبوليمر والحقن بثاني اوكسيد
الكاربون واالبار الذكيا والحفر االفقيم واذ االساليب لم يتمكن
الفنيون العراقيون من معرفتها كونها اساليب حديثا ومتطورك واي
قطعا ً تقل من كلف االنتاى خاصاً في الحقو القديما اذا ما يتعلف
بالجانب العراقي اما الجانب االخر أي الشركاج االجنبيا فعوام
الجذب لالستثمار في العراك كبير ال نريد التوسع فيها ولكن اامها
كلفا انتاى البرمي الواحد من النفط الخام العراقي حي يعد االوطأ
عالميا ً فمتوسط انتاى البرمي الواحد من النفط الخام اي دوالر
واحد وتعد اذ الميزك أي كلفا االنتاى المنخفضا جدا ً بالمقارنا مع
البلدان المنتجا االخرا من العوام المهما التي تشجع على
االستثماراج النفطيا ألنه ينعكس على ارقام الربل المتحقف
والشركاج ادفها تحقيف اعلى االرباح(4م.
رابعا ً :اصالح القطاع النفطي :انا مسلماج يجب اقراراا والعم
في ضوئها مفاداا ان االستثمار في القطال النفطي يفتر وجود
مدخراج محليه لدا القطال النفطي وكذل المقدرك على استقدام
استثماراج اجنبيا للعم في اذا القطال او ربما النجاح في عقد
ماليا تسدد من النفط الخام المنتج وك اذ الفرضياج
قرو
تعتمد بشك كبير على العوام التاليا -
 .1رغبا الشركاج العالميا االستثمار في العراك.
 .2بقاي التصوراج المالئما بشان السوك العالميا مث عر النفط
فييي العييالم وحص ي اوب ي ضييمن اييذا المعييرو العييالمي ونمييو
الطلب العالمي ومستوياج االسعار المجزيا.
 .3امكانيييا اعفيياي العييراك ميين نهييام الحص ي داخ ي اوب ي نهييرا ً
للهييروف التييي يميير بهييا االن او علييى االق ي اخييذ اييذا االميير بنهيير
االعتبار عند تحديد الحص .
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دور االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد العراقي م .كريم عبيس حسان
العزاوي

نحن كما اسلفنا اصبل لدينا تصور واضل عن واقع االقتصاد
العراقي المنه المدين المتخلف لذل فان االتجا نحو االستثماراج
وسد الفجوك الموجودك في
االجنبيا انما يتم بهدف سد النق
الموارد المحليا المخصصا لالستثمار...وفي ه اذ المسلماج
والفرضياج والعوام يجب ان يصار إلى اختيار صيغ االستثمار
االستكشاف واالنتاى والتسويف اذ ان انا
المرغوبا بما يخ
ثالثا انوال رئيسيا من العقود النفطيا في العالم ويندرى تحج اذ
االنوال الثالثا االسماي الكثيرك والمختلفا من العقود واي -
اوالً  -عقود الخدما ـ عبارك عن خدماج استشاريا او اعما مهنيا
تقدمها الشركاج االجنبيا للكادر النفطي الوطني او لصناعا النفط
الوطنيا لقاي اثمان او اجور معينا وعادك ً تستفاد شركاج النفط
المجاالج
الوطنيا لسنواج معينا من اذ الخدماج في بع
واالعما النفطيا من أج أعادك تأاي وتطوير القطال النفطي.
ثانيا ً  -االمتيازاج القديما واذ امراا معروفا ً والزالج فاعلا في
بع البلدان واي تعني ان الشركاج مسلولا عن ك شيي في
قطال النفط حتى البيع في االسواك العالميا مقاب نسبا معينا
تعطيها الشركا الى الدولا المضيفا عن ك برمي نفط يبال.
ثالثا  -عقود المشاركا باإلنتاى ويتضمن اذا النول من العقود
القيام باستثماراج مكثفا من اج االنتاى والتطوير واالستكشاف
وعملياج اخرا يتم استنباطها من خال شروط العقد حسب
الهروف الموضوعيا المتعلقا بالحق والدولا وتتضمن اذ العقود
على نوعين من التعويضاج او ما يسمى بنفط الكلفا ونفط الربحيا
ونفط الكلفا عبارك عن تعوي الشركاج االجنبيا بكمياج من النفط
بهدف تغطيا كلفا استثماراتها وبعد تسديد اذ الكلف تحص اذ
الشركاج على نفط الربحيا واو كميا محدد من النفط من اج
تحقيف بع االرباح بنسب معينه ولفتر محدد من الزمن حسب
االتفاك بين الطرفين.
وفي حاله مث العراك ينبغي ان ال يصار الى السير خلف
اجتهاداج تخضع للفرضيا االنيا الضيقا انما يجب النهر الى
الواقع نهر تضع مصلحا البلد بمنهار علمي اقتصادي استراتيجي
اذ انا ابار في حقو قديما وانا استكشافاج جديد وانا
حقو غير مستكشفه وانا تعثر في عملياج المسل واالستخراى
والنق وك مرحلا من اذ المراح تحتاى الى نول معين من
العقود ويجب ان ال نخلط األمور ونخضع ك اذ المراح
القطاعيا الى نول واحد من العقود تحج ادعاي التمس بمصلحا
البلد ويجب العم بمهنيه فالحق Xاذا كان من منهار علمي
اقتصادي يحتاى الى عقد خدما يتخذ القرار بعقد خدما اما وان
انا حقو تحتاى الى ضخاما في االستثمار وتفر عليها عقود
خدمه فاألمر طبقا ً للمعطياج الماليا والتقنيا والبشريا غير مجدي
ومجافي للحقائف في الميدان والنتيجا تأخير عملياج البناي
والتطوير واالنتاى وخسار بمقياس الزمن وكثير ما يستشهد
المتخصصون بصناعا النفط بتجارب الدو التي سبقتنا في اذا
الميدان حي يشيرون الى ان زيادك االنتاى بمقدار (500.000م
ب/ي خال السنتين القادمتين واي زيادك بسيطا بالنسبا لالحتياطي
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العراقي يحاو المشرفون على القطال النفطي تطبيف(عقود
خدماممع الشركاج العالميا على الرغم من التجارب السابقا مع
اذ الشركاج وعلى الرغم من قيام اذ الشركاج من تقديم بع
االستشاراج المجانيا بدون فوائد تذكر او مكاسب مهمه لذا يجب
ان يصار الى دراسا الهروف ومتطلباج تطوير الصناعا النفطيا
بشك علمي مهني واقعي ودراسا تجارب الدو المنتجا التي
جربج االعتماد على عقود الخدما كإيران والكويج ولم تستفد منها
شيئا ً لتحقيف أي زيادك في االنتاى لذل فان قدرك العراك في
االستفادك من عقود الخدما ستكون محدودك وفقا ً لطبيعا المهما
وليس لك مراح عمليا االستثمار نهرا ً لإلاما الذي عانج منه
صناعا النفط في العراك لهروف معروفه واستطيع تشبيه عقود
الخدما عندما ال تبرم في غير موضعها او حاجتها بالعام الذي
يعم لتأديا عم معين باجر مقطول محدد وعام اخر يأخذ على
عاتقه تأديا اذا العم باتفاك مع صاحب العم باجر او يرضى
ومقتنع به ويعتبر مجزيا فالعام الثاني سوف يهتم بزمن االنجاز
ونوعيا العم اما االو فيعمد كالمعتاد الى تعداد ساعاج العم
المتعارف عليها ويرح عن موقع العم سوا كي انجز العم ام لم
ينجز بما يرتب اثارا ً سلبيه معروفه.
وفي المقاب انا عقود تالزم الكثير من متطلباج صناعا
العراك النفطيا وتعج من عمليا االنتاى اال ان الياتها وكلفها
تختلف واو ما يجب حسابه حي ان ما يحتاجه العراك بشك
عاج ومباشر االستثماراج االجنبيا الالزما واقصر طريف لذل
او(عقود المشاركام رغم الخوف والتحفهاج من قب البع الذي
يعتبراا ممهدا ً وطريقا ً للسيطرك على مقدراج الثروك النفطيا
وبالتالي حرمان العراك من جزي منها وان الواقع يقو ان اذ
العقود اعتمدج من الكثير من الدو كإندونيسيا والجزائر وليبيا
ونجحج وجنج اذ الدو منها فوائد جمه اذ ان اذا النول من
العقود يسمل للشركاج ببذ استثماراج ضخمه قادرك على اختصار
الزمن ومضاعفا الطاقا اإلنتاجيا لكن كلفتها تختلف كما اسلفج عن
اثمان بقيا العقود فهي تمنل للمستثمر االجنبي نوعين كما اسلفج
من النفوط اي نفط الكلفا ونفط الربحيا وعند مقارنا االرباح مع
الكلف مع عام الزمن نخل الى نتيجا واي بالتأكيد لصالل البلد
المضيف واذ العقود خاضعا للنقاش والمفاوضاج وانا تبرز
كفايك المفاو الوطني العراقي وقدرته على الحصو على افض
الصيغ في ه متغيراج كلها تقريبا في صالحه مث عدم وجود
فائ في المعرو واالسعار المجزيا.
االستنتاجات
 .1طالما يوجد نق في مصادر تموي التنميا واعادك االعمار فيي
العييراك فالبييد ميين اللجييوي الييى االسييتثمار االجنبييي المباشيير اذ يمثي
احد مصادر التموي الخارجي البدي للمصادر المحليا.
 .2ان عز االقتصاد العراقي عن حركا االقتصاد العالمي ال يخدم
عمليا التنميا والتطور ب يعم بالضيد مين ذلي باتجيا تخليف ايذا
االقتصاد بما ينعكس على حياك المواطن.
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 .3انا مصلحا مشتركا بين المستثمر االجنبيي والبليد المضييف
الن كالاما يربل من عمليا االستثمار وان البلد المضيف ايو اكبير
الييرابحين الن نتيياى عمليييا االسييتثمار سييوف تبقييى علييى ار اييذا
ال بليييد ويسيييج لصيييالحه مييين خيييال ميييا أحدثيييه مييين تطيييوير البنييييا
االقتصاديا وتطوير المهاراج ورفع مستوا الرفاايا.
 .4ان االسييتثمار المحلييي يحفييز ويسييتنه طالمييا يوجييد اسييتثمار
اجنبيييي فيييي البليييد فييياألخير يمثييي اضيييافاج مباشييير اليييى التيييراكم
الرأسمالي داخ البلد المضيف من خيال زييادك عيدد وقيميا وحجيم
المشاريع االنتاجيا والتجهيزاج الرأسماليا.
 .5يجب االعتراف بوجود محدداج ومعوقاج تواجيه دخيو وعمي
الشركاج االجنبيا واي متعددك وشاملا تبدا بضعف عوامي الجيذب
وال تنتهي بالبنيا التحتيا والتشريعيا ومن اذ المعوقاج ايضا ً -
أ -االفتقيييييار اليييييى الشيييييفافيا واالتمتيييييه وشييييييول الفسييييياد االداري
والبيروقراطيا وعدم الجديا والكفايك في تطبيف التشريعاج الجاذبيا
للمستثمر االجنبي .
عييدم وجييود دوافييع حقيقيييه لتحويي الفييوائ الماليييا الييى
ب-
استثماراج.
 .6انا اختالال في التخصيصياج فيي الموازنياج العراقييا لصيالل
النفقيياج التشييغيليا علييى حسيياب النفقيياج االسييتثماريا واييذا منيياق
لمنطف القوانين االقتصاديا فاالسيتثمار أكيان حكومييا ً ام خاصيا ً ايو
الذي يمنل االستمراريا والنمو ويخلف القيما المضافا ويوفر فر
العم .
 .8ان ح ي مشيياك القطييال النفطييي العراقييي وتنميتييه وبنيياي بنييايا ً
عصريا ً او المفتاح والمدخ الطبيعيي لعملييا النهيو االقتصيادي
فالقطال النفطي الزا القطال القيادي في االقتصاد العراقي وسيبقى
كذل حتى اشعارا ً اخر.
 .9ان العقود النفطيا ايي ليسيج نصيو مقدسيا ال يمكين التعيدي
والتبدي فيها واذا امر يخضع لكفايك المفاو العراقي اليذي يمثي
مصالل البلد وعينه على فر النهو وديموما التطور.
 . 10ان االستثماراج االجنبيا يمكن ان تكون سيالح ذو حيدين ففيي
الوقج الذي تمكن من النهيو بواقيع االقتصياد العراقيي فقيد تكيون
عامالً معرقالً اذا سيي استخدامها وبناي مفيرداج عقودايا بشيك ال
يخضع للمصلحا الوطنيا العليا من قب المفاو العراقي.
التوصيات
 .1يجب اجتياز حاجز(المحرماجم الخا بيالخوف مين االسيتثمار
االجنبي فاالقتصاد العراقي يعاني العزلا واالنقطال عين التطيوراج
العالمييييا سييييما التكنولوجييييا  ،ليييذل ينبغيييي االسيييتفادك مييين مزاييييا
االستثمار االجنبي المباشر.
 .2ان يتضييمن االسييتثمار االجنبييي وفيييف التعريييف العلمييي ادخيييا
رلوس االميييوا النقدييييا والعينييييا مييين دوليييا المسيييتثمر اليييى البليييد
المضيف من اجي الحصيو عليى االمتيياز الممنيوح ليه وبعكسيه ال
يعتبر استثمارا ً اجنبيا ً.
 .3ايجيييياد األرضيييييا التشييييريعيا واالقتصيييياديا واالمنيييييا لتشييييجيع
الشركاج االجنبيا عليى االسيتثمار فيي العيراك ووضيع الييا تنفيذييه
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تعتمد تجيارب اليدو التيي سيبقتنا فيي ايذا المييدان وعيدم التقييد بميا
متيياح حالي يا ً ميين قييوانين وسياسيياج والييياج الن االسيياس فييي البنيياي
االقتصيييادي ايييو االسيييتثمار الواسيييع والسيييليم اليييذي يضيييمن حقيييوك
المسييتثمرين و جيييذب رلوس االمييوا العراقييييا المهيياجرك وتيييامين
الهروف والمستلزماج الضروريا لذل التي منها -
أ -تقديم الضماناج والحوافز المناسبا والضروريا.
ب -حريا تحوي االرباح و رلوس االموا .
ج -تسهي االجراياج االداريا(استحدا الشبا الواحدم.
 وجيييود سيييوك ميييالي كفييييوي وفعيييا فيييي المكيييان والزمييييانالمطلوبين لالستثمار.
ى -اقامييا منيياطف حيير لجييذب االسييتثماراج االجنبيييا المباشييرك فييي
القطاعاج عاليا التقانا التي يحتاجها البليد وايو متخليف فيهيا زمنييا ً
وفنيا ً.
ح -وجود خدماج البنيا األساسيا المدعوما.
 تسيييريع االجيييراياج الجمركييييا واالعفييياي مييين رسيييوم الجمييياروالضييرائب علييى الصييادراج واعفيياي المنيياطف الحييرك ميين قييوانين
الملكيا.
 .4عييدم التييرويج لالسييتثماراج التييي لهييا مصييدر تمويي محلييي واال
اصبحج عبئا ً ومنافسا ً لإلنتاى المحلي.
 .5رسم إستراتيجيا واضحه لالستثمار االجنبي لتحقيف التوازن بين
مصلحا المستثمر والمصلحا الوطنيا يتحدد بموجبها المجاالج التي
يدخلها االستثمار االجنبي والكيفييا التيي ييدخ فيهيا دون ان يكيون
الباب مفتوحا ً لجمييع المجياالج أي ان ال نيدعو اليى أي اسيتثماراج
ب التي يتطابف نوعها ميع خطيط وبيرامج التنمييا المطلوبيا والبيئيا
العراقيا.
 .6االسييتفادك المثلييى ميين الثييروك النفطيييا لتنويييع مصييادر االقتصيياد
العراقي وتطوير ايكي الصيناعاج الكيمياوييا والصيناعاج السيائدك
والمكملا لها وتطوير القطاعاج غير النفطيا.
 .7تعهيييم العائيداج النفطيييا ميين خييال االسييتثمار المبييرمج لتطييوير
الحقييو وزيييادك الطاقييا اإلنتاجي يا وتفعي ي كفييايك العنصيير البشييري
الفنيا.
 .8في الميدان النفطي ايضا يجب التركيز على عقود المشاركا لميا
تتميييز بييه ميين فعيي سييريع وامكانيياج ضييخمه ومردوداييا الكبييير
المحفز للجانب المستثمر لكن بشرط وجود ضوابط تضيمن مصيالل
العراك الوطنيا مع الشركاج العالمييا وتيوخي الحيذر مين مثي ايذ
العقود اذ يجب تضمنيها نصوصا ً تغير من طبيعا العقد عنيد فير
ضرائب جديد او عند تغيير ايك قطال النفط.
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