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امللخص:
تهدف الدراسة إلى معرفة أثر العوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية على تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى العراق خالل الفترة (-2004
 )2018باستخدام االنحدار الخطي املتعدد ،وأوضحت النتائج بأن واقع االستثمار الجنبي املباشر في العراق يفسر بعوامل سياسية ومالية وبشرية
وبنسب متفأوتة بداللة معنوية التأثير االيجابي لكل من (السيطرة على الفساد ،بقاء قوات التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر
للبرميل الواحد) ،وظهر عدم وجود أية عالقة لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر مع كل من (مؤشر القيمة السوقية ،مؤشر التنمية البشرية ،فترة
تواجد داعش واالنتخابات البرملانية العراقية) ،كما وتضمنت الدراسة بعض املقترحات ومنها ضرورة قيام متخذ القرار بالخطوات املطلوبة لتحسين
مرتبة العراق في التصنيفات الدولية املختصة في تقييم املخاطر من خالل توفير بيئة أعمال مناسبة وظروف سياسية وأمنية مستقرة.
الكلمات املفتاحية :االستثمار الجنبي املباشر؛ املخاطر الجيوسياسية؛ التنمية البشرية؛ القيمة السوقية؛ الفساد؛ االنتخابات.

املقدمة:
تستخدم الحكومات نشاط االستثمار الجنبي املباشر كأداة رئيسية للنمو والتنمية االقتصادية ،وغالبا ما تكون حكومات الدول والحكومات
املحلية مسؤولة عن جذب االستثمار الجنبي املباشر ( ،)Owen, 2019وإن املستثمرون الجانب يفضلون الدول التي تتمتع باالستقرار وتمتلك بيئات
استثمارية يمكن التنبؤ بها من خالل توفير معايير واضحة للتعامل ولديها تشريعات يمكن التنبؤ بها والطر التنظيمية التي تكون فيها قنوات التفأوض
واضحة ( ،)Hassan, Maroney, El-Sady & Telfah, , 2003وأن غياب االطر الواضحة للتنفيذ بشأن امللكية والضرائب وتسوية النزاعات
والتعليمات ،وخوف املستثمر من املصادرة ،التدخل اإلداري املرهق ،والقوانين والتعليمات الغير متنبأ بها ()Pantzalis, Stangeland, & Turtle, 2000
تعتبر عوامل طاردة لالستثمار الجنبي ،وتم اعتبار الفساد والتنمية البشرية واالنتخابات واملتغيرات االقتصادية واملالية وغيرها من املحددات الرئيسة
لالستثمار الجنبي املباشر في الدولة املضيفة ( ;Abdel-Latif, 2019; Owen, 2019; Dario & Iacoviello, 2018; Kurul & Yalta, 2017; Das, 2017
Zidi & Ali, 2016; Zeshan & Talat, 2015; Curtis, Rhoades & Griffin, 2013; Segura, 2014; Curtis, Rhoades & Griffin, 2013; Kuria,
; ،)2012; Arbatli, 2011; Amal, Thiago & Raboch, 2010; Daude & Stein, 2007وأن جميع هذه املحددات تمس وتؤثر على تدفقات االستثمار
الجنبي املباشر في الدول النامية ومنها العراق بشكل خاص الن الدور السلبي لهذه املحددات يؤدي إلى تقليل أو انعدام هذه التدفقات وبالتالي يقود إلى
فقدان توفير فرص العمل وعدم امتصاص العاطلين عن العمل ،هذا إلى جانب انهيار القطاع االنتاجي بسبب الحروب املتعاقبة وترهل القطاع العام
والفساد املالي املستشري والروتين االداري والتقادم التكنولوجي والسياسات االقتصادية الخاطئة باالعتماد على النفط فقط ،كلها عوامل أدت إلى عدم
جذب االستثمارات الجنبية املباشرة على الرغم من لجوء العراق إلى اتباع سياسات مالية ونقدية عديدة مشجعة لجذب روؤس الموال أو الخبرات
الفنية واإلدارية والتكنولوجية لتحقيق زيادات في النمو والتنمية االقتصادية .وأن العوامل الجيوسياسية واالقتصادية واملالية والبشرية والنمو
االقتصادي تكون غير مستقرة في بيئة العراق ( ،)Asaad, 2014, 193وبشكل عام فان انسياب تدفقات االستثمار الجنبي املباشر لم تأتي إلى العراق إال
بعد العام ( ،)2003ونتيجة لذلك فان هناك شحة أو قلة للدراسات حول هذا املوضوع (.)Marane & Asaad, 2014

تأثير املخاطرالجيوسياسية والتنمية البشرية على تدفقات االستثماراالجنبي املباشر في العراق

أسعد وآخرون

مشكلة الدراسة:
قامت مؤسسة كونترول ريسك البريطانية املتخصصة في تقييم املخاطر بوضع العراق في مستوى ذات مخاطر سياسية عالية في نهاية العام
( ،)2019وهذا يعني بأن درجة االضطراب السياس ي وتاثيرها على بيئة االعمال والتداخل الحكومي في القطاع الخاص وغيرها كانت عالية ( Control Risk
 .)Organizationإن خطر الحروب والفساد والصراعات والتغيرات السياسية وغيرها من املؤشرات يرافقها ارتفاع كلف القيام باالعمال والتجارة
واحتمالية التأثير السلبي على االداء الكلي لقطاع املال واالعمال داخل حدود دولة ما ( ،)Daude & Stein, 2007وأن ارتفاع املخاطر الجيوسياسية
كحرب الخليج ،احداث  11سبتمبر ،غزو العراق عام ( ،)2003أزمة روسيا وأوكرانيا عام ( ،)2014كلها مخاطر تؤدي إلى انخفاض النشاط الحقيقي
وانخفاض عائدات السهم وتحركات رأس املال من االقتصادات الناشئة باتجاه االقتصادات املتقدمة ( )Dario & Iacoviello, 2018وبالعكس .ان
نتائج إحدى الدراسات جاءت مفاجئة بوجود عالقة طردية بين تدفقات االستثمارات الجنبية االمريكية باتجاه الدول الغير مستقرة ( & Bennett
) )Green, 1972سعيد ومحمد .(2014 ،وأن عدم االستقرار السياس ي واالرهاب والصراعات الطائفية والفساد العالي وضعف الخدمات وفقدان
الخدمات املصرفية وانهيار االداء االنتاجي والصناعي يعتبر املعوقات االساسية أمام تدفقات االستثمار الجنبي املباشر في العراق ( Asaad & Marane,
 )2014والتي حرمت العراق من االستفادة من هذه التدفقات في معالجة الفقر والتي وصلت إلى حدود ( ،)EASO, 2019( )%40هذا فضال عن عدم قدرة
املؤسسات املالية واملصارف العراقية بتقديم الخدمات املطلوبة إلى املستثمرين االجانب ( ،)Marane, Asaad, 2014, 66هذا إلى جانب ضعف حجم
التداول وعدم كفاءة سوق العراق للوراق املالية من خالل استخدام املعلومات للتنبؤ باالسعار املستقبلية لالسهم وتحقيق أرباح غير اعتيادية ( Asaad,
 ،)2014, Asaad, Marane & Omer, 2015وهذا ما يؤكد بأن البيئة العراقية ليست جإذبة لالستثمار الجنبي املباشر نتيجة العوامل السابقة (خلف،
 ،)2013وأن نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات العراقية في العام ( )2018هي فقط (OPEC Annual Statistical Bulletin, ( )1.22%
 ،)2019وبذلك يعتمد العراق على النفط الخام بنسبة ( )%95وكمصدر وحيد لالقتصاد العراقي وهذا يؤدي إلى تعرضه إلى تقلبات السوق ( Asaad,
) ،)Mustaf & Saleem, 2020ويؤكد ذلك بيانات التدفقات الداخلة على مستوى العاملي في العام ( )2018بما يعادل ( )1297153مليون دوالر ،وفي
الدول النامية بلغ ( )706043مليون دوالر ،بينما كان نسبة حصة العراق لم تتجاوز ( )0.69 ،0.38إلى العالم والدول النامية على التوالي ( UNCTAD,
 ،)World Investment Report 2019, 212-214وتعتبر هذه النسب منخفظة جدا مقارنة مع الدول النامية أو الدول املجأورة على الرغم من أهمية
هذه التدفقات كأحد البدائل املتوفرة لالقتصاد الريعي في العراق ،وبناء على ذلك فان هذه الدراسة تحاول االجابة على التساؤل االتي :ما تأثير املخاطر
السياسية واملالية والبشرية على تدفقات االستثماراألجنبي املباشر في العراق للفترة املمتدة ()2018-2004؟.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة في امكانية تقديم معلومات مفيدة ملتخذ القرارات الحكومية واالفراد املستثمرين ملعرفة وإدراك أفضل للمخاطر السياسية
واملالية والبشرية ومعرفة عالقة هذه املخاطر مع االستثمار الجنبي املباشر في الدول النامية كالعراق والتي لم ترى االستقرار السياس ي واملالي في العقود
الثالثة االخيرة ،وبالتالي فسح املجال لباحثين آخرين لتوسيع هذه الدراسة سواء بإضافة متغيرات أو أحداث أخرى.
هدف الدراسة:
يتمثل الهدف العام لهذه الدراسة في معرفة التأثير املحتمل لكل من العوامل السياسية واملالية والبشرية على نسبة تدفقات االستثمار الجنبي
املباشر في إجمالي الناتج املحلي في العراق للفترة املمتدة (.)2018-2004
فرضيات الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية مركزية على وجود أثر معنوي للعوامل السياسية واملالية والبشرية مقاسا بـ (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية،
القيمة السوقية ،فترة تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق) على تدفقات االستثمار الجنبي املباشر في العراق
للفترة املمتدة (.)2018-2004
نطاق الدراسة ومصادرالبيانات:
إن نطاق الدراسة تركزت على استخدام سلسلة زمنية سنوية ملتغيرات الدراسة متمثال في مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية،
تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق كمتغيرات مستقلة إلى تدفقات االستثمار الجنبي املباشر كمتغير معتمد
خالل فترة الدراسة املمتدة ( ،)2018-2004والبيانات تم الحصول عليها من مصادر متعددة كقواعد البيانات املختلفة كمنشورات وتقارير سنوية
متعددة كقاعدة البيانات للبنك الدولي ومؤتمر االمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج االمم املتحدة االنمائي وإدارة معلومات الطاقة المريكية.
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محددات الدراسة:
استخدام الدراسة نموذج محدد بالعوامل السياسية واملالية والبشرية واالستثمار الجنبي املباشر فقط وعدم شمولها ملتغيرات أخرى ،ويحدد
الدراسة بالفترة الزمنية ( ،)2018-2004وتم إجراء الدراسة من منظور دولة نامية كالعراق وبالتالي نتائج الدراسة غير قابل للتطبيق على الدول الخرى
بسبب اختالف بيئة العراق من ناحية املخاطر الجيوسياسية على الرغم من وجود دول أخرى تشبه حالة العراق في جزئية اعتمادها على النفط في
تمويل نفقاتها كبعض دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.

الجانب النظري وبعض الدراسات السابقة:
 .1ماهية االستثماراألجنبي:
كما هو معلوم هناك نوعين من االستثمار :فالنوع الول هو االستثمار الجنبي املباشر والذي يشير إلى االستثمار الحقيقي املتمثل في كونها وسيلة
لالستثمار طويل الجل للحصول على سلطة الرقابة اإلدارية نتيجة استخدام رؤوس الموال ) ،(Aqeel & Nishat, 2005وبمعنى أخر بانه يتم توظيف
رأس املال كالتزام على املدى الطويل في النشطة االقتصادية في الدولة املضيفة ،والنوع الثاني االستثمار املحفظي والذي يشير إلى شراء السهم
والسندات الجنبية فقط لغرض الحصول على عائد على الموال املستثمرة (محمد وأحمد.)105 ،2013 ،
ويعرف االستثمار الجنبي املباشر من قبل مؤتمر المم املتحدة للتجارة والتنمية) (UNCTADوصندوق النقد الدولي ) (IMFعلى أنه استثمارا
ينطوي على عالقة طويلة المد ويعكس املصلحة الدائمة واملراقبة من قبل كيان مقيم في اقتصاد ما (املستثمر الجنبي املباشر أو املؤسسة الم) في
مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر غير بلد املستثمر الجنبي (االستثمار الجنبي املباشر أو املؤسسة التابعة لها أو فروع الشركات الجنبية) .وبذلك فإن
االستثمار الجنبي املباشر يعني أن املستثمر يمارس درجة كبيرة من التأثير على إدارة الكيان املقيم في اقتصاد الدولة الخرى) ،(UNCTAD, 2006أو هو
إنماء للذمة املالية لبلد ما من خالل حركة رؤوس الموال اململوكة عبر الحدود ودخولها في مشروعات اقتصادية تعمل على توفير االحتياجات املختلفة
ُ
قدمته منظمة التجارة العاملية ( )WTOلالستثمار الجنبي
للبلد وتحقيق عوائد مالية في صالحه (محمد .)15 ،2019 ،ويميل الباحثون إلى التعريف الذي
املباشر بأنه ينشأ عندما يقوم مستثمر مستقر في بلد ما بامتالك أصل أو موجود في بلد آخر مع توفر النية لديه بإدارة ذلك الصل.
 .2نظريات االستثماراألجنبي املباشر:
إن هناك الكثير من النظريات املتعلقة بتدفقات االستثمار الجنبي املباشر ويرجع ذلك إلى دور هذه التدفقات في عملية التنمية الشاملة على
مستوى الدول من خالل نقل رؤوس الموال والخبرات اإلدارية والتكنولوجيا الحديثة وال سيما من الدول املتقدمة إلى الدول النامية ،والتي أدت إلى زيادة
االهتمام بهذا املوضوع بالتركيز على جانب املحددات وجانب النتائج لالستثمار الجنبي املباشر .أن (نموذج شنايدر وفري) اعتمد على فرضية أساسية
مفادها أن املحددات االقتصادية والسياسية هي التي تفسر واقع االستثمار الجنبي املباشر ( ،)Schneider & Frey, 1985بينما نظرية الربحية تشير إلى
أن الشركة تسعى إلى تحقيق عائد عالي في دولة أخرى من خالل عملية االستثمار والشركة تختار الدولة التي تفتقر إلى املعرفة التكنولوجية الحديثة
والخبرات واملهارات اإلدارية وقلة رؤوس الموال فيها لتحقيق ميزة تنافسية مقارنة مع مثيالتها من الشركات املحلية .بينما جاءت نظرية تنويع املواقع
للتركيز على تقليل الخطر التي قد يتعرض لها االستثمار الجنبي املباشر ،إذ أن هذا االستثمار يركز على املفاضلة في اختيار الدولة املضيفة مع التركيز
على املحددات الجإذبة لالستثمارات الختيار الدول عن طريق املناخ االستثماري وإجراء ات الحماية ،والعوامل التسويقية والحوافز واالمتيازات املتوفرة
في الدول املضيفة ( ،)Asaad, 2014وأيضا تسعى نظرية النمو إلى الرغبة اإلدارية في النمو مع نمو االسواق أو املحافظة على املوقع التنافس ي من حيث
نسبة املبيعات وحصتها في السوق ،وعندما ال تتوفر فرصة للنمو محليا فتلجأ الشركة نحو االستثمار إلى الخارج لتعويض وتحقيق هدف النمو ( Lim,
 .)2001في حين ركزت نظرية أخرى على املحددات املكانية لكون تدفقات االستثمار الجنبي املباشر يوجه إلى الدول ذات الجور املنخفضة واملوارد
الطبيعية الوفيرة ،وتقترح هذه النظرية الجديدة للتجارة أن وفورات الحجم هي القوة الدافعة لالستثمار الجنبي املباشر (Campus & Kinoshita,
) ،2003بينما نظرية وفرة العنصر توضح بان االختالفات بين الدول في الوفرة النسبية لعوامل االنتاج هي االساس لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر
(الطائي.)1999 ،
إن محور اهتمام نظرية املوقع أو املزايا املقدمة من قبل الدول املضيفة للمستثمرين ،وهذه النظرية تهتم باملتغيرات البيئية في الدول املضيفة
كالدعم الحكومي للمستثمر ،البنية التحتية املتطورة ،القوة الشرائية املرتفعة ونمو السوق املحلي واملوارد الطبيعية املوجودة ،وغيرها تؤثر على
النشطة اإلنتاجية أو التسويقية والبحوث والتطوير ونظم اإلدارة وغيرها ،وكلها عوامل تؤدي إلى تقديم االنتاج إلى السوق بكلفة أقل (Dunning,
) .1980بينما محتوى نظرية املوقع املعدلة تتضمن العوامل الشرطية كخصائص املنتج والخصائص املميزة للدولة املضيفة والعالقات الدولية للدولة
املضيفة والعوامل الدافعة كالخصائص املميزة للشركة والعوامل الضابطة كالقوانين واللوائح اإلدارية والعوامل الدولية واالتفاقيات املبرمة بين الدولة
املضيفة والدولة االم لالستثمار ،وان هذه الدراسة تسعى إلى االملام ببعض املحددات السياسية واملالية والبشرية لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر
على ضوء النظريات السابقة.
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 .3العوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية:
يقصد باملخاطر السياسية أيضا املخاطر الجيوسياسية ،وهناك العديد من التعاريف للمخاطر السياسية التي قد تؤثر على قيمة االستثمار،
فهناك من يعرف املخاطر الجيوسياسية على أنه الخطر املرتبط بالحروب والعمال اإلرهابية والتوترات بين الدول التي تؤثر على املسار الطبيعي والسلمي
للعالقات الدولية ( ،)Dario & Iacoviello, 2018, p6ويرى اخرون بأن بعض الشكال الشائعة للمخاطر السياسية يتضمن حالة عدم التأكد الخاص
بسلوك املستهلكين واملستثمرين ،وموقف الحكومة ،وإعاقة تحويل رؤوس الموال والتكنولوجيا ،جودة عدم قابلية تبادل العملة ،الحروب،
البيروقراطية ،الفساد وحتى الحرب أو السالم ( ،)Chen, Bin & Chen, 2005وبمعنى آخر فإن املخاطر الجيوسياسية هي املخاطر التي يعرض عائد
االستثمار للضرر نتيجة التغيرات السياسية أو عدم االستقرار في بلد ما ،وهذا الضرر الناش ئ من عدم االستقرار على عائد االستثمار يرجع إلى تغيير في
الحكومة ،الهيئات التشريعية ،متخذ القرارات الجنبية أو السيطرة العسكرية ،واستخدمت الدراسة الحالية عدة عوامل أو أحداث لقياس املخاطر
الجيوسياسية في العراق منها مكافحة الفساد ،فترة تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق.
فيما جاءت القيمة السوقية أو رسملة السوق كمقياس بسيط يعتمد على سعر السهم وعادة يستخدم هذه القيمة من قبل املستثمرين لتحديد
حجم السوق بدال من االعتماد على استخدام حجم املبيعات أو املوجودات ،ويعتبر أحد املقاييس الفعالة في تقييم املخاطر ،ويتم حساب القيمة
السوقية بضرب عدد السهم القائمة بالسعر الحالي للسهم الواحد ) ،(Keown, Martin, & Petty, 2011واستخدمت الدراسة الحالية القيمة
السوقية لالسهم إلى إجمالي الناتج املحلي.
بينما مؤشر التنمية البشرية هو إحصائية وضعتها وجمعتها المم املتحدة لقياس ومستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية في مختلف البلدان،
وأيضا املؤشر يستخدم كأداة ملتابعة التغيرات في مستويات التنمية ومقارنتها في مختلف البلدان ،واملؤشر يتكون من ثالثة أبعاد رئيسية للتنمية البشرية
وهي الحياة الصحية والقدرة على اكتساب املعرفة وتحقيق مستوى معيش ي الئق ( ،)UNDP, Human Development Report 2016والدراسة الحالية
استخدمت هذا املؤشر أيضا.
 .4تدفقات االستثماراألجنبي املباشر في العراق:
إن نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق للفترة ( )2019-1970لم تصل إلى (The Global Economy, ()%2
 ،)Business and Economic Databaseوأن الجدول ( )2يعرض ملخص نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي في
العراق للفترة ( )2018-2004ويظهر فيها االتجاه الصاعد لهذه التدفقات من العام ( )2003إلى العام ( ،)2012ومن ثم بدأت النسبة بالنزول إلى نهاية
فترة الدراسة في العام ( ،)2018وأفضل نسبة كان في العام ( )2012بلغ ( ،)%1.56وهذا التذبذب قد يرجع إلى املخاطر الجيوسياسية كفقدان االستقرار
السياس ي والمني والحروب واالقتتال الطائفي والعمال االرهابية ،في حين كانت هذه التدفقات أكثر في دول أخرى كاالردن ولبنان في العام ( )2005حيث
بلغت ( )%12.21 ،%15.76على التوالي ،بينما لم تبلغ ( )%2في العراق في أفضل حاالتها.
 .5الدرسات السابقة:
إن هناك العديد من الدرسات السابقة النظرية والتطبيقية التي أجريت حول االستثمار الجنبي املباشر من ناحية محدداتها االقتصادية أو املالية
أو السياسية أو من ناحية أثارها سواء كانت سلبية أو إيجابية على مستوى الدولة االم أو الدولة املضيفة أو كون هذه الدول نامية أو متقدمة أو من
ناحية املناخ االستثماري وعوامل الجذب وغيرها وباستخدام نمإذج اقتصادية قياسية واحصائية مختلفة ،إال أن النتائج غير حاسمة لحد الن لوجود
تباين فيها ولهمية املوضوع بالنسبة للدول النامية فيما إذا أحسن التصرف مع االستثمار الجنبي فتصبح بمثابة حجر الزأوية وعصب االقتصاد
ملساهمتها في عملية التنمية االقتصادية الشاملة ،وبذلك تعبتر االستثمار الجنبي الشريان الرئيس الذي يتدفق منه رؤوس الموال والخبرة اإلدارية
والتكنولوجيا الحديثة ،ولهذا جاءت هذه الدراسة كأضافة للحقل املعرفي لهذا املوضوع واالتي بعض الدراسات التي تخص االستثمار الجنبي املباشر
ومحدداتها:
• دراسة (األتروش ي :)2005 ،إن دراسة االتروش ي ركزت على تحديد أسبقيات االستثمار في العراق باملقارنة مع دول الجوار على مستوى املوقع
والقطاع والشركات من خالل معرفة تأثير خطر سعر الصرف وعدم االستقرار السياس ي والدولي على االستثمار الجنبي املباشر ،وكان هناك تأثير
قوي لهذه االخطار على االستثمار الجنبي والتي قد يرجع إلى روح املنافسة لدول الجوار في جذب االستثمارات الجنبية أو حتى خلق االخطار من
قبلهم ملنع دخول هذه االستثمارات إلى العراق.
• دراسة ( :)Asaad, 2014جاءت الدراسة ملعرفة املحددات االقتصادية لالستثمار الجنبي املباشر في العراق للفترة ( )2011-2004باستخدام طريقة
املربعات الصغرى ،وأظهرت عدم وجود تأثير معنوي لكل من معدل التضخم ومعدل الفائدة مع وجود تأثير معنوي سلبي لسعر الصرف على هذه
التدفقات في العراق ،واقترحت الدراسة بضرورة قيام الحكومة العراقية بجذب االستثمارات الجنبية املباشرة لغرض املساهمة في التنمية
االقتصادية من خالل اعداد سياسة نقدية فاعلة الستقرار سعر الصرف.
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• دراسة ( :)Marane & Asaad, 2014حاولت هذه دراسة معرفة واقع املصارف العاملة في إقليم كردستان العراق وقدرتها على االيفاء بمتطلبات
املشاريع الضخمة التي انجزت بعد اصدار قانون االستثمار ،والنتائج أكدت بعدم قدرة املصارف على اللحاق بأدنى متطلبات االستثمارات الجديدة
وعلى مستوى القطاعات لعدم امتالكها رأس املال الكافي لتمويل املشاريع  ،وهذا فضال إلى اثبات عدم كفاءة سوق العراق للوراق املالية على
املستوى العام والقطاع في دراسات أخرى (.)Asaad, 2014; Asaad et al., 2015
• دراسة (سعيد ومحمد :)2014 ،حاولت دراسة في الجزائر ملعرفة املحددات السيوسياسية واالقتصادية لالستثمار الجنبي املباشر للفترة السنوية
( )2008-1972باستخدام الساليب الكمية القياسية ،وبينت النتائج بوجود عالقة تكاملية مشتركة بينهم ،وهذا يعني بأن واقع االستثمار الجنبي
املباشر في الجزائر يفسر بعوامل اقتصادية وسياسية وبنسب مختلفة فمثال بوجود العالقة املعنوية املوجبة لكل من رصيد امليزان التجاري وسعر
الصرف واالنفتاح التجاري ومستوى الهياكل القاعدية وحجم املساعدات ومعنوية العالقة العكسية للناتج املحلي اإلجمالي ومؤشر الحرية املدنية
مع االستثمار الجنبي املباشر ومع عدم وجود أية عالقة لتدفقات االستثمار مع كل من معدل التضخم والديون الخارجية ومؤشر الحقوق
السياسية.
•

•

•

•

نموذج VAR

دراسة ( :)Abdel-Latif, 2019قامت الدراسة باختبار مدى استجابة االستثمار الجنبي املباشر للصدمات السياسية باستخدام
لقاعدة بيانات لـ( )146دولة خالل الفترة ( ،)2015-1989بحيث تم استخدام أثر أحداث الربيع العربي لقياس املدى القصير للصدمات السياسية
على تدفقات االستثمار الجنبي املباشر لعينة فرعية من تسعة عشر دولة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ،وأظهرت النتائج بأن الصدمة
االيجابية لنوعية االحداث السياسية يزيد من تدفقات االستثمار الجنبي املباشر مما يعطي دليال على أهمية نوعية االحداث السياسية في تحديد
تدفقات االستثمار الجنبي املباشر ،وأيضا وجد أن الربيع العربي أدى إلى انخفاض تدفقات االستثمار الجنبي املباشر في منطقة الشرق الوسط
وشمال إفريقيا.
دراسة ( :)Dario & Iacoviello, 2018استخدمت هذه الدراسة املقاالت املختلفة التي تغطت التوترات السياسية لتقديم مؤشر شهري للمخاطر
الجيوسياسية ( )GPRمن العام ( ،)1985وارتفع املؤشر حول حرب الخليج  ،بعد  11سبتمبر ،خالل غزو العراق عام  ، 2003خالل أزمة روسيا
وأوكرانيا عام ( ،)2014وبعد هجمات باريس اإلرهابية ،وهذا االرتفاع يؤدي إلى انخفاض النشاط الحقيقي وانخفاض عائدات السهم وتحركات رأس
املال من االقتصادات الناشئة باتجاه االقتصادات املتقدمة ،وأيضا ارتفع بشكل كبير املخاطر الجيوسياسية خالل الحرب العاملية الولى والحرب
العاملية الثانية.
دراسة ( :)Arbatli, 2011تناولت هذه الدراسة محددات تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى اقتصادات السوق الناشئة بالتركيز على آثار
السياسات االقتصادية ،وتضمنت التحليل أيضا دور عوامل الدفع الخارجية واالستقرار السياس ي باستخدام قاعدة البيانات لحداث الصراع
الداخلي ،والنتائج أشارت إلى أن انخفاض التعريفات التجارية ومعدالت الضريبة على الشركات ،واعتماده سياسات أسعار الصرف الثابتة وإلغاء
الرقابة على رأس املال املتعلق باالستثمار الجنبي املباشر لعبت دورا أساسيا .وبينت بأن أحداث الصراع الداخلي وعدم االستقرار السياس ي يكون لها
آثار سلبية كبيرة على االستثمار الجنبي املباشر وبالتالي تسليط الضوء على دور سياسات املتكاملة لتعزيز النمو وتجنب التوقف املفاجئ لتدفقات
االستثمار الجنبي املباشر.
دراسة (باش والقريش ي :)2017 ،اختبرت هذه الدراسة مدى تأثير السياسة املالية ومنها النفقات العامة والضرائب على مؤشرات االداء في السوق
املالي العراقي للفترة ( ،)2014-2004وبينت النتائج بأن مؤشر حجم التداول الكثر تأثيرا بالسياسة املالية ،واقترحت الدراسة بتقليل الفجوة القائمة
بين النفقات الجارية واالستثمارية والبدء باإلصالح الضريبي في العراق مع فتح فروع أخرى للسوق املالي داخل حدود الدولة.

• دراسة ( :)Jabarin, Nour & Atout, 2019توصلت هذه الدراسة التي أجريت في فلسطين للفترة املمتدة ( )2017-2011بأن مؤشر أسعار املستهلك
وسعر الصرف والناتج املحلي اإلجمالي يؤثر سلبيا على السوق الفلسطيني بينما ال يوجد أي تأثير لكل من مؤشر االنتاج الصناعي وامليزان التجاري
على السوق املالي.
• دراسة ( :)Umer, 2016وجدت هذه الدراسة عالقة إيجابية طويلة الجل بين مؤشر السهم مع معدل التضخم وعرض النقد وأسعار النفط في
باكستان للمدة ( ،)2015-2005فيما كانت العالقة السلبية طويلة الجل مع سعر الصرف واالحتياطات الجنبية وأسعار الذهب ومعدل الفائدة مع
عدم معنوية االستثمار الجنبي املباشر والناتج الصناعي واالستيراد والتصدير مع عائد السهم.
• دراسة املرشدي(  :)2018بينما أظهرت نتائج هذه الدراسة بوجود عالقة طردية معنوية بين االستثمار الجنبي املباشر ومؤشر القيمة السوقية
لسوق العراق للوراق املالية للفترة (.)2015-2004
• دراسة ( :)Owen, 2019في هذه الدراسة تم استخدام حقل جديد ملعرفة تأثير االستثمار الجنبي املباشر الخضر على إعادة انتخابات الحزاب
الفائزة في سياق انتخابات عمدة البرازيل لدورتين ( ،)2012 ،2004وأظهرت النتائج بعدم معرفة أثر نشاط االستثمار الجنبي املباشر على نتائج
االنتخابات على الرغم من الدور املهم لهذا النشاط ،وصحيح بأن االستثمار الجنبي املباشر يخلق فرص عمل إال أنه يولد أيضا املنافسة للمنتجين
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املحليين ،وباالعتماد على نظريات اإلنتاج العاملي فإن نفقات االستثمار الجنبي املباشر يزيد من رفاهية الناخبين في االقتصاد املحلي للدولة املضيفة،
لذلك فإن تدفق االستثمارات الجديدة يجب أن يزيد من فرصة النجاح االنتخابي للحزاب الحالية في االنتخابات املحلية ،ووجدت الدراسة بأن
اإلعالن عن مشاريع االستثمار الجديدة يزيد من احتمالية فوز الحزب الحاكم بإعادة انتخابه.
• دراسة ( :)Kuria, 2012تناولت هذه الدراسة عالقة العملية السياسية مقاسا باالنتخابات على الداء االقتصادي مقاسا أداء سوق السهم
واالستثمار الجنبي املباشر وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم في كينيا للفترة املمتدة ( ،)2008-1991وأظهرت النتائج بأن اتجاهات االنتخابات لها
تأثير قوي على أداء واستقرار االقتصاد ،والنتائج اقترحت بأن هناك بعض التأثيرات القوية املرتبطة بالعملية السياسية على املتغيرات االقتصادية.
• دراسة ( :)Kurul & Yalta, 2017ربطت هذه الدراسة العوامل املؤسسية مع تدفقات االستثمار الجنبي املباشر للفترة ( )2012-2002في الدول
النامية باستخدام هيئة ديناميكية من ( )113دولة نامية ،والنتائج أكدت على وجود عالقة إيجابية معنوية لكل من (الصوت واملساءلة ،فعالية
الحكومة ،السيطرة على الفساد ،االستقرار السياس ي ،الجودة التنظيمية ومؤشر الحوكمة) ،وعالقة سلبية معنوية للزمة املالية في ()2009-2008
على تدفقات االستثمار الجنبي املباشر.
• دراسة ( :)Zeshan & Talat, 2015بينما وجدت هذه الدراسة معنوية العالقة االيجابية للسيطرة على الفساد على االستثمار الجنبي املباشر في
باكستان للفترة ( )2010-1996من خالل تطبيق تقنيات ئارما وطريقة املربعات الصغرى العادية.
• دراسة ( :)Amal, Thiago & Raboch, 2010أجريت هذه الدراسة في أمريكا الالتينية باستخدام نموذج بيانات املقطع للفترة ()2008-1996
وتوصلت إلى عدم معنوية العالقة السلبية للسيطرة على الفساد مع االستثمار الجنبي املباشر،
• دراسة ( :)Zidi & Ali, 2016من خالل هذه الدراسة تم اكتشاف معنوية العالقة بين السيطرة على الفساد واالستثمار الجنبي املباشر في دراسة
على إحدى عشرة دولة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا للفترة ( )2014-1996باستخدام االقتصاد القياس ي لبيانات املقطعية ،أما عالقة
التنمية البشرية مع االستثمار الجنبي املباشر ظهرت بأنها كانت سلبية غير معنوية للهند وإيجابية غير معنوية البرازيل للفترة ()2014-2005
باستخدام معادلة االنحدار املتعدد ( ،)Das, 2017في حين وجدت معنوية العالقة االيجابية لالستثمار الجنبي املباشر على مؤشر التنمية البشرية
للفترة ( )2010-1996على عينة من ( )158دولة ( ،)Segura, 2014وبالتالي تم اعتبار مؤشر التنمية البشرية والفساد من املحددات الرئيسة
لالستثمار الجنبي املباشر للدولة املضيفة في دراسة على عينة إجمالية من ( )129دولة تتكون من ( )34عضو في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية و( )95دولة غير عضو فيها (.)Curtis, Rhoades & Griffin, 2013
بشكل عام يالحظ عند مراجعة الدراسات السابقة للعوامل السياسية واملالية والبشرية كمحددات لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر في الدول
املضيفة بعدم اتساق نتائجها ،وبالتالي عدم تحديد اتجاه العالقة بينهم مع اختالف طبيعة وظروف الدول التي أجريت فيها هذه الدراسات ،باالضافة إلى
عدم وجود اتفاق بين الباحثون حول محددات االستثمار الجنبي املابشر مع تباين املنهجية املستخدمة فيها واختالف الفترة الزمنية لتلك للدراسات،
وبالتالي كلها تمثل عوامل تؤكد باستمرارية وجود الفجوة البحثية في هذه املوضوع.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتركيزها على العراق كرابع أكثر دولة منتجة للنفط على مستوى العالم بعد كل من الواليات
املتحدة وروسيا والسعودية ،وأيضا تختلف لندرة الدراسات التي أجريت على هذا املوضوع لعدم توفر بيانات لسلسلة زمنية طويلة نتيجة حداثة دخول
االستثمارات الجنبية املباشرة بعد العام ( )2003إلى العراق ،وأيضا تتميز هذه الدراسة بربط املحددات السياسية واملالية والبشرية مع االستثمار
الجنبي املباشر بعكس الدراسات السابقة التي ركزت على جزء من هذه املحددات كالفساد والتنمية البشرية والقيمة السوقية والنفط ،وتختلف هذه
الدراسة أيضا في تغطية وادخال متغيرات جديدة كمخاطر سياسية خاصة بدولة العراق والتي ال توجد مثل هذه املخاطر في دول أخرى كمحددات
لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر مثل فترة تواجد داعش وتواجد قوات التحالف الدولي في العراق.

الجانب التطبيقي:
يعتبر تأثير العوامل السياسية واملالية والبشرية على نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي للفترة (،)2018-2004
بمثابة الهدف االساس ي لهذه الدراسة ،ويتضمن هذا املبحث التوصيف االحصائي لبيانات الدراسة مع تحليل النتائج ،حيث أن املتغير املعتمد هو
االستثمار الجنبي املباشر بينما يمثل العوامل السياسية واملالية والبشرية املتغيرات املستقلة لهذه الدراسة.
 .1متغيرات الدراسة:
إن الهدف من منهجية بناء النموذج هو تحديد املتغيرات املهمة التي تساهم بأكبر قدر ممكن في تفسير املتغير التابع في الدراسة ،ويوضح الجدول
( )1متغيرات الدراسة:

42

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 37-54

أسعد وآخرون

تأثير املخاطرالجيوسياسية والتنمية البشرية على تدفقات االستثماراالجنبي املباشر في العراق
جدول( :)1متغيرات الدراسة
املتغير
تدفقات االستثمار الجنبي
املباشر

FDI_GDP

الرمز

مؤشر الحكم املركب

CGI

السيطرة على الفساد

CC

معدل القيمة السوقية

MC_GDP

مؤشر التنمية البشرية

HD

تصدير النفط أكثر من أربعة
ماليين

OE>4M

سعر النفط أكبر من 100
دوالر

OP>100

عالقة حكومة كردستان مع
حكومة العراق الفدرالي

KRG/IFG
relation

انسحاب قوات التحالف

ICW

االنتخابات البرملانية العراقية

IPE

تواجد داعش

ISIS

قياس املتغير
نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي
مكون من أبعاد الحكم الستة :الصوت واملساءلة  ،االستقرار
السياس ي  ،فعالية الحكومة  ،الجودة التنظيمية  ،سيادة القانون
والسيطرة على الفساد مقدم من قبل البنك الدولي
يقيس قدرة الدولة على كشف انواع الفساد املختلفة ومكافحتها
مقدم من قبل البنك الدولي
القيمة السوقية لالسهم إلى إجمالي الناتج املحلي
مكون من أبعاد التنمية البشرية الثالثة وهي الحياة الصحية
والقدرة على اكتساب املعرفة وتحقيق مستوى معيش ي الئق
مقدم من قبل برنامج التطوير للمم املتحدة
متغير وهمي
تصدير النفط أكثر من  4ماليين برميل تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
سعر النفط أكبر من  100دوالر تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة قطع املوازنة عن االقليم تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة تواجد قوات التحالف تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة االنتخابات تأخذ قيمة واحد
ماعدا ذلك تأخذ قيمة صفر
متغير وهمي
فترة تواجد داعش تأخذ قيمة واحد
فترة بدون داعش تأخذ قيمة صفر

الدراسات السابقة
;(Asaad & Marane, 2019; Segura & Galiani, 2014
Zidi & Ali, 2016; Das, 2017; 2014; Kurul & Yalta,
)2017
;(Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi,; Sedik, 2012
;Zeshan & Talat, 2014; Segura & Galiani, 2014
Zidi & Ali, 2016; Kurul & Yalta, 2017).

(املعموري والزبيدي :2014 ،باش والقريش ي ،2017 ،مصطفى،
)2019
)(UNDP, Human Development Report 2016

كتاب سوق العراق للوراق املالية املرقم ( )303في 2015/2/10

(سعيد ومحمد)2014 ،
()Chen, Bin & Chen, 2005

(املحمود)83 ،2019 ،

( ;Pantzalis, et al., 2000, Chen, Bin & Chen, 2005

)Kuria, 2012; Owen, 2019
مجلس املحافظين في سوق العراق للوراق املالية املرقم ( )303في
2015/2/10
)193(Asaad, 2014,
(مصطفى)2019 ،
()Caldara & Iacoviello, 2018

املصدر :من إعداد الباحثون.

 .2نموذج الدراسة:
ركزت هذه الدراسة على تأثير سبعة متغيرات مستقلة متمثلة في (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داعش ،انتخابات
البرملان العراقي ،بقاء قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد) على املتغير املعتمد املتمثل في نسبة تدفقات
االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي باستخدام طريقة املربعات الصغرى ( ،)Ordinary Least Squareوجاءت استخدام هذا النموذج
نتيجة عدم توفر بيانات سلسلة زمنية طويلة عن االستثمار الجنبي املباشر في العراق حيث بدأت هذه التدفقات بالدخول إلى العراق بعد العام (.)2003
حيث أن:

Estimation Command: LS FDI_GDP CC HD MC_GDP ISIS IPE ICW OP_100 C
Estimation Equation: FDI_GDP = C(1)*CC + C(2)*HD + C(3)*MC_GDP + C(4)*ISIS + C(5)*IPE + C(6)*ICW + C(7)*OP_100 + C(8) + e

 = FDI_GDPنسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي.
) CC = C(1مكافحة الفساد.
) HD = C(2التنمية البشرية.
) MC_GDP = C(3القيمة السوقية لسوق العراق للوراق املالية.
) ISIS = C(4متغير وهمي وهي فترة تواجد داعش (قيمة  1في حالة تواجدهم و  0فيما عدا ذلك).
) IPE = C(5انتخابات البرملان العراقي (قيمة  1في حالة االنتخابات و  0فيما عدا ذلك).
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) ICW =C(6بقاء قوات التحالف في العراق (قيمة  1في حالة بقاءهم و  0فيما عدا ذلك).
) OP_100 = C(7تجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد (قيمة  1عند السعر أكثر من مئة دوالر للبرميل و  0فيما عدا ذلك).
) = C(8ثابت املعادلة ( قيمة املتغير التابع في حالة كون املتغيرات املستغلة مسأوية الصفر).
 = eاملتغير العشوائي
يوضح الجدول ( )2بيانات السلسلة الزمنية السنوية للمتغيرات املستقلة واملتغير املعتمد للدراسة ،حيث قبل البدء باستخدام التحليل لغرض
اختبار الفرضيات تم القيام ببعض االختبارات للتعرف على طبيعة البيانات كعرض البيانات في رسومات بيانية والتي تشمل ( )14مشاهدة سنوية ملعرفة
حركة املتغيرات كما في الشكل (.)1
جدول( :)2متغيرات الدراسة للفترة ()2018-2004
Year

OP>100

OE>4M

MC/GDP

HD

CC

CGI

2,011,470

0.004

0.63

1.95

2.11

FDI_GD
P
0.82

ISIS

IPE

ICW

0

0

1

KRG/IF
G
0

2004

38.26

0.049

0.63

3.90

3.47

1.03

2005

0

1

1

0

54.57

1,877,660

0.64

2.44

3.64

0.59

2006

0

0

1

0

65.16

1,995,600

0.035

2.91

4.99

1.09

2007

3.40

7.41

1.41

2008

0

0

1

0

72.44

2,086,290

0.023

0.64

0

0

1

0

96.94

2,375,270

0.017

0.64

8.42

1.43

2009

0

0

1

0

61.74

2,390,590

0.023

0.65

4.31

1.01

2010

0

1

1

0

79.61

2,399,300

0.022

0.65

6.19

8.89

2011

0

0

0

0

111.26

2,625,680

0.025

0.66

11.37

10.0

1.12

0

0

0

0

111.63

2,983,330

0.021

0.66

9.48

8.74

1.56

2012

1

0

0

0

108.56

3,054,380

0.047

0.66

7.58

8.42

*-1

2013

1

1

0

1

98.97

3,368,040

0.045

0.65

5.77

8.16

*-4.34

2014

1

0

0

1

52.32

4,045,040

0.050

0.65

4.81

7.60

*-4.27

2015

0

0

0

1

43.64

4,443,520

0.047

0.62

6.25

8.58

*-3.68

2016

0

0

0

1

54.13

4,453,680

0.042

0.69

6.73

9.05

*-2.61

2017

0

1

0

1

64.90

4,612,700

0.052

0.69

7.21

8.57

*-2.16

2018

* االشارة السالبة تظهر عندما يتم قياس صافي تدفقات االستثمار الجنبي املباشر ،والتي تمثل االستثمارات الداخلة من قبل الجانب مطروحا منها االستثمارات الخارجة من الدولة من
قبل االجانب.)Mathur & Singh, 2011( .
Sources:
1. Central Bank of Iraq. (2011). Annual Report 2004-2019, Statistics and Research Department, Iraq. Available at
(http://www.cbi.iq).
2. The Global Economy, Business and Economic Database, https://www.theglobal economy.com/
3. UNCTAD. World Investment Report Series, 2004-2019. United Nations Conference on Trade and Development
(https://unctad.org/en/pages/home.aspx).
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0
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شكل ( :)1حركة متغيرات الدراسة للفترة ()2018-2004
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2004

املصدر :من إعداد الباحثون في ضوء مخرجات برنامج Eveiws

إن نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي للفترة ( )2018-2004موضح في الجدول ( )2والشكل ( ،)1حيث أن نسبة
التدفقات لم تبلغ ( )%1في العام ( )2004بعد أن فتحت العراق الحدود وأزالت العوائق أمام حركة روؤس الموال وارتفعت هذه النسبة مع مرور الزمن
نتيجة القيام باالصالحات الهيكلية واالقتصادية التي جذبت االستثمارات الجنبية لتصل إلى ذروتها في العام ( ،)2012بعد أن كانت هذه االستثمارات
متوقفة لكثر من عقدين نتيجة الحروب والحصار االقتصادي املفروض على العراق من قبل املجتمع الدولي بعد دخولها إلى الكويت في العام (.)1991
بينما مؤشر السيطرة على الفساد في العراق كان في أحسن حاالتها في العام ( )2011لتصل إلى قيمة إحدى عشرة نقطة من املئة ومن ثم تهبط مرة
أخرى خالل فترة الدراسة لتبقى العراق في ذيل ترتيب العالم في مؤشر التحكم بالفساد ،وبذلك فإن ممارسة السلطة العامة لتحقيق املكاسب الخاصة
ومن ضمنها أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة واالستيالء على موارد وممتلكات الدولة من قبل النخب ومتخذي القرار واملصالح الخاصة هي الحالة
السائدة في العراق.
إن مؤشر التنمية البشرية للعراق كان نوعا ما مستقرا خالل فترة الدراسة والذي يقيس متوسط العمر املتوقع ،ومحو المية والتعليم ومستويات
املعيشة ،ويالحظ بوجود تحسن طفيف جدا لتصبح أعلى قيمة للمؤشر ( )0.69في العام ( )2018بعد ان كانت أدنى قيمة لها ( )0.63في العام (،)2004
واملؤشر يعبر عن مستوى الرفاهية والرعاية الصحية وبذلك يعتبر العراق ذات تنمية بشرية متوسطة لتأتي في ترتيب ( )120من مجموع ( )189دولة في
العام (.)2019
إن القيمة السوقية لسوق العراق للوراق املالية قد شهدت ارتفاع كبير مقارنة مع القيمة السوقية لسوق بغداد للوراق املالية ،وقد لوحظ تلك
الزيادات بعد العام ( ،)2004وكان االرتفاع بنسبة كبيرة بعد العام ( )2012حسب تقارير السوق (.)Asaad, 2015, 63
وجاءت املتغيرات الربعة الخرى كمتغيرات وهمية واخذت قيمة واحد وهي (تواجد داعش للفترة  ،)2017-2013االنتخابات البرملانية العراقية
الربعة دورات في االعوام ( ، )2018 ،2014 ،2010 ،2005انسحاب قوات التحالف من العراق بعد العام ( ،)2010تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر
للبرميل الواحد للفترة ( ،)2014-2011وما عدا ذلك فلديها قيمة صفر ،وبشكل عام إذا كان املتغير الوهمي أصبح معنويا ومعامل التحديد كان موجبا،
فذلك يعني بأن هذه املتغيرات لها تأثير على املتغير املعتمد.
ويستنتج من التوصيف السابق للمتغيرات املستقلة املتمثلة في (السيطرة على الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية لسوق العراق للوراق
املالية ونسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر) في العراق كان متذبذبا بين الصعود والهبوط خالل فترة الدراسة ،وقد يرجع ذلك إلى التغير الكبير
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الحاصل من اقتصاد مغلق ومنعزل دوليا إلى اقتصاد مفتوح ويتحكم به قواعد السوق والعرض والطلب باالضافة إلى الظروف السياسية واالمنية الغير
مستقرة خالل فترة الدراسة.
 .3االختبارات األولية:
إن االختبارات الولية تهدف إلى اختبار صالحية البيانات للتحليل االحصائي ومنها اختبار معامل االرتباط بين املتغيرات املستقلة واختبار االرتباط
الخطي املتعدد ( )Multicollinearityواختبار معامل تضخم التباين ( )Variance inflation factorملعرفة فيما إذا كان اتجاه املتغيرات املستقلة أو
سلوكها تكون مماثال أو مشابها ،الجدول ( )3يوضح قيمة املعامل التي لم تواجه مشكلة االرتباط الخطي املتعدد لستة متغيرات فقط من مجموع عشرة
متغيرات مستقلة بعد استبعاد ثالثة متغيرات وهي (مؤشر الحكم املركب ،توتر العالقات بين حكوم اقليم كردستان مع حكومة العراق الفدرالي ،تصدير
النفط لكثر من أربعة ماليين برميل يوميا) لكون قيمة معامل تضخم التباين لهم كان أكبر من ( )10ويسبب مشكلة االرتباط الخطي(،)Guajarati, 2009
ويؤكد الجدول ( )4املتغيرات املستقلة السبعة املتبقية في الدراسة وهي (مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داعش ،انتخابات
البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر للبرميل الواحد) ،وبالتالي ليس هناك تداخل خطي بين
املتغيرات املستقلة السبعة.
جدول ( :)3معامل تضخم التباين
Variance Inflation Factors
Sample: 2004 2018
Included observations: 15
Uncentered

Coefficient

VIF

VIF

Variance

Variable

Centered
6.561990

38.43619

0.038740

CC

1.633652

1942.601

177.0177

HD

2.996246

19.15226

552.1485

MC_GDP

3.119056

3.898820

0.748382

ISIS

1.535908

2.094420

0.301519

IPE

6.191026

11.60817

0.954943

ICW

4.230221

5.768483

0.830449

OP_100

NA

1971.424

75.68332

C
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جدول ( :)4معامل االرتباط بين املتغيرات املستقلة للفترة ()2018-2004
OP_100

ICW

IPE

ISIS

MC_GDP

HD

CC

0.693

-0.746

0.035

0.085

0.202

0.522

1.000

CC

0.215

-0.501

0.183

0.085

0.275

1.000

0.522

HD

0.039

-0.561

0.358

0.475

1.000

0.275

0.202

MC_GDP

0.452

-0.468

0.075

1.000

0.475

0.085

0.085

ISIS

-0.023

0.040

1.000

0.075

0.358

0.183

0.035

IPE

-0.564

1.000

0.040

-0.468

-0.561

-0.501

-0.746

ICW

1.000

-0.564

-0.023

0.452

0.039

0.215

0.693

OP_100
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 .4التوصيف االحصائي:
إن التوصيف االحصائي ملتغيرات الدراسة يوضحه الجدول ( )5والتي تتكون من كل من املتوسط ،االنحراف املعياري ،الحد العلى والحد الدنى،
معامل االلتواء ومعامل التفلطح ،حيث أن متوسط نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( )0.533-وبانحراف معياري
( ،)2.249ومتوسط السيطرة على الفساد ( )5.62وبانحراف معياري ( ،)2.639ومتوسط التنمية البشرية ( )0.648وبانحراف معياري ( ،)0.019وأن
متوسط القيمة السوقية لسوق العراق للوراق املالية إلى إجمالي الناتج املحلي ( )0.033وبانحراف معياري ( ،)0.014يستنتج من البيانات وسلوكها بأن
االنحراف املعياري يشير إلى وجود تغيرات وتحركات أكبر لكل من متوسط نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ومؤشر
السيطرة على الفساد على التوالي مقارنة مع كل من مؤشر التنمية البشرية والقيمة السوقية لسوق العراق للوراق املالية ،ويالحظ بأن الخير هو القل
تذبذبا مقارنة مع املتغيرات الخرى بينما املتغير املعتمد هو الكثر تذبذبا مقارنة مع متغيرات الدراسة ،ولم يفسر بقية املتغيرات لكون اعتبارها متغيرات
وهمية وهي كل من (فترة تواجد داعش ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،االنتخابات البرملانية العراقية ،تجاوز سعر النفط حاجز املئة دوالر للبرميل
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الواحد) ،وتشمل اختبار التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionلغرض معرفة فيما إذا كان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وأوضحت التوصيف بأن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باستخدام احصائية اختبار جاك بيرا ( )Jarque-Bera Testلكونها غير معنوية عند مستوى (.)%5
جدول ( :)5التوصيف االحصائي ملتغيرات الدراسة للفترة ()2018-2004
OP_100

ICW

IPE

ISIS

MC_GDP

HD

CC

FDI_GDP

0.266667

0.466667

0.266667

0.200000

0.033516

0.648800

5.620200

-0.533333

Mean

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.035362

0.649000

5.769231

0.820000

Median

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

0.052484

0.689000

11.37441

1.560000

Maximum

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.003903

0.616000

1.951220

-4.340000

Minimum

0.457738

0.516398

0.457738

0.414039

0.014940

0.019483

2.639560

2.249326

Std. Dev.

1.055290

0.133631

1.055290

1.500000

-0.334775

0.610967

0.567175

-0.698941

Skewness

2.113636

1.017857

2.113636

3.250000

1.908357

3.099627

2.703571

1.817601

Kurtosis

3.275116

2.500199

3.275116

5.664062

1.024989

0.939404

0.859138

2.095089

Jarque-Bera

0.194454

0.286476

0.194454

0.058893

0.598999

0.625189

0.650789

0.350798

Probability

4.000000

7.000000

4.000000

3.000000

0.502737

9.732000

84.30300

-8.000000

Sum

2.933333

3.733333

2.933333

2.400000

0.003125

0.005314

97.54186

70.83253

Sum Sq.Dev.

15

15

15

15

15

15

15

15

Observations
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 .5تحليل االنحدار:
إن طريقة املربعات الصغرى ( )OLSهي التي استخدمت لنموذج االنحدار في اختبار فرضيات الدراسة ملعرفة أثر املتغيرات املستقلة وهي كل من
(مكافحة الفساد ،التنمية البشرية ،القيمة السوقية ،تواجد داعش ،انتخابات البرملان العراقي ،انسحاب قوات التحالف من العراق ،تجاوز سعر النفط
حاجز املئة دوالر للبرميل الواحد) على املتغير املعتمد املتمثل في تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في الدراسة للفترة املمتدة
( ،)2018-2004ويعرض الجدول ( )6القوة التفسيرية لتأثير املتغيرات املستقلة الستة ومنها السياسية والسوقية والبشرية في تفسير التغيرات في نسبة
تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق بحيث بلغت قيمة ( )Adjusted R-squaredبما يعادل ( )%89من التغيرات التي
يمكن تفسيرها من خالل نموذج الدراسة وكان اختبار النموذج عالي املعنوية من خالل اختبار ( ،(Fبينما النسبة املتبقية يعود إلى متغيرات أخرى لم
يدخل في نموذج الدراسة.
جدول ( :)6تحليل االنحدار ملتغيرات الدراسة للفترة ()2018-2004
Dependent Variable: FDI_GDP
Method: Least Squares
Sample: 2004 2018
Included observations: 15
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0437

2.015354

0.196824

0.396670

CC

0.1870

1.462539

13.30480

19.45879

HD

0.7700

0.303931

23.49784

7.141733

MC_GDP

0.1259

-1.737455

0.865091

-1.503056

ISIS

0.0638

-2.199456

0.549108

-1.207738

IPE

0.0008

5.659818

0.977212

5.530840

ICW

0.0500

2.364918

0.911290

2.155126

OP_100

0.0753

-2.087449

8.699616

-18.16001

C

0.943092 Mean dependent var

R-squared

2.249326

0.886183 S.D. dependent var

Adjusted R-squared

-0.533333
2.590500

0.758850 Akaike info criterion

S.E. of regression

2.968127

4.030969 Schwarz criterion

Sum squared resid
Log likelihood

2.586478

-11.42875 Hannan-Quinn criter.

2.254000

16.57209 Durbin-Watson stat

F-statistic

0.000731

)Prob(F-statistic
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1.50305585706*ISIS

-

أسعد وآخرون

FDI_GDP = 0.396669944083*CC + 19.4587932148*HD + 7.14173319006*MC_GDP
1.20773841706*IPE + 5.53084010803*ICW + 2.15512561657*OP_100 - 18.1600076928

يوضح الجدول أعاله بأن متغير السيطرة على الفساد ( )CCتأثير ايجابي معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار الجنبي املباشر
إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)0.396670مما يدل إلى أنه كلما تحسن مستوى العراق في السيطرة على الفساد
يؤدي إلى ارتفاع في نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذا يتفق مع مبادى ومعايير الشفافية العاملية والحكم الرشيد
( ،)Daude & Stein, 2007واتفقا مع بعض نتائج الدراسات السابقة ( ،)Kurul & Yalta, 2017; Zeshan & Talat, 2015; Zidi & Ali, 2016بينما
تتعارض مع نتائج دراسات أخرى (.)Amal, Thiago & Raboch, 2010
أما متغير التنمية البشرية ( )HDله تأثير إيجابي غير معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)19.45879مما يدل إلى أن أي تحسن في مؤشر التنمية البشرية ليس لها دور في تحسين نسبة
تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذه النتائج تتوافق مع بعض الدراسات السابقة ( ،)Das, 2017ولم تتوافق مع الدراسات
التي اعتبرت هذا املؤشر من املحددات الرئيسة لالستثمار الجنبي املباشر للدولة املضيفة ( ،)Curtis, Rhoades & Griffin, 2013وقد يرجع ذلك إلى أن
النسبة العظمى من االستثمارات الجنبية الداخلة إلى العراق تكون محصورة في القطاع النفطي.
أما متغير القيمة السوقية ( )MC_GDPله تأثير ايجابي غير معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)7.141733مما يدل إلى أن ارتفاع نسبة القيمة السوقية لسوق العراق للوراق املالية إلى إجمالي
الناتج املحلي ال يؤدي إلى تحسين نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذه النتائج جاءت متوافقة مع بعض الدراسات
( ،)Umer, 2016ويتعارض مع نتائج دراسات أخرى (املرشدي ،)2018 ،وهذه النتيجة يدل على ضعف السوق املالي وضعف القطاعات االقتصادية
الصناعية واالنتاجية في العراق أو قد يرجع إلى توجيه هذه االستثمارات إلى القطاع النفطي.
أما املتغيرات الخرى هي متغيرات وهمية ومنها إن متغير تواجد داعش ( )ISISله تأثير سلبي غير معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات لالستثمار
الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)-1.503056مما يدل إلى ان تواجد داعش للفترة ()2015-2013
عن عدمها لم يؤدي إلى تغير نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ،وهذا يتوافق مع نتائج بعض الدراسات السابقة
( ،)Asaad, 2014; Dacloush, 2013ويرجع ذلك إلى الفترة الزمنية القصيرة التي بقيت فيها تنظيم داعش في العراق ،بينما يتعارض مع نتائج دراسة أخرى
( )Arbatli, 2011التي ترى بأن أحداث الصراع الداخلي وعدم االستقرار السياس ي يكون لها آثار سلبية كبيرة على االستثمار الجنبي املباشر.،
بينما جاءت االنتخابات البرملانية العراقية ( )IPEلالعوام ( )2018،2014،2010،2004على التوالي بالتأثير السلبي الغير معنوي عند ( )%5على
نسبة التدفقات لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،)-1.207738ويفسر ذلك بأن ال يوجد
اختالف فيما إذا كان هناك انتخابات برملانية أو تغير االحزاب التي تستلم السطلة على تحسين نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي وهذا يتوافق مع نتائج بعض الدراسات الخرى (.)Owen, 2019, Kuria, 2012
فيما جاءت بقاء قوات التحالف في العراق ( )ICWبتأثير إيجابي معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج
املحلي (،)FDI_GDPإذ بلغت قيمة معامل االنحدار ( ،) 5.530840أي أنه عند بقاء قوات التحالف في العراق للفترة ( )2010-2004قادت إلى تحسين
نسبة تدفقات االستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي بما يعادل ( )%5.5سنويا ،في حين كانت لتجاوز سعر النفط مبلغ مئة دوالر للبرميل
الواحد ( )OP_100بتأثير ايجابي معنوي عند ( )%5على نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي ( ،)FDI_GDPإذ بلغت
قيمة معامل االنحدار ( ،)2.155126أي أنه عند تجاوز سعر البرميل الواحد للنفط مبلغ املئة دوالر للفترة ( )2014-2011أدت إلى ارتفاع نسبة
التدفقات الداخلة لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي بما يعادل ( )%2.15سنويا.

االستنتاجات واملقترحات:
 .1االستنتاجات:
توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات ومنها:
 .1هناك تذبذب واضح لتدفقات االستثمار الجنبي املباشر الداخلة إلى العراق خالل فترة الدراسة املمتدة ( ،)2018-2004على الرغم من االتجاه
التصاعدي لهذه التدفقات من العام ( )2004إلى العام ( ،)2012إال أنها بدأت باالنخفاض إلى أن أصبحت بالعالمة السالبة إلى نهاية فترة الدراسة
في العام ( ،)2018وبشكل عام فان نسبة هذه التدفقات إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق خالل فترة الدراسة لم تبلغ ( )%1.6في أحسن حاالتها
وتمثل نسب قليلة جدا مقارنة مع بقية الدول النامية.
 .2عدم اتساق نتائج الدراسات السابقة بشكل عام عند مراجعة الدراسات السابقة للعوامل الجيوسياسية واملالية والبشرية كمحددات لتدفقات
االستثمار الجنبي املباشر في الدول املضيفة وبالتالي عدم تحديد اتجاه العالقة بينهم ،واختالف طبيعة وظروف الدول التي أجريت فيها هذه
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الدراسات ،باالضافة إلى عدم وجود اتفاق بين الباحثون حول محددات االستثمار الجنبي املباشر مع تباين املنهجية املتبعة فيها واختالف الفترة
الزمنية لتلك الدراسات ،وبالتالي كلها تمثل عوامل تؤكد استمرارية تواجد الفجوة البحثية للموضوع.
 .3إن العراق مازالت تقع في املستويات العالية للمخاطر السياسية في التصنيفات الدولية املتخصصة في تقييم املخاطر خالل فترة الدراسة (-2004
 ،)2018وهذا يعني بأن تأثير درجة االضطراب السياس ي على بيئة االعمال كانت عالية والتداخل الحكومي في القطاع الخاص ما زال موجودا ،وبهذا
تعتبر املخاطر السياسية محددات رئيسة لالستثمار الجنبي املباشر.
 .4أن االرهاب والصراعات الطائفية والفساد وضعف الخدمات وانهيار االداء االنتاجي والصناعي ،تقلبات أسعار النفط ،عدم كفاءة سوق العراق
للوراق املالية وضعف حجم التداول فيها وعدم قدرة املؤسسات املالية واملصارف بتقديم الخدمات املطلوبة إلى املستثمرين االجانب من أحد
السباب لتدني نسبة التدفقات لالستثمار الجنبي املباشر في العراق.
 .5تستنتج الدراسة بأن متغير السيطرة على الفساد له تأثير إيجابي معنوي على التدفقات الداخلة لالستثمارات الجنبية ،وعدم معنوية التأثير
اإليجابي لكل من متغير التنمية البشرية ومتغير القيمة السوقية على هذه التدفقات في العراق.
 .6تستنتج الدراسة بأن املتغيرات الوهمية كبقاء قوات التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط حاجز مئة دوالر للبرميل الواحد ذات تأثير إيجابي
معنوي ،بينما املتغيرات الوهمية الخرى كفترة تواجد داعش واالنتخابات البرملانية العراقية خالل فترة الدراسة ذات تأثير سلبي غير معنوي على
نسبة التدفقات الداخلة لالستثمار الجنبي املباشر إلى إجمالي الناتج املحلي في العراق.
 .2املقترحات:
قدمت الدراسة مجموعة من املقترحات ومنها:
 .1ضرورة تحديث القوانين والتشريعات املتعلقة باالستثمار كقانون االستثمار لتشجيع وجذب االستثمارات الجنبية املباشرة وربطها باالستثمار
املحلي في العراق ،ومتابعة الجهات الرقابية للدوائر املختصة املسؤولة على ممارسة هذه القوانين والتعليمات لتقليل الروتين كهيئة االستثمار مع
تقييم وتحديث قانون االستثمار بشكل مستمر.
 .2تقترح الدراسة باعادة دراسة النموذج وربطها بمتغيرات اقتصادية ومالية أخرى نتيجة معنوية التأثير لبعض املتغيرات الوهمية كبقاء قوات
التحالف في العراق وتجاوز سعر النفط حاجز مبلغ مئة دوالر للبرميل الواحد مع عدم معنوية التأثير لفترة تواجد داعش واالنتخابات البرملانية
العراقية على تدفقات االستثمار الجنبي املباشر في العراق.
 .3ضرورة قيام متخذ القرار بالخطوات املطلوبة لتحسين مرتبة العراق في التصنيفات الدولية املختصة في تقييم املخاطر من خالل توفير بيئة
أعمال مناسبة وظروف سياسية وأمنية مستقرة وقليلة االضطراب مع عدم التدخل الحكومي املباشر السلبي في القطاع الخاص واالستفادة من
تجارب الدول النامية الناجحة في جذب االستثمار الجنبي املباشر.
 .4القيام بتفعيل دور سوق العراق للوراق املالية وجعلها كفوءة وربطها باالسواق املالية االقليمية والدولية ملمارسة نشاطها االساس ي بشكل أفضل
في الوساطة املالية بين الوحدات االقتصادية املختلفة ذات العجز أو الفائض املالي.
 .5تفعيل دور الجهات املختصة في رسم واتباع السياسات وسن التشريعات املطلوبة ملكافحة ظاهرة الفساد والسيطرة عليها ،وتفعيل ودعم السلطة
الرابعة للعالم ومنظمات املجتمع املدني في متابعة وفضح الفاسدين والجهات املتهمة بالفساد املالي واإلداري بمختلف أنواعها كالرشاوي
واالختالسات واملحسوبية وغيرها.
 .6اتباع مؤسسات الدولة منهجية قواعد الحكم الرشيد من خالل االستعانة بتجارب الدول الخرى أو االستعانة بمؤسسات دولية مختصة في مجال
ترويج الفرص االستثمارية والخارطة االستثمارية سواء من خالل انشاء مكاتب أو عن طريق السفارات العراقية في خارج العراق.
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Abstract: This study aims to know the effect of geopolitical, financial and human factors on FDI flows to Iraq for
the annual period (2004-2018) using multiple linear regression, and the results showed that the reality of foreign
direct investment in Iraq is explained by political, financial and human factors in varying proportions, for example
the significance positive effects of (controlling corruption, the existence of the coalition forces in Iraq and the oil
price exceeded one hundred dollars per barrel), and with no relationship of foreign direct investment inflows to
(the market value index, the human development index, the period of ISIS presence and the Iraqi parliamentary
elections). The study also included some suggestions, including the need for the decision maker to take the
necessary steps to improve the rank of Iraq in the relevant international classifications in risk assessment by
providing an appropriate business environment and stable political and security conditions.
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