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Abstract 
This paper aims to examine the relationship between the changing foreign 

direct investment inflows and gross domestic product growth using yearly 

time series observations for the period (2004-2017). The current study 

proposed the hypothesis which investigated utilizing the novel econometrics 

methods such as unit root test, cointegration test and Granger causality test, 

the results revealed that existence of long run equilibrium relationship 

between the foreign direct investment inflows and gross domestic product 

growth during the period of the study, probably due to the little inflow to 

Iraq in the form to participate in pushing Iraqi economic growth due to the 

nonoil exports structure where average of total values of petroleum exports 

to total Iraqi value of exports reach to (99%) during the study period. 
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 المستخلص

تهدف هذه الدراسـة إل  اختبار العالقة يين تييرات تدفقات االسـتامار األجنبي المبا ـر ونمو النات  
، وهذه الدراســـــة اختبرت (2017-2004)المحلي اإلجمالي باســـــتخدام ســـــلســـــلة زمنية ســـــنوية للفترة 

ســــــاليب القياســــــية الحدياة كاختبار جذر الوتدة واختبار الت امل الفرضــــــيات المقترتة باســــــتخدام األ
المشـــــــترك واختبار كرانجر الســـــــببية، والنتاع  أ هرت وجود عالقة توازنية  ويلة األجل يين تدفقات 
االســـــتامار األجنبي المبا ـــــر ونمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراســـــة، وقد يرجع  ل  إل  

لة إل  العراق بشكل يسهم في دفع النمو لالقتصادي العراقي، وقد يرجع  ل  إل  قلة التدفقات الداخ
عدم وجود هيكل صــــــــــادرات غير نفطية، إ  إن متوســــــــــط نســــــــــبة إجماليي الصــــــــــادرات النفطية إل  

 ( خالل فترة الدراسة.%99إجماليي الصادرات العراقية وصل إل  تدود )
 

 الكلمات المفتاحية
جمالي، تدفقات االستتتتتتتتتتبمار االجنبي المكامتتتتتتتتتر، التكامل نمو الناتج المحلي اال 

 المشترك، العالقة السببية.
 



 .........ي المباشراثر تدفقات االستثمار األجنب               
 

 مصطفى وسليمو أسعد

 58 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(56-86، ص. ) .Dec 2020 كانون االول،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

 مقدمة
إن تدفقات االستامار األجنبي المبا ر قد ارتفعت بشكل تاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم 
في جميع المنا ق وعل  مستوى العالم وكان النقاش، غير واضح تول منافع وكلفة تدفقات االستامار األجنبي 
المبا ر. وفي السنوات االخيرة تحاول كل من الحكومات ومتخذي القرار قدر اإلمكان أن تبحث عن الطراعق 
اإليجايية ليرض زيادة تدفقات االستامار األجنبي المبا ر الداخلة إل  دولها ومن ضمنها الدول المتقدمة، 

ومستويات مناسبة للتطوير، وبالتالي  والف رة األساسية لالستامار األجنبي المبا ر هو وضع سياسات مالعمة
قدرة هذه التدفقات في لعب دور أساسي لتحسين البيئة االقتصادية عن  ريق جلب رأس المال والخبرات 

 اإلدارية وتحسين اإلنتاجية في الدولة المضيفة. 
ت اليف ُلحظ وجود تأثير ألسعار النفط عل  االقتصاد الحقيقي والتي عادة ما تأتي من خالل ازدياد 

مؤسسات األعمال وانخفاض الجزء المخصص من دخل المستهل ين لالستهالك، ونتيجة لذل  يتوقع أن يكون 
 Canedoالرتفاع أو انخفاض أسعار النفط تأثير عل  مستوى األنشطة االقتصادية وأسواق األسهم )

Donoso, 2009 ثر عل  االقتصاد الحقيقي (، وتيث أن تييرات أسعار النفط المفاجئة والحادة تستطيع أن تؤ
وبدورها عل  سلوك المستهل  والشركات وبالنتيجة تؤثر نمو النات  المحلي اإلجمالي. وتعتبر االستامار 
األجنبي المبا ر كأتد العوامل األساسية التي تؤثر عل  النمو االقتصادي بشكل مبا ر أو غير مبا ر 

(Almfraji & Almsafir, 2014).  عديدة أسهمت في تحليل العالقة يين تييرات تيث هناك دراسات
تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي، وإن دراسة العالقة يين تدفقات االستامار 
األجنبي المبا ر مع النمو االقتصادي كانت محل اهتمام للدراسات السابقة التي أعطت نتاعجها أبعادًا مختلفة 

  النمو االقتصادي، إن هناك دراسات لم تجد أي تأثير لهذه التدفقات عل  النمو االقتصادي تول تأثيرها عل
 ,Brian, Aiken & Harrison)لبعض البلدان بعكس دراسات أخرى وجدت مال هذا التأثير عل  دول أخرى 

1999; Moudatsou, 2001; Alzahrany, 2004; Hossain & Hossain, 2012; Iqbal,  Shaikh 

& Shar, 2010; Almajaly & Aldruby, 2011 Alfaro, 2003; Okafor; 2012;  Abboud, 

2014; Alazawy, 2016 ،)  عل  الرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة سواء في الدول بعبارة أخرى
متباينة في ازالت نها مأال إربطت يين االستامار األجنبي المبا ر والنمو االقتصادي التي و النامية أالمتقدمة 

ولذل  مازالت النتاع  غير تاسمة والدراسات ال تتفق في تقديم دليل محدد تول اتجاه ، النتاع  المستخلصة
العالقة والتأثير يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنات  المحلي اإلجمالي، وبذل  أتاتت الفرصة 

تربط العالقة يين تدفقات قلة وجود دراسات العراق ُلحظ ب للباتاين الجراء المزيد من الدراسات. يينما في
، وقد يرجع  ل  لعدم وجود استامارات أجنبية داخلة االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي

العالقة يين االستامار األجنبي المبا ر وهناك اختالف يين فترة وأخرى في ، 2003ال بعد سنة إإل  العراق 
متييرات االقتصاد ال لي في  في االقتصاديات المتقلبة كبيئة العراق مع وجود عدم استقراروالسيما نمو وال
(Marane & Asaad, 2014) ،هذه الدراسة معرفة أثر تدفقات األستامار األجنبي المبا ر  من هنا تحاول

     في العراق كدراسة تالة.عل  نمو النات  المحلي اإلجمالي 
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ة في أربعة مباتث، إ  تم التطرق إل  منهجية الدراسة بعد المقدمة، في تين تناول جاءت الدراس
الااني لال كال والجداول  السابقة، وُخصص المبحث بعض الدراسات ومراجعة النظري  الجانبالمبحث األول 
 ترتاتوالمق االستنتاجات من مجموعة قد عرض الاالث فيما كان المبحث وتحليلها، البيانات تول توصيف

العالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي  اختبار نتاع  من المستفيدة للجهات
 .اإلجمالي

 منهجية الدراسة
 أواًل: مشكلة الدراسة

إن تدفقات االستامار األجنبي المبا ر كانت محل اهتمام للعديد من الدراسات االقتصادية والمالية، 
تدفقات مام إل  الدور الذي تؤديه هذه التدفقات في اقتصاديات الدول المضيفة، إال أن ويرجع هذا االهت

هي ال تتجاوز  (2015-2004االستامار األجنبي المبا ر إل  النات  المحلي اإلجمالي في العراق للفترة )
 (.World Bank, World Development Indicators, 2017) ( وهي نسبة قليلة جداً 2%)

عن  ل  فإن هناك العديد من الدراسات االقتصادية التي ربطت يين تدفقات االستامار األجنبي فضاًل 
 ;Iqbal, et al, 2010; Almajaly & Aldruby, 2011)المابشر والنمو االقتصادي في الدولة المضيفة 

Hossain & Hossain, 2012: Alfaro, 2003 ; Alzahrany, 2004،) دراسات وقد تباينت نتاع  هذه ال
والتي ترجع إل  اختالف الظروف والسياسات االقتصادية والمالية لتل  الدول، بعبارة أخرى ال توجد نظرية 
موتدة تول اتجاه العالقة وبالتالي عدم معرفة اتجاه السببية يين المتييرين، في تين هناك دراسات قليلة 

 ,Asaad & Maraneل أو بآخر في العراق )ربطت يين االستامار األجنبي المبا ر والنمو االقتصادي بشك

 ;Alazawy, 2016)(، وإن وجدت فان نتاع  العالقة في هذه الدراسات كانت متضاربة وغير واضحة 2020

Abboud, 2014،)  ولذل  تحاول هذه الدراسة  تحديد العالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو
ل ونها استقبلت تدياًا تدفقات االستامار األجنبي المبا ر بعد العام النات  المحلي اإلجمالي في العراق 

 .(Asaad, 2014Asaad, Marane & Omer,  2015 ;)( بعد أن كانت منيلقة عل  نفسها  2003)
وأخيرًا فإن هذه الدراسة استخدمت العراق كدراسة تالة لدولة نامية من خالل محاولة االجابة عل  

ل هناك اتتمال لوجود عالقة ت املية  ويلة وسببية قصيرة األجل يين تدفقات االستامار التساؤل اآلتي: ه
 األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي في العراق؟

 ثانيًا: أهمية الدراسة

 تتركز أهمية الدراسة عل  الجوانب اآلتية:
عالقة يين تدفقات االستامار األجنبي تول است شاف ال لال ار المعرفيضافة إتأتي أهمية هذه الدراسة ك .1

( في  ل الفترة 2017-2004المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي في ييئة االقتصاد العراقي للفترة )
 الحرجة التي يمر يها العراق وال سيما أنه يحاول كل جهده لبناء دولة مؤسسات. 
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بالعالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر تنبع أهمية الدراسة من قلة الدراسات السابقة التي اهتمت  .2
 ونمو النات  المحلي اإلجمالي في العراق باستخدام األساليب القياسية الحدياة.

إن هذه الدراسة تساعد متخذ القرار مسبقا للتعرف عل  تأثير تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو  .3
ني سياسات مالية واقتصادية تزيد من جذب تدفقات النات  المحلي اإلجمالي، وبالتالي صياغة وتب

االستامار األجنبي المبا ر وبشكل يسهم في تحقيق النمو النات  المحلي اإلجمالي وخاصة من خالل 
 تنويع االقتصاد العراقي وعدم االعتماد عل  النفط فقط.

  الدراسةأهداف ثالبًا: 
االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي تهدف هذه الدراسة إل  اختبار العالقة يين تدفقات 

 اإلجمالي خالل فترة الدراسة، فضاًل عن ييان نوع العالقة يين المتييرات خالل فترة الدراسة.

 رابعًا: فرضيات الدراسة
 تية:آلا ه، في صياغة الفرضياتهدافأ مشكلة البحث و  انطلقت الدراسة من

ترك  ويلة األجل يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو ال توجد عالقة ت امل مش :1فرضية العدم
 (.2017-2004النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة )

توجد عالقة ت امل مشترك  ويلة األجل يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات   :1فرضية البديلة
 (.2017-2004المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة )

تدفقات االستامار األجنبي المبا ر إل  نمو النات   من واتد اتجاه  ات سببية عالقة ال توجد :2فرضية العدم
المحلي اإلجمالي، وال توجد عالقة سببية  ات اتجاه واتد من معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي إل  

 (.2017-2004تدفقات االستامار األجنبي المبا ر خالل فترة الدراسة )
تدفقات االستامار األجنبي المبا ر إل  نمو النات   من واتد اتجاه  ات سببية عالقة توجد :2فرضية البديلة

المحلي اإلجمالي، وتوجد عالقة سببية  ات اتجاه واتد من معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي إل  
 (.2017-2004تدفقات االستامار األجنبي المبا ر خالل فترة الدراسة )

 الدراسة نطاق امسًا: خ
تدفقات االستامار األجنبي المبا ر إل  نمو النات  المحلي ل سنوية سلسلةاستخدم الدراسة مشاهدات 

المتيير  نمو النات  المحلي اإلجماليالمتيير المستقل و تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ، يعتبر اإلجمالي
( وتم اختيار هذه الفترة باعتبارها كبداية 2017-2004لفترة )والعينة تضمنت ثالث عشرة  مشاهدة  ل، المعتمد

 لتيير النظام السياسي واالقتصادي في العراق ول ون العراق كاتد أهم الدول المصدرة للنفط. 
 البيانات ومتغيرات الدراسة سادسًا: مصادر
ر األجنبي المبا ر تدفقات االستامال ل من  السنوية مشاهدات السلسلة الزمنية الدراسة هذه تستخدم

بمجموع ثالثة عشر مشاهدة متتالية، تيث جمعت ( 2017-2004) للفترةإل  نمو النات  المحلي اإلجمالي 
مشاهدات السلسلة الزمنية لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر من تقارير االستامار الدولية السنوية الصادرة 



 .........ي المباشراثر تدفقات االستثمار األجنب               
 

 مصطفى وسليمو أسعد

 61 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(56-86، ص. ) .Dec 2020 كانون االول،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

نمو النات  المحلي اإلجمالي من النشرات االتصاعية  اتمشاهد عل  الحصول تم خالل فترة الدراسة، يينما
تدفقات لوزارة التخطيط وبعض المواقع الخاصة ينشر البيانات االقتصادية لسنوات متعددة، تيث يمال 

 المتيير المستقل يينما نمو النات  المحلي اإلجمالي المتيير المعتمد. االستامار األجنبي المبا ر 
 االحصائية والقياسية  سابعًا: أدوات التحليل

قامت الدراسة باستخدام عدد من األساليب اإلتصاعية والقياسية في اختبار العالقة يين تدفقات 
 Eviewsاالستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي من خالل تو يف الحزمة اإلتصاعية )

 ( في اختبار فرضيات الدراسة ومنها وعل  النحو اآلتي:8
 نمو النات  المحلي اإلجمالي والتييرات الحاصلة في تدفقات  لتطور الوصفي التحليلي منه ال

االختبارات االتصاعية من خالل استخدام الدراسة، فضالً عن  فترة االستامار األجنبي المبا ر خالل
 جاك بارواخت االنحراف المعياري، كالمتوسط، اإلتصاعية باستخدام األساليب ال مي التحليلي المنه 
 ييرا.

  االختبارات القياسية: تضمن النه  القياسي استخدام اختبار جذر الوتدة لديكي فولر المعدل
(Dickey and Fuller , 1981( واختبار جذر الوتدة لفيليب فيرون )Phillip and Perron, 

النتاع   ( لمعرفة فيما إ ا كانت السالسل الزمنية في الدراسة مستقرة أم ال، و ل  لتجنب1988
( نتيجة استخدام سالسل Spurious Regressionالمظللة أو المزيفة لطراعق االنحدار التقليدية )

زمنية غير مستقرة قد يرجع إل  عدم ثبات التباين أو التييرات الموسمية أو غيرها، وبعد التأكد من 
ة نفسها، جاءت الدراسة أي مت املة من الدرج  استقرار السالسل الزمنية ل ونها من الرتبة نفسها،

للتعرف عل  وجود عالقة توازنية  ويلة األجل من خالل اختبار الت امل المشترك عن  ريق 
( Trace Testجوهانسن وجيسليوس التي تمر باختبارين إتصاعيين فاألول تمال في اختبار االثر )

ثَّم تو يف  (، ومنMaximum Eigenvalues Testوالااني تمال في اختبار القيم العظم  )
السببية للتعرف عل  فيما إ ا كان هناك عالقة سببية في اتجاه واتد عل  األقل أو  كرانجر اختبار

 االتجاهين يين متييرات الدراسة.

 

  خلفية نظرية للدراسةالمكحث األول: 

 (Operational Definitions) أواًل: التعاريف االجرائية 
 (Gross Domestic Product Growth)نمو الناتج المحلي اإلجمالي  .1

دولة ما والشركات في  األفرادنتجه جميع يالنات  المحلي اإلجمالي هو القيمة اإلجمالية ل ل  يء إن 
، فإن الدولةتدود  ضمنكانت تقع  في تالةإ ا كانوا موا نين أو  ركات مملوكة لألجانب  بيض النظر فيما

معدل نمو النات  في تين ُيقصد بمعدل النمو  اإلجمالي. الحكومة تحسب إنتاجها كنسبة من النات  المحلي
بالضبط مدى فصل، وبالتالي يعطي إل   فصلهو الزيادة في النات  المحلي اإلجمالي من و المحلي اإلجمالي 
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 النات  المحلي اإلجمالي الحقيقي إلزالة أثر التضخمتستخدم معظم البلدان و  ،سرعة نمو اقتصاد البالد

(Amadeo, 2017،) إ  إن نمو النات  المحلي اإلجمالي يمال المتيير المعتمد في الدارسة. 
  (Foreign Direct Investment Inflow) االستبمار األجنبي المكامر  .2

مؤتمر األمم ، وعرفه إن المتيير المستقل في الدراسة الحالية هو تدفقات االستامار األجنبي المبا ر
ويعكس المصلحة  ،عل  عالقة  ويلة األمديركز استامارا في كونه  (UNCTAD) المتحدة للتجارة والتنمية

الداعمة والمراقبة من قبل كيان مقيم في اقتصاد ما )المستامر األجنبي المبا ر أو المؤسسة األم( في مؤسسة 
عة مقيمة في اقتصاد آخر غير يلد المستامر األجنبي المبا ر )االستامار األجنبي المبا ر أو المؤسسة التاب

، أي إنها االستامارات التي تمتل  أو تسيطر عل  (UNCTAD, 2006) لها أو فروع الشركات األجنبية(
( وتم استخدام التدفقات الداخلة باعتبارها المقياس Mithani, 2010, 491أو أكار من الحصص ) 10%

 ;Iqbal, Shaikh & Shar, 2010; Asaad, 2014: 201) المستخدم من قبل العديد من الدراسات السابقة

Asaad & Marane, 2020.) 

 ثانيًا: النظرية المفسرة 
نظرية الدفعة القوية، نظرية النُّمو ومنها  التنمية االقتصاديةهناك العديد من النظريات التي تطرقت إل  

ية، نظرية مراتل المتوازن، نظرية النُّمو غير المتوازن، نظرية أنماط النُّمو، نظرية التييير الهيكلي وأنماط التنم
ول ون المتيير الرعيس لهذه الدراسة هو نمو النات  المحلي اإلجمالي فإن هناك  النُّمو، نظرية التبعية الدولية.

نظرية النُّمو ال السيكية، نظرية النُّمو ، ومنها لنمو االقتصاديالعديد من النظريات التي تطرقت إل  ا
 (. ، نظرية النُّمو الجديدة )الداخليةالنيوكالسيكية، نظرية النُّمو ال ينيزية

رتبط بأف ار االقتصادي جون ماينادر كينز، الذي تمكن ي النُّمو االقتصادي في النظرية ال ينزيةإن 
هذه إ  أ ارت (، 1932 - 1929من وضع الحلول المناسبة لألزمة االقتصادية العالمية للفترة من عام )

تيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف  ،ومي ترتبط ينظرية المضاعفقوانين نمو الدخل الق إل  أنالنظرية 
معدالت ، ويقسم هذه النظرية ومن خالل الميل الحد ِّي لالستهالك للزيادة الحاصلة في اإلنفاق االستاماري 

لااني ، واوهو يمال نسبة التييير في الدخل إل  الدخل، معدل النُّمو الفعليالنمو إل  ثالثة أنواع: األول هو 
، في تين األخير هو معدل النُّمو المرغوب، وهو يمال معدل النُّمو عندما ت ون الطاقة اإلنتاجية في أقصاها

عن الزيادة الحاصلة في التقدم التقني والتراكم  يامرأقص  معدل للنمو يمكن أن  أيمعدل النُّمو الطبيعي 
 (.Almasudy; 2010, 31-32) الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوى االستخدام ال امل

هي نظرية النمو االقتصادي التي تطرح رغبات ( New Growth Theory)نظرية النمو الجديدة إن 
نظرية النمو الجديدة بأن النات   وناقشتاإلنتاجية والنمو االقتصادي.  غير المحددة لزيادةالبشر واألهداف 

تحقيق األرباح. كما أن المنافسة اال خاص في  رغبة سبب باستمرار ب سيرتفع للفردالمحلي اإلجمالي الحقيقي 
ق أفضل للقيام اع ر إل  استخدام أن تسع  باستمرار  األفراديجب عل  فقلل من الربح في منطقة واتدة، ت

هذه الف رة الرعيسة هي واتدة من و  ،األ ياء أو اختراع منتجات جديدة من أجل تحقيق ربح أعل بممارسة 
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عل  دور نقل الت نولوجيا (، أي إن هذه النظرية  تركز Asaad, 2014) نظرية النمو الجديدةل المبادئ األساسية
ألن البلدان النامية تفتقر إل  البنية التحتية الضرورية مال التعليم،  ،من خالل االستامار األجنبي المبا ر

رف النظر عن نقل الت نولوجيا األسواق المالية المحررة واالستقرار السياسي واالجتماعية االقتصادي، وبص
ن االستامار األجنبي المبا ر يجلب معه المهارات التنظيمية واإلدارية، والتسويق الدراية والوصول إل  إف

 نظرية النمو في تين إن .(Adam, 2009) األسواق من خالل  بكات التسويق للشركات المتعددة الجنسية

(growth theory)   وكان يجايي بالنمو االقتصادي، إاألجنبي المبا ر يرتبط بشكل ن االستامار أإل  تشير
 .(Lim, 2001)النمو  تقويةعل  دور تطوير الت نولوجيا وال فاءة واإلنتاجية في التركيز أيضًا 
بأن النمو عل  المدى   (endogenous growth theories) نظريات النمو الداخلي توأوضح

عل  كفاءة االستفادة من أيضًا يعتمد  وإنما ،م االستامارات الماديةحجبيتأثر ليس فقط  لدولة ماالطويل 
نمو ج النمو الداخلي عل  دم  المهارات التنظيمية واإلدارية إولذل  ركزت  (،Asaad, 2014) االستامار

إتضارها والتقنية والبشرية وااليت ار والتقدم الت نولوجي، وتراكم المعرفة في نظريات النمو والتي غالبا ما يتم 
وبعبارة . (Romer 1986 Manliw, David & David, 1992)المبا ر عن  ريق االستامار األجنبي 

أخرى فإن االفتراض الرعيس للنظرية الحدياة هو زيادة العاعد الحدي عل  تجم عوامل االنتاج من خالل دور 
اجية أتسن، وبالتالي فإن النمو يعتمد اآلثار الخارجية لعواعد االستامار في رأس المال البشري، مما يولد  إنت

 ,Nasir, 2004)عل  االدخار واالستامار في رأس المال البشري واالستامار في البحث والتطوير والمعرفة 

8.) 
الترابط النظري يين االستامار األجنبي المبا ر والنمو إن نظرية التجديد ونظرية التبعية قد ت ونا يداية 

االستامار األجنبي المبا ر يمكن أن تعزز النمو  عل  أننظرية التجديد   ، تيث أ ار إلاالقتصادي
االقتصادي وفقا لمبدأ أن النمو يتطلب رأس المال االستاماري، وقد وجد البعض بأن االستامار األجنبي 

 و يفة  ات جانبين من خالل المساهمة في تراكم رأس المال وزيادة إجماليي إنتاجية عوامل ؤديالمبا ر ي
 .اإلنتاج

إن النظريات السابقة تعتبر الحجر االساس لهذه الدراسة في محاولتها لمعرفة تأثير التدفقات الداخلة 
لالستامار األجنبي المبا ر عل  نمو النات  المحلي اإلجمالي من وجهة نظر الدولة المضيفة لعواعد االستامار 

 في زيادة اإلنتاجية والتراكم المعرفي.
 االستبمار األجنبي المكامر في الدول النامية : تطور ثالباً 

إن المحرك األساسي للتدفقات الداخلة لالستامار األجنبي المبا ر هي الشركات المتعدية للجنسيات، 
ولذل  اعتبرت هذه الشركات أتد مظاهر العولمة في العصر الراهن، وتمال هذه الشركات إتدى القنوات 

د عل   كل تدفقات االستامار األجنبي المبا ر. والعقود األخيرة  هدت ثورة الرعيسة لنقل االموال عبر الحدو 
 .(Asaad & Marane, 2020م )في ضخامة تجم هذه التدفقات عل  مستوى العال
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( بأن تصة االسد من تدفقات االستامارات األجنبية المبا رة تذهب إل  الدول 1ويالتظ من الجدول )
ت ون الدول النامية هي التي تجذب هذه التدفقات، وقد يرجع  ل  إل  المتقدمة بعكس ما هو ساعد بأن 

االستقرار السياسي في الدول المتقدمة بعكس النامية أو يرجع إل  كبر تجم األسواق المالية فيها والتي تجذب 
-2010، عالوة عل   ل  فان تجم هذه التدفقات خالل فترة الدراسة )(Asaad, 2017) هذه التدفقات

( من إجماليي %50( مليون دوالر وبنسبة )4469477التي دخلت إل  الدول المتقدمة يليت ) (2016
التدفقات الداخلة لالستامار األجنبي المبا ر عل  مستوى العالم، في تين كانت نسبة هذه التدفقات في الدول 

باالستامار االجنب   أما عن تجم التدفقات الخاصة( في ثمانينيات القرن الماضي. %80المتقدمة يتجاوز )
( من إجمالي تدفقات العالم %1.88( أي ينسبة )168068دول الخلي  مجتمعًا يلغ )المبا ر عل  مستوى 

من تجم التدفقات الداخلة إل  الدول النامية، فضاًل عن أن وضع العراق لم ت ن أفضل  (%4.12وبنسبة )
الخلي  من هذه التدفقات هي فقط توالي  من مايالتها من دول الخلي ، وكانت نسبة العراق إل  دول

( ، في تين تمالت %0.49(، في تين لم يتجاوز تدفقات العراق إل  الدول النامية أكار من )11.94%)
(، باعتبار أن إجماليي التدفقات الداخلة إل  العراق 0.22تصة العراق من التدفقات العالمية كانت توالي )

 (.2015-2010) ( مليون دوالر للفترة20060كانت )

 
 (2015-2010للفترة ) تدفقات االستبمار األجنبي المكامر في العراق والخليج العربي :(1الجدول )

 بماليين الدوالرات 

-2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدولة/السنة

2010 

 8812 293 953 1434 2873 3259 305 1 الكويت

 254 1463- 519 1 729 3 545 1 98 156 الكحرين

 739d 822 2548 876 850 753 1 243 1 عمان

 495 071 1 040 1 840- 396 939 670 4 قطر

 53508 8141 8012 8865 12182 16308 233 29 السعودية

 56067 976 10 823 10 491 9 828 8 152 7 797 8 االمارات

 168068 19840 23086 23555 26674 29509 36607 دول الخليجتدفقات 

 20060 3469 4782 5131 3400 1882 1396 راقالع

 294745 42362 43290 45517 47558 52832 63186 غرب أسيا

 4079823 764670 698494 662406 658774 670149 625330 الدول النامية

 4469477 962496 522043 680275 787359 817415 699889 الدول المتقدمة

 8932913 1762155 1276999 1427181 1510918 1566839 1388821 العالم

العراق إلى دول  %
 الخليج

3.81 6.38 12.75 21.78 20.71 17.48 11.94 
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-2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدولة/السنة

2010 

العراق إلى غرب  %
 اسيا

2.21 3.56 7.15 11.27 11.05 8.19 6.81 

العراق إلى الدول  %
 النامية

0.22 0.28 0.52 0.77 0.68 0.45 0.49 

 0.22 0.20 0.37 0.36 0.23 0.12 0.10 العراق إلى العالم %

   (UNCTAD, World Investment Report, 2016) إعداد الباتث باالعتماد عل  المصدر:
( وجود اختالف يين تجم تدفقات االستامار األجنبي المبا ر الداخل إل  العراق 2ويالتظ من الشكل )

االسد من هذه التدفقات، إال ( كانت السعودية مستحو ة عل  تصة 2010ودول الخلي  العربي، ففي العام )
( يدأت االمارات باستالم تدفقات أكار من السعودية وإل  نهاية فترة الدراسة، في تين 2013أن في العام )

كانت دول الخلي  االخرى تجذب تدفقات بشكل مستقر وباتجام ضئيلة، وأن العراق استطاع جذب تدفقات 
( وإل  نهاية فترة الدراسة، ومع  ل  فإإن إجماليي 2011لعام )أكار من االستامار األجنبي المبا ر يدأ من ا

( من التدفقات الداخلة إل  الدول النامية %5التدفقات الداخلة إل  العراق ودول الخلي  مجتمعًا ال يعادل أكار )
ة. ( من التدفقات الداخلة إل  العالم خالل فترة الدارسة مجتمعا لمدة خمس سنوات متتالي%2وال يتجاوز )

( التدفقات الداخلة إل  دول غرب آسيا مجتمعة، بحيث يلغ تجم هذه التدفقات خالل فترة 3ويوضح الشكل )
( من إجماليي التدفقات الداخلة إل  الدول النامية، %7( مليون دوالر، وتمال نسبة )294745الدارسة مبلغ )

( من التدفقات الداخلة عل  مستوى %3وز )( من التدفقات الداخلة إل  الدول المتقدمة، وال تتجا%6.5وتمال )
 العالم.

 

  (2015-2010االستبمار األجنبي المكامر في العراق والخليج العربي للفترة )تدفقات  :(2الشكل )
   (UNCTAD, World Investment Report, 2016) اعداد الباتث باالعتماد عل  :المصدر
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 (2015-2010للفترة )الدول المتقدمة والنامية امر في االستبمار األجنبي المكتدفقات  :(3الشكل )

   (UNCTAD, World Investment Report, 2016) إعداد الباتث باالعتماد عل  المصدر:
 

 رابعًا: مراحل تطور نمو االقتصاد العراقي
( دولة من تيث تجم النات  218( من مجموع )51جاء ترتيب العراق عل  مستوى العالم في المرتبة )

عل  (، و World Bank, World Development Indictors, 2016( )2015المحلي اإلجمالي للعام )
( 144.2الرغم من اتتالل العراق المرتبة الخامسة عل  مستوى العالم في اتتيا ات النفط المابت بحجم )

للنفط (، ووجود هذه ال ميات الضخمة OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014مليار يرميل )
كخزين وال ميات المنتجة والمصدرة منها إال أنها لم تو ف بالشكل الصحيح نتيجة لالتدات والوضع غير 
المستقر سياسيا وأمنيا واقتصاديا من خالل الحروب التي خاضها العراق سواء مع ايران أو دخولها ال ويت 

ق وقبلها النزاعات الداخلية المستمرة وتت  تربها األخير مع العصابات االرهايية كداعش وغيرها في العرا
، ومع  ل  فإن العراق لم يستطع (Asaad, 2014; Asaad & Marane, 2020)وخاصة الطاعفية منها 

أن ينوع من مصادر تموليها والتقليل من االعتماد عل  النفط كمصدر رعيس لأليرادات وعدم اتباعها الخطوات 
فط كمصدر رعيس في تمويل موازنتها، وبعبارة أخرى إن االقتصاد الصحيحة أدت إل  اعتماد العراق عل  الن

 العراقي يعتمد عل  مصدر واتد فقط لاليرادات وهو القطاع النفطي.
( كان بمعدل 1979-1870يالتظ يوجود ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي في العراق للفترة )

دل مرتفع قياسًا بالفترة الالتقة ويرجع  ل  إل  ارتفاع االيرادات النفطية، وهو مع في ( والناجم عن الزيادة5.7)
  (14-( كان )1999-1990(، وعندما تم فرض الحصار االقتصادي للفترة )%15.3إنتاجية النفط بمعدل )

 معدالت والتي أدت إل  تقليل إيرادات العراق النفطية، وبالتالي األثر المبا ر الحاد والذي أدى إل  انخفاض

(، وبعبارة أخرى النمو االقتصادي 9.7-ادي، ويرجع إل  انخفاض نمو القطاع النفظي بمعدل )االقتص النمو
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الحقيقية من خالل  للقطاعات اإلنتاج عوامل إنتاجية في البداية لم يكن ناجمًا عن عن الزيادة الحقيقية في
 تقديم السلع الملموسة. 

( 2012لعام ) الاايتة باألسعار اإلجمالي محليال النات  نمو التنمية في العراق بأن معدل الخطة قدرت
 دينار ترليون  (264.950من ) النفط سيزداد مع اإلجمالي المحلي النات  فان  ل  أساس وعل  (%13.31يـ)

 زيادة الخطة ( وتتوقع%68قدرها ) زيادة ينسبة (2017) عام دينار ( ترليون 445.383إل  ) (2013) عام

 ( ترليون 181.361( إل  )2013) عام دينار ( ترليون 131.953من)  النفط ون من د اإلجمالي المحلي النات 

 عدا(االقتصادية  األنشطة نمو يفسرها الزيادة هذه ( وإن% 37.4) قدرها زيادة ( و ل  ينسبة2017عام ) دينار

 (%18.7) قدره سنوي  بمعدل سينمو الذي استخراج النفط نشاط مقايل (% 7.5) قدره سنوي  نمو بمعدل  )النفط
(Ministry of Planning, 2013, 12-13.) 

يالتظ بأن العراق يعتبر متخلفًا ولديه نظام تقليدي في مقارنة النات  المحلي اإلجمالي في العراق مع 
، كضعف التداول في السوق المالي وعدم كفاءة القطاع كالدول الخلي  الدول األخرى المشايهة لظروف العراق

، وبالتالي عدم مساهمة القطاع الخاص في االقتصاد (Asaad, 2014, Asaad, et al., 2015)المصرفي 
العراقي، إ  لم يستامر موارد العراق الطبيعية بالشكل المطلوب سواء قد يرجع  ل  إل  الظروف االستاناعية 

سات التي مر يها العراق والتي أدت إل  تراجع إنتاجيته وانهيار وضعه االقتصادي وخاصة نتيجة السيا
الالعقالنية في تقليل الموارد المالية المخصصصة للقطاعات الصناعية المطلوبة، وكلها أسهمت إل  عدم 

 تطوير النات  المحلي اإلجمالي وبالتالي عدم تحسين متوسط دخل الفرد العراقي. 

 
للفترة والر( )مليار دفي العراق  نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية :(2الجدول )

2004-2016  

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الناتج المحلي اإلجمالي السنة
2004 36.63 54.16 
2005 49.95 4.4 
2006 65.14 10.16 
2007 88.84 1.4 
2008 131.61 6.61 
2009 111.66 5.81 
2010 138.52 5.86 
2011 185.75 8.58 
2012 218 13.90 
2013 234.6 6.60 
2014 228.7 -2.10 
2015 180.07 2.40 
2016 199.88 11.00 

 اعداد الباتث باالعتماد عل المصدر: 
Ministry of Planning, Central Statistical Organization, indicators of national accounts, 

indicators of domestic product and national income for the years (2004-2016). 
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( مقارنة بالسنة السابقة، 2016( للعام )%11إن النات  المحلي اإلجمالي في العراق توسع ينسبة )

(، ووصل %7.78( كان بمعدل )2016( إل  العام )1991وكان متوسط النمو السنوي في العراق من العام )
ا نمو النات  ( وكان أدن  مستوى وصل إليه%54.16( تيث يلغ نسبة )2004إل  أعل  قيمة في العام )

( يوضح أن النات  المحلي 2(، إن الجدول )56.40-( تيث يلغ نسبة )1991المحلي اإلجمالي في العام )
 اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية يين االرتفاع والنقصان خالل فترة الدراسة.

 

 
 اعداد الباتث باالعتماد عل المصدر: 

Ministry of Planning, Central Statistical Organization, indicators of national accounts, indicators of 

domestic product and national income for the years (2004-2016). 

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية في العراق )مليار دوالر( للفترة :(3الشكل )

                 (2004-2016) 

 
 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية في العراق )مليار دوالر( للفترةنمو  :(4) الشكل

                 (2004-2016) 
 اعداد الباتث باالعتماد عل المصدر: 

Ministry of Planning, Central Statistical Organization, indicators of national accounts, indicators of 

domestic product and national income for the years (2004-2016). 
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( تييرات مؤ ر النات  المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية الجارية المقاسة 3ويالتظ من الشكل )
(  نمو النات  المحلي اإلجمالي باألسعار 4(، في تين يوضح الشكل )2016-2004بمليارات الدوالرات للفترة )

(، إ  إن هذا المؤ ر يت ون من قطاع 2016-2004اسية الجارية المقاسة بمليارات الدوالرات للفترة )األس
الخدمات وقطاع النفط،  والمؤ ر كان في تصاعد مستمر نتيجة االرتفاع في المستوى العام لألسعار والذي 

منذ سقوط نظام صدام في نيسان  قد يرجع إل  التييرات الجذرية التي  هدها العراق يين تيير النظام السياسي
( ورجوع العراق إل  االندماج مع االنظمة االقتصادية والمالية الدولية، تيث يدأ مبا رة بالدخول 2003العام )

في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبن  الدولي ونادي باريس الذي ا ترط عل  العراق ليرض  طب 
دي عليه إل  إجراء بعض االصالتات االقتصادية والسيما التوجه نحو أو تقليل ديون الدول االعضاء في النا

اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الخصخصة وتقليل النفقات وخاصة الدعم الحكومي 
للمشتقات النفطية والياء البطالة التمويلية، وبالتالي السيطرة عل  العجز المالي والدين العام هذا من جهة، 

مليار دوالر في خمس سنوات  نصف تريليون يليت نحو رتفاع أسعار النفط خالل فترة الدراسة والتي وكان ال
ولذل  أعتبر النفط القطاع الرعيس من النات  المحلي اإلجمالي في  والناتجة عن ارتفاع االسعار العالمية للنفط

( ف ان 2014ي اإلجمالي ما عدا سنة )العراق من جهة أخرى، وهذه هي األسباب الحقيقية لزيادة النات  المحل
(، وقد يرجع  ل  بعد استيالء المنظمة 2.10-النات  المحلي اإلجمالي في أدن  مستوى له وبمعدل نمو سالب )

االرهايية داعش عل  مساتات  اسعة من أراضي العراق، وبالتالي خروج جزء من تقول النفط أو  رق نقلها 
اض أسعار النفط عالميا والتي وصلت إل  مستويات دنيا غير مسبوقة، عن سيطرة الدولة العراقية وانخف

وبالتالي اتتاج العراق إل  تمويل عملياته العسكرية وتمويل عجزه في الموازنة وارتفاع معدالت البطالة، وعدم 
الفساد توافر فرص العمل الحقيقية الستيعاب ال م ال بير من الخريجين الجدد من الجامعات العراقية و اهرة 

المالي واالقتصادي التي أرهقت مؤسسات الدولة العراقية والصراعات الطاعفية والصراع يين الحكومة المركزية 
 ,Asaad) وأقليم كرستان كلها أسباب أدت إل  سيطرة القيم الوهمية عل  معدالت االنتاج الحقيقية في العراق

et al., 2020)جريب مليارات الدوالرات النقدية إل  الخار ، هذا فضاًل عن  اهرة غسيل األموال وته. 
 : االستبمار األجنبي المكامر والناتج المحلي اإلجمالي في العراق خامساً 

إن نسبة تدفقات االستامار األجنبي المبا ر كانت محل اهتمام للعديد من الدراسات االقتصادية 
 فقات في اقتصاديات الدول المضيفة، إال أن نسبةوالمالية، ويرجع هذا االهتمام إل  الدور الذي تؤديه هذه التد

هي ال  (2015-2004تدفقات االستامار األجنبي المبا ر إل  النات  المحلي اإلجمالي في العراق للفترة )
 ( في جزيرة مالديف.%9، في تين تتجاوز هذه النسبة )( وهي نسبة قليلة جداً %2تتجاوز )
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           للفترة  في العراقإلى الناتج المحلي اإلجمالي مار األجنبي المكامر تدفقات االستبنسكة  :(3الجدول )

                 (2004-2015)  

 السنة االستبمار األجنبي المكامر إلى الناتج المحلي اإلجمالي

0.81 2004 

1.03 2005 

0.58 2006 

1.09 2007 

1.40 2008 

1.43 2009 

1.01 2010 

1.12 2011 

1.55 2012 

2.18 2013 

2.09 2014 

1.92 2015 

  (WorldBank, World Development Indicators, 2017) :إعداد الباتث باالعتماد عل المصدر

  

 
نسكة تدفقات االستبمار األجنبي المكامر إلى الناتج المحلي اإلجمالي في العراق  :(1الجدول ) :(5الشكل )
 (2015-2004للفترة )
   (World Bank, World Development Indicators, 2017) اد الباتث باالعتماد عل إعد: المصدر
 (Literature Reviews) السابقة : الدراساتسادساً 

تركزت العديد من الدراسات االقتصادية السابقة النظرية والتطبيقية عل  العالقة يين االستامار األجنبي 
ال اير من النتاع  التطبيقية بعدم وضوح صورة المنافع اإلجمالية من المبا ر والتييير في النمو االقتصادي، ف

تدفقات االستامار األجنبي المبا ر، في تين كان بشكل عام لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر دور مهم 
 وكبير جدًا في تسريع النمو االقتصادي، ول ن تعتمد عل  بعض العوامل لمستوى التطور الت نولوجي والتدور
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الت ميلي لالستامارات األجنبية مع االستامارات المحلية. فالبعض منها تاولت البحث عن العالقة الطويلة 
األجل يين االستامار األجنبي المبا ر مع مؤ رات األسواق المالية أو مع بعض متييرات االقتصاد ال لي 

 ,Okafor, 2012; Gluتصادي، )كالتضخم وأسعار الفاعدة، وأسعار الصرف وأسعار النفط أو النمو االق

Afzal, Khan & Mughalk, 2012; Arouri & Khuong, 2010; Iqbal, Shaikh & Shar,  

2010;  Alfaro, 2003; Asaad, Marane & Mustafa, 2020  وعل  الرغم من وجود دراسات ،)
مالي إال أن البعض منها عديدة تول العالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنات  المحلي اإلج

وجدت مستويات مختلفة للبلدان في  بيعة العالقة يين هذين المتييرين، إ  هناك وجهة نظر تقول بأن تدفقات 
االستامار األجنبي المبا ر تؤثر في النمو االقتصادي في الدول النامية، يينما ال يوجد تأثير لهذه التدفقات 

قدمة، ولذل  فإن دراسة هذه العالقة يين المتييرين كمؤ ر لقياس النمو عل  النمو االقتصادي في الدول المت
 ( يستعرض بعض من هذه الدراسات:3االقتصادي كان داعمًا محل اهتمام في الدراسات، والجدول )

استعراض بعض الدراسات السابقة حول تدفقات االستبمار األجنبي المكامر والناتج المحلي  :(4جدول )
 اإلجمالي

 المنهجية والنتائج الدولة ثالكاح
Alazawy, 

ونمو القطاع االستامار األجنبي المبا ر تاولت هذه الدراسة معرفة العالقة يين تدفقات  العراق (2016)
(، والنتاع  أ هرت وجود عالقة 2013-2003الصناعي باستخدام مشاهدات سنوية للفترة )

يوجود عالقة  ردية يين االستامار األجنبي  عكسية يينها وبين النظرية االقتصادية التي تفترض
المبا ر ونمو القطاع الصناعي في البلدان المضيفة، وقد يرجع عدم توجيه هذه التدفقات إل  

 ( عل Almasudy, 2010في العام ) اخرى تنمية القطاع الصناعي. في تين تركزت دراسة 
يكون لصالح الفقراء كلما  ون مؤ ر النمإإ   ،مدى مساهمة معدالت النمو في تخفيض الفقر

، وتوصلت الدراسة إل  أن مؤ ر النمو قد تزايد معدل النمو لصالح الفقراء قياًسا بيير الفقراء
 والمتوسطة الصييرة للمشاريع الدعم تقديمتزايد نتيجة تزايد معدالت النمو، وأوصت الدراسة ي

 دعم وبالتالي فيها قتصادياال النمو تعزيز أجل من من خالل منحها القروض الصييرة الحجم
 الفقر.

Salih , 

(2016)  

تطرقت الدراسة إل  اختبار العالقة يين أسعار النفط الخام ومعدالت النمو االقتصادي باستخدام  العراق
(، وتضمن أنمو ج الدراسة متييًرا 2013-1990أنمو ج ييانات السالسل الزمنية للفترة )

المال الاايت كنسبة من النات  المحلي اإلجمالي، يتو يف  وسيًطا يتمال في إجمالي ت وين رأس
أنمو ج االنحدار  ريقة المربعات الصيرى العادية، وتوصلت الدراسة إل  أن القطاع النفطي 
يعتبر من أهم مكونات النات  المحلي اإلجمالي والمساهم الرعيس في عملية النمو االقتصادي 

عادة هيكلة الشركات النفطية لالرتقاء بمستويات في العراق، ولذل  أوصت الدراسة إل  إ 
 اإلنتاجية والتصدير من خالل رفع ال فاءة اإلنتاجية.

Abboud, 
(2015)  

 االستامار تجم عل  اإلجمالي المحلي النات  نمو في تراالتييي تاثير تحليل إل  البحث يهدف العراق

-2005للفترة ) فيه االستامار وتجم العراقي االقتصاد داءأ  بيعةوتحليل  نواعهأ بمختلف
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 المنهجية والنتائج الدولة ثالكاح
وقد يرجع إل   المطلوب،  المستوى  دون  كان االستامار تجم نأ إل  البحث توصل وقد (،2011
 االستامار دور وضعف اإلجمالي المحلي النات  نمو تذيذب إل  دتأ واقتصادية سياسية عوامل

ال فوءة  سواقاأل عن ثبحة عادة تاألجنبيات  االستامارو  الاايت المال رأس ت وين في الخاص
 ,Asaadق، واتفق مع دراسة اخرى اجريت في العراق )، وهذا ما يفتقده العراالسياسيواالستقرار 

et al., 2020). 

Alzahrany, 
(2004) 

تاولت الدراسة إ هار درجة التداخل يين أسعار النفط والنمو االقتصادي في السعودية  السعودية
(، وأ ارت نتاع  الدراسة إل  03/12/2010-03/09/2000رة )باستخدام ييانات  هرية للفت

وجود عالقة ت املية  ويلة األجل وأن االستامار األجنبي المبا ر يسهم في النمو االقتصادي 
في األجل القصير بحسب تقدير أنمو ج تصحيح الخطأ، ويرجع  ل  إل  عدم استفادة السعودية 

ت الدراسة بالتعرف عل  المعوقات التي تحد من من هذه التدفقات بالشكل المطلوب، وأوص
 تدفق االستامارات األجنبية سواء من الناتية القانونية وغيرها.

Almajaly 
& Aldruby, 

(2011) 

 عمان يورصة في األجنبي االستامار صافي تجم عل  المؤثرة إل  معرفة العوامل  الدراسة سعت األردن

 )سعر الصرف الحقيقية، من كل وقد  ملت الدراسة (،2007-1978لألوراق المالية للفترة )

تدفقات االستامار  واألجنبي(عل  تجم المحلي اإلنفاق تجم في السوق، السهم النقد، سعر عرض
الخطأ بعد استخدام اختبار جذر الوتدة  تصحيح وأنمو ج  باستخدام االنحدار الذاتي األجنبي،
 اتجاه الطويل لتحديد المدى في توازنية عالقة دوجو  لبيان المشترك للت امل جوهانس واختبار

 في المتييرات يين توازنية عالقة وجود أ ارت إل  المتييرات، والنتاع  Granger) يين السببية

 يين سببية عالقة وجود للسببية جرينجر الطويل، كما أوضحت النتاع  من خالل اختبار المدى

وهذه النتاع  جاءت  تبادلية عالقة اآلخر عضهااالتجاه، وب أتادية عالقة بعضها المتييرات،
 . (Asaad, 2017مع دراسة اجريت في ماليزيا ) بشكل او باخر متوافقة

Buatros & 
Dahan, 
(2010) 

-1970للفترة ) اإلجمالي المحلي النات  كمية تداول النقود وبين تأثير معرفة إل  الدراسة تهدف الجزاعر
 في الحدياة المناه  عل  النقدية باالعتماد السياسة معالم يانتب عل  (، تيث تم التركيز2005

واستخدام األنمو ج القياسي، وتوصلت الدراسة إل  عالقة ت املية  الزمنية السالسل تحليل مجال
 المحلي النات  من واتد اتجاه في سببية عالقة  ويلة األجل يين متييرات الدراسة، ووجود

 السياسة النقدية  بيعة يتفق مع ما هومها الضيق أو الواسع وهواإلجمالي إل  كمية النقود بمف

 .الجزاعر في الدراسة فترة خالل المعتمدة االقتصادية والسياسة

Okafor, 

(2012) 
تركزت هذه الدراسة عل  المحددات األساسية لألستامار األجنبي المبا ر في نيجيريا، وكانت   نيجيريا

سعر الفاعدة وسعر الصرف من و  النات  المحلي اإلجمالي نتاع  الدارسة قد أ ارت إل  أن
البيئة النيجيرية، وأيضاً النتاع  أ ارت إل  المحددات األساسية لالستامار األجنبي المبا ر في 

لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر  ة ون تاسمتالمتييرات االقتصادية ال لية المحلية أن 
 لزيادة التدفقات الداخلة منر البيئة االقتصادية ال لية وعل  متخذ القرار العمل عل  تطوي

دور االستامار األجنبي المبا ر تاولت معرفة وفي دراسة أخرى  االستامار األجنبي المبا ر.
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 المنهجية والنتائج الدولة ثالكاح
كل من  نمو ج الدراسة بحيث تضمن أ (2008-1990للفترة ) في باكستانفي نمو االقتصاد 

اسة إل  وجود عالقة إيجايية معنوية لسعر ، وتوصلت الدر (معدل الفاعدة ومعدل التضخم)
 ,Glu, Afzal)الفاعدة وعالقة سلبية لمعدل التضخم مع تدفقات االستامار األجنبي المبا ر

Khan & Mughalk, 2012). 
Alfaro, 

(2003) 
دول 
 مختلفة

أوضحت الدراسة بأن منافع االستامار األجنبي المبا ر تختلف بشكل كبير بحسب القطاعات، 
من خالل اختبار تأثير االستامار األجنبي المبا ر عل  النمو في القطاع االساسي  و ل 

-1981والصناعي والخدمي، واقترتت نتاع  التحليل باستخدام ييانات لدول مختلفة للفترة )
( بأن إجمالي االستامارات األجنبية المبا رة لها تأثير غير واضح عل  النمو، وان هذه 1999

القطاع االساسي كان لها دور سلبي عل  النمو، يينما كان لها دور إيجايي  االستامارات في
 في القطاع الصناعي، في تين مازال دور هذه االستامارات غير واضح في القطاع الخدمي.

Iqbal, et 

al, (2010) 
الدولية  تاولت هذه الدراسة معرفة العالقة السببية يين االستامار األجنبي المبا ر والتجارة باكستان

(، وتبينت نتاع  2009-1998والنمو االقتصادي باستخدام ييانات سلسلة زمنية فصلية للفترة )
الدراسة يوجود عالقة  ويلة األجل يين متييرات الدارسة، وأن نتاع  أنمو ج تصحيح الخطأ 
واختبار السببية وجدت العالقة السببية من اتجاه واتد يين االستامار األجنبي المبا ر 
والتصدير والنمو االقتصادي مع وجود عاملين مهمين تحسن التأثير عل  النمو االقتصادي 

  إن لالستامار األجنبي المبا ر تأثيًرا ايجايًيا عل  نمو التجارة، وأيضًا قيام في باكستان، إ
الحكومة يدور ايجايي يؤديه في ايصال االوراق المالية إل  المستامرين تول العالم، وأن يوجه 

 االستامارات إل  منا ق ناعية محددة في بعض المقا عات.
Hossain & 

Hossain, 

(2012) 
ين الدش 

تان وباكس
 والهند

اختبرت هذه الدراسة العالقة الت املية والسببية يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنات  
( ل ل من ين الدش 2008-1972للفترة )المحلي اإلجمالي باستخدام ييانات سلسلة زمنية 

ة ت املية يين وباكستان والهند، باستخدام االختبارات القياسية، وتبينت النتاع  بعدم وجود عالق
المتييرات في األجل القصير والطويل في ين الدش والهند بعكس باكستان التي وجدت فيها 
هذه العالقة عل  المدى القصير والطويل، بعكس ين الدش التي وجدت فيها العالقة السببية 

مالي يين المتييرين، لذل  العالقة السببية كانت من اتجاه واتد فقط من النات  المحلي اإلج
إل  االستامار األجنبي المبا ر، وبعكس  ل  وجدت النتاع  عدم وجود عالقة سببية يين 
المتييرين لبن الدش، يينما توجد عالقة من اتجاه واتد فقط ل ل من باكستان والهند، بعبارة 

 أخرى إن االستامار األجنبي المبا ر سبب النمو االقتصادي في باكستان.

التي اختبرت العالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر  الدراسات بعضل (4الجدول ) يتضح من
والنمو االقتصادي في بعض الدول النامية والمتقدمة بأنها مازالت غير واضحة والدراسات غير متفقة في تقديم 

لي اإلجمالي، دليل محدد تول اتجاه العالقة والتأثير يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنات  المح
وبذل  أتاتت الفرصة للباتاين الجراء المزيد من الدراسات تول هذا الموضوع من جهة، إ  إن بعض الدراسات 

 Brian, Aikenأ ارت إل  وجود تأثير ضعيف لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر عل  النمو االقتصادي )
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& Harrison, 1999ر اإليجايي للنمو االقتصادي للدولة المضيفة (، هذا وقد أثبتت دراسات عديدة التأثي
 ;Barrell & Pain,1996; Taylor & Sarno, 1999عل  تدفقات االساتمار األجنبي المبا ر منها )

Trevino, et. al, 2002 في تين أوضحت النتاع  أن النمو االقتصادي يجذب االستامارات األجنبية في ،)
كايطاليا وفنلندا واسبانيا وايرلندا، في تين لم ت ن العالقة موجودة في أغلب الدول االوروبية بعكس دول أخرى 

( ومن جهة أخرى يالتظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة وجود الفجوة Moudatsou, 2001السويد )
رات المعرفية نتيجة قلة الدراسات التي تناولت هذه العالقة في الدول النامية مال العراق، وإن وجدت فت ون الفت

التي تناولتها مختلفة، والنتاع  غير مطابقة والمنهجية المستخدمة تختلف من دراسة إل  أخرى، وكلها أسباب 
ومبررات تدفع إل  إجراء المزيد من الدراسات تول هذا الموضوع. واختالف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

لخلفية النظرية في اختيار متييرات الدراسة تحت كان من ناتية النمو االقتصادي في العراق باالعتماد عل  ا
النظرية النمو الجديدة ، في تين تتشابه مع أغلب الدراسات السابقة في العالقة الطويلة األمد والعالقة السببية 
يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنمو االقتصادي، ول ون مساهمة هذه التدفقات مازالت ضعيفة جدًا 

 النات  المحلي اإلجمالي في العراق وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة.في نمو 

 

 المكحث الباني: الجانب التطبيقي للدراسة
ونمو النات  المحلي اإلجمالي هو اليرض عل  التييرات السنوية لألستامار األجنبي المبا ر تأثير إن 

الدراسات السابقة، ة وبعض النظري الخلفية مبحث الحالية، وجاء الجانب التطبيقي بعدساس للدراسة ألا
جاء في يداية  (2017 - 2004)للفترة  لمشاهدات السلسلة الزمنية لمتييرات الدراسةتصاعي إلالتوصيف او 

الحاصلة للتعرف عل  التييرات  لنتاع  األساليب القياسية الحدياة المستخدمةتحليل عرض و  هذا المبحث، يليها
تدفقات مال وت ،المتيير المعتمدنمو النات  المحلي اإلجمالي يمال إ  الل مدة الدراسة، هذه المتييرات خ في

 .االستامار األجنبي المبا ر المتيير المستقل
 

 أواًل: أنموذج الدراسة

يتضمن األنمو ج القياسي لهذه الدراسة العالقة يين التدفقات الداخلة لالستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  
ي اإلجمالي في العراق، لذل  فقد تدد أفي نمو ج الدراسة المتيير المعتمد المتمال في نمو النات  المحلي المحل

 اإلجمالي في العراق وتدفقات االستامار األجنبي المبا ر بالمتيير المستقل وعل  النحو اآلتي:
Estimation Command: LS GDP_Growth FDI C 

Estimation Equation: GDP_Growth =C(1) C(2)*FDI + e 

  إ  إن:
= GDP_Growth نمو النات  المحلي اإلجمالي. 

= C(1) مساوية الصفر(.المتيير المستقل  ) قيمة المتيير التابع في تالة كون  ةثايت المعادل 
= C(2) (FDI ) التدفقات الداخلة لالستامار األجنبي المبا رمعامل.  

= e فقات مع متوسط صفر( )التيير في التد المتيير العشواعي 
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 ثانيًا: التوصيف االحصائي لمتغيرات الدراسة
يوضح الجانب التوصيفي مشاهدات السلسلة الزمنية التي أجريت الدراسة عليها والمتعلقة يتدفقات 

 ، وقبل إجراء التحليل تم(2017 - 2004)االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي للفترة 
 عل  سبيل الماال ال الحصر عرض مشاهدات الدراسة البيانات،  بيعة عل  للتعرف االختبارات بعضي القيام

نمو النات  المحلي اإلجمالي لعدم وجود اتجاه محدد كما في  السنوية، ويالتظ عدم ثبات واستقرار اتجاه تركة
يث أصبحت السلسلة مستقرة، (، ولجعل البيانات مستقرة تم أخذ الفرق األول من عينة الدراسة ت9الشكل )

( يوضح التييرات السنوية لتدفقات االستامار 8وبالتالي الفرق األول من السلسلة أصبح ساكًنا، والشكل )
( العالقة العكسية وعدم التناغم إل  تد ما يين تدفقات 8،9األجنبي المبا ر، يينما تظهر من مقارنة الشكل )

ت  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة، أي إنه كلما زادت تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النا
 االستامار األجنبي المبا ر أدى إل  انخفاض نمو النات  المحلي اإلجمالي.
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حركة  تدفقات االستبمار األجنبي المكامر :(8مكل )

 (2017-2004للفترة )

نمو الناتج المحلي اإلجمالي حركة   :(9مكل )
 (2017-2004للفترة )

 

( 11( يوضح التوصيف اإلتصاعي المتعدد لنمو النات  المحلي اإلجمالي والشكل )10إن الشكل )
الحد و االنحراف المعياري، و المتوسط، يوضح التوصيف اإلتصاعي لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر ك

، وهذا التوصيف يقدم دلياًل تصاعية جاك ييراإاختبار و معامل االلتواء ومعامل التفلطح و دن ، ألاالعل  والحد ا
لنمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة ن متوسط إتيث عل  عدم تبعية فرضية التوزيع الطبيعي، 

  بي المبا راالستامار األجنمتوسط ، في تين يلغ (14.97( وبانحراف معياري )10.18769هو )
، ولتحديد فيما إ ا كانت المشاهدات تتبع التوزيع الطبيعي (1644.653( وبانحراف معياري )2244.923)

ييرا في أن نمو النات  المحلي اإلجمالي ساكن، وأنه يتبع التوزيع –أم ال، فقد تم االعتماد عل  اختبار جاك 
ستقرارية المشاهدات السنوية لنمو النات  المحلي (، وبالتالي ا%5الطبيعي، ألن مستوى المعنوية أقل من )
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اإلجمالي بعكس المشاهدات السنوية لتدفقات االستامار األجنبي المبا ر الذي ال يتبع التوزيع الطلبيعي ل ون 
 ( وبالتالي عدم استقراريتها.%5مستوى المعنوية أكبر من )
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Series: GDP_GROWTH

Sample 2004 2016

Observations 13

Mean       10.18769

Median   6.600000

Maximum  58.00000

Minimum -2.100000

Std. Dev.   14.97039

Skewness   2.737395

Kurtosis   9.455723

Jarque-Bera  38.81025

Probability  0.000000

 

 (2017-2004ئي لتدفقات االستبمار األجنبي المكامر للفترة )التوصيف اإلحصا :(10مكل )
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Series: FDI
Sample 2004 2016
Observations 13

Mean       2244.923
Median   1856.000
Maximum  5131.000
Minimum  300.0000
Std. Dev.   1644.653
Skewness   0.461728
Kurtosis   1.924427

Jarque-Bera  1.088550
Probability  0.580262

 

 (2017-2004التوصيف اإلحصائي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ) :(11مكل )

 ثالبًا: التحليل القياسي لمتغيرات الدراسة 
ار التقليدية لوجود سالسل زمنية غير ساكنة إن عدم اعتماد هذه الدراسة عل  استخدام نما ج االنحد

وبالتالي عدم إعطاعها تفسيًرا اقتصادًيا مناسًبا للظاهرة قيد البحث عل  الرغم من معنوية االختبارات االتصاعية 
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المستخدمة في اختبار العالقة يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي باستخدام 
الزمنية الساكنة من األساليب القياسية الحدياة من أجل تقديم نتاع  واقعية ومتما ية مع العالقات  السالسل

االقتصادية المنطقية، و ل  لتجاوز عقبة النتاع  غير الدقيقية )المزيفة(، ولذل  استخدمت الدراسة اختبارات 
اختبار الت امل المشترك جوهانسون ( و PPواختبار فيليب فيرون )  (ADFجذر الوتدة لديكي فولر المعدل )

( للتعرف عل  العالقة الحقيقية يين تدفقات االستامار (،Johansen & Juselius, 1990)  جيسليوس 
األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي عندما ت ون متييرات السالسل الزمنية األساسية مت املة من 

عن  (Engle & Granger, 1987استخدم منهجية كرانجر السببية )الدرجة نفسها، ومن ثم تحليل العالقة ب
لمشاهدات السلسلة الزمنية السنوية لمتييرات الدراسة وعل  النحو  Eviews8 ريق تزمة البرنام  االتصاعي 

 اآلتي:
 (Auqmented Dcikey Fuller Test) اختكار جذر الوحدة لديكي فولر المعدل .1

يد رتبة الت امل المشترك للسلسلة الزمنية ومعرفة فيما إ ا كانت هذا االختبار استخدم ليرض لتحد
السلسلة الزمنية لمتيير تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ساكنة أم ال، وكذل   الحال نفسها لمتيير النات  

( يوضح نتاع  اختبار جذر الوتدة لديكي فولر المعدل، وبما أن القيمة 4المحلي اإلجمالي، والجدول )
(، و ل  يعني عدم %5إلتصاعية أكبر من القيمة الحرجة، وأيضًا كانت القيمة المعنوية أكبر من قيمة ألفا )ا

رفض فرضية العدم، نتيجة وجود جذر الوتدة، أي إن السلسلة الزمنية غير ساكنة عند المستوى عند النما ج 
د أخذ الفرق األول، في تين كانت مستقرة )الاايت واالتجاه( لنمو النات  المحلي اإلجمالي، وأصبحت ساكنة عن

عند النما ج المقدرة )الاايت وبدون الاايت واالتجاه(، أما تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ف انت مستقرة 
فقط عند األنمو ج الاايت واالتجاه عند المستوى االصلي،  في تين إن البقية أصبحث ساكنة عند أخذ الفرق 

تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة  األول، وهذا يعني أن
عند تد ثايت واتجاه أو تد ثايت فقط أو بغياب الاايت واالتجاه نتيجة رفض  I(1)مت املة من الدرجة االول  

ذه النتاع  جاءت فرضية العدم يوجود جذر الوتدة عند أخذ الفرق األول، تيث أصبحت السلسلة ساكنة، وه
 (.Okafor, 2012; Glu, Afzal, Khan & Mughalk, 2012) بالتوافق مع الدراسات السابقة

 ( عند المستوى واالختالف األولADFفولر ) لديكي الوحدة جذر نتائج اختكار :(4جدول )

المستوى عند   المتغير ADF عند الفروق االولىADF 
  T-Statistic Prob. T-Statistic Prob. 

نمو النات  المحلي 
 اإلجمالي

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0111  4.226108- ثايت

 0.1548  3.159517- 0.0572  3.907705- ثايت واتجاه

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0000  7.272085- يدون ثايت واتجاه

تدفقات االستامار 
 األجنبي المبا ر

 0.0012  5.886258- 0.9319  0.039439- ثايت

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0055  5.615258- ثايت واتجاه

 0.1713  1.277743- 0.9829  2.071811  يدون ثايت واتجاه

 .Eviews 8: إعداد الباتث باالعتماد عل  تزمة المصدر
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 (Phillips Perron Test) اختكار جذر الوحدة لفليب فيرون  .2

من نتاع  اختبار ديكي فولر المعدل فيما إ ا كانت السلسلة الزمنية تم استخدام هذا االختبار للتأكد 
لمتيير تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ساكنة أم ال، وكذل  الحال نفسها لمتيير النات  المحلي اإلجمالي، 

ة ( يوضح نتاع  اختبار جذر الوتدة فيليب فيرون، وبما أن القيمة اإلتصاعية أقل من القيم5والجدول )
(، يعني  ل  رفض فرضية العدم نتيجة وجود %5الحرجة، وأيضًا كانت القيمة المعنوية أقل من قيمة ألفا )

جذر الوتدة ،أي إن السلسلة الزمنية ساكنة عند المستوى عند النما ج )الاايت واالتجاه وبدون االثنين( لنمو 
بي المبا ر غير ساكنة عند النما ج المقدرة النات  المحلي اإلجمالي، في تين كانت تدفقات االستامار األجن

الاالثة )الاايت، الاايت واالتجاه، يدون االثنين( عند المستوى االصلي، وأصبحث ساكنة عند أخذ الفرق االول، 
وهذا يعني أن تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة مت املة 

عند تد ثايت واتجاه أو تد ثايت فقط أو بغياب الاايت واالتجاه نتيجة رفض فرضية  I(1)ول  من الدرجة اال
العدم يوجود جذر الوتدة عند أخذ الفرق األول، إ  أصبحت السلسلة ساكنة، وهذه النتاع  جاءت بالتوافق مع 

 الدراسات السابقة.
 المستوى واالختالف األول( عند PPفيرون )-الوحدة لفيليب جذر نتائج اختكار :(5جدول )

 PPعند الفروق االولى PPعند المستوى   المتغير
  T-Statistic Prob. T-Statistic Prob. 

نمو النات  
 المحلي اإلجمالي

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0001 30.91538- ثايت

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0001 25.67359- ثايت واتجاه

 ساكنة عند المستوى االصلي 0.0000 6.015939- يدون ثايت واتجاه

تدفقات 
االستامار 

 األجنبي المبا ر

 0.6931 1.062431- ثايت
-6.606129* 0.0018 

 0.0554 *4.028357- 0.8127 1.375204- ثايت واتجاه

 0.0528  1.949183- 0.6847 0.065912 يدون ثايت واتجاه

 * ساكنة عند اخذ الفروق البانية
 .Eviews 8: إعداد الباتث باالعتماد عل  تزمة رالمصد

 (Cointegration Testاختكار التكامل المشترك ) .3
كانت تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة غير ساكنة 

سواء  I(1)الدرجة االول   عند المستوى، واصبحت ساكنة عند أخذ الفرق األول، أي إن المتييرات مت املة من
عند تد ثايت واتجاه أو تد ثايت فقط أو بغياب االثنين، وهذا ما جاءت من نتاع  اختبار جذر الوتدة، وبذل  
يمكن استخدام الت امل المشترك لوجود السالسل الزمنية غير الساكنة إال أنها مت املة من  الرتبة نفسها للتعرف 

زنية  ويلة األجل يين السالسل الزمنية. وتستخدم هذه الدراسة اختبار الت امل فيما إ ا كانت هناك عالقة توا
 ( لتفوقها عل  االختبارات األخرى.Johansen & Juselius Testالمشترك بطريقة جوهانسن وجيسليوس )

 



 .........ي المباشراثر تدفقات االستثمار األجنب               
 

 مصطفى وسليمو أسعد

 79 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(56-86، ص. ) .Dec 2020 كانون االول،  .No(128، ع ) .Vol(39مج )

 

 ( الختكار جوهانسن وجيسليوس  Max-Eigen( والقيمة العظمى )Traceقيمة معامل االثر ) :(6جدول )
وجيسليوس ة معامل االثر الختكار جوهانسنقيم  

Sample (adjusted): 2007 2016   

Series: FDI GDP_GROWTH    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
None *  0.897903  22.89857  15.49471  0.0032 

At most 1  0.007993  0.080252  3.841466  0.7769 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

وجيسليوسلقيمة العظمى الختكار جوهانسن ا  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.897903  22.81831  14.26460  0.0018 

At most 1  0.007993  0.080252  3.841466  0.7769 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

( هو Traceنتاع  اختبار جوهانسن وجيسليوس من قيمة معامل االثر )( بأن 6يتضح من الجدول )
(، وأيضا القيمة %5( عند مستوى معنوية اقل من )15.49471( وهو أكبر من القيمة الحرجة )22.89857)

( عند مستوى معنوية 14.26460( أكبر من القيمة الحرجة )22.81831( هو )Max-Eigenالعظم  )
تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  ي وجود ت امل مشترك يين كل من (، وهذا يعن%5أقل من )

وبعبارة أخرى وجود عالقة توازنية  ويلة األجل يين المتييرات، وبالتالي  ،المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة
أي رفض فرضية  يمكن القول يوجود متجه للت امل يين المتييرين عل  األقل من خالل نتاع  االختبارين،

بعكس ما توصلت إليه  جاءت النتاع  العدم والتي تنص عل  عدم وجود ت امل مشترك يين المتييرين. وهذه
( في تين ال تعارض هذه   ;Hossain & Hossain, 2012; Moudatsou,2001السابقة )ِّ  الدراسات

 ;Alfaro, 2003; Iqbal, et al, 2010الدراسة مع نتاع  دراسات أخرى في باكستان والهند وغيرها )

Hossain &  Hossain, 2012 وفي االردن )(Almajaly & Aldruby, 2011.)  
( هو Trace( بأن نتاع  اختبار جوهانسن وجيسليوس من قيمة معامل االثر )6يتضح من الجدول )

ا القيمة (، وأيض%5( عند مستوى معنوية اقل من )15.49471( وهو أكبر من القيمة الحرجة )22.89857)
( عند مستوى معنوية 14.26460( أكبر من القيمة الحرجة )22.81831( هو )Max-Eigenالعظم  )
تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  (، وهذا يعني وجود ت امل مشترك يين كل من %5أقل من )
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يلة األجل يين المتييرات، وبالتالي وبعبارة أخرى وجود عالقة توازنية  و  ،المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة
يمكن القول يوجود متجه للت امل يين المتييرين عل  األقل من خالل نتاع  االختبارين، أي رفض فرضية 

بعكس ما توصلت إليه  جاءت النتاع  العدم والتي تنص عل  عدم وجود ت امل مشترك يين المتييرين. وهذه
( في تين ال تعارض هذه   ;Hossain & Hossain, 2012; Moudatsou,2001السابقة )ِّ  الدراسات

 ;Alfaro, 2003; Iqbal, et al, 2010الدراسة مع نتاع  دراسات أخرى في باكستان والهند وغيرها )

Hossain &  Hossain, 2012 وفي االردن )(Almajaly & Aldruby, 2011.) 
 (Granger Casualty Testاختكار كرانجر السببية ) .4

( وفي األساس جاء استخدام اختبار Wald statisticsالختبار يعتمد عل  اتصاعية واليت )إن هذا ا
كرانجر السببي لمعرفة العالقة السببية يين المتييرات فيما إ ا هناك اتجاه واتد أو اتجاهين أو عدم وجود أي 

ستامار األجنبي المبا ر اتجاه لمتييرات الدراسة، وعل  الرغم من وجود ت امل مشترك يين كل من تدفقات اال
ونمو النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة وبالتالي وجود عالقة توازنية  ويلة األجل يين المتييرات 
بحسب نتاع  اختبار الت امل المشترك لجوهانسن وجيسليوس، يينما جاءت نتاع  اختبار كرانجر السببية بعدم 

( بادخال 8ا ما توضحه نتاع  اختبار كرانجر السببية في الجدول )وجود عالقة سببية يين المتييرين، وهذ
(، وتبين بعدم وجود عالقة سببية يين االستامار األجنبي المبا ر ونمو Lag: 2,3فترات االبطاء المختلفة )

 النات  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة، وبذل  فإن أي تيير في تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ال
، بعكس ما 2( لـ كاي%5يؤدي أو ال يسبب تييًرا في نمو النات  المحلي اإلجمالي وبمستوى معنوية أقل من )

 ,Almajaly & Aldruby, 2011; Iqbal, et al, 2010; Alzahrany)توصلت إليه دراسات سابقة 

ال يتسبب في تيير في وبذل  نقبل فرضية العدم وهي إن تيير تدفقات االستامار األجنبي المبا ر (، 2004
نمو النات  المحلي اإلجمالي في العراق عند فترات االبطاء المختلفة، وأيضا نقبل فرضية العدم التي تنص 
عل  أن التيير في نمو النات  المحلي اإلجمالي ال يسبب أي تيير في تدفقات االستامار األجنبي المبا ر 

ة سببية في االتجاهين، وهذا جاء متوافًقا مع دراسة كل من عند فترات اإلبطاء المختلفة، أي ال توجد عالق
(Alfaro, 2003; Hossain & Hossain, 2012; Abboud, 2014.) 
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 (Lag: 2,3) اختكار بيروايس كرانجر السببية لفترة االبطاء  :(8جدول )
Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 2004 2016 

Lags: 2   

    
    
  Null Hypothesis:  F-Statistic Probability 

    
    
 GDP_GROWTH does not Granger Cause FDI   2.03776 0.2112 

 FDI does not Granger Cause GDP_GROWTH  1.06414 0.4022 

    
    
Sample: 2004 2016 

Lags: 3   

    
    
  Null Hypothesis:  F-Statistic Probability 

    
    
 GDP_GROWTH does not Granger Cause FDI   1.16962 0.4503 

 FDI does not Granger Cause GDP_GROWTH  1.59875 0.3546 

    

يمكن القول بعد نتاع  اختبار الت امل المشترك واختبار العالقة السببية يين تدفقات االستامار األجنبي 
ت  المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة بأنه يوجد ت امل مشترك يينهم عل  المدى البعيد المبا ر ونمو النا

وعدم وجود عالقة سببية عل  المدى القصير، ولذل  ال يوجد تأثير مبا ر لتييرات تدفقات االستامار األجنبي 
عبر متييرات االقتصاد المبا ر عل  نمو النات  المحلي اإلجمالي، وإنما قد يكون هناك تأثير غير مبا ر 

 ال لي كالتضخم، سعر الفاعدة، سعر الصرف، االنفاق الحكومي، صادارات العراق وخاصة النفطية.

 

 المكحث البالث: االستنتاجات والمقترحات
توصلت هذه الدراسة  ،الجانب التطبيقي ونتاع  اتم عرضه التي والدراسات السابقة  ار النظري إلعل  ا ءً ينا

 تي:اآلعل  النحو االستنتاجات والمقترتات و إل  جملة من 
 االستنتاجات: أوالً 
-2004ن نسبة تدفقات االستامار األجنبي المبا ر إل  النات  المحلي اإلجمالي في العراق للفترة )إ .1

االستامار األجنبي تدفقات ، إ  تمال تصة العراق من ( وهي نسبة قليلة جداً %2( ال تتجاوز )2015
تصة العراق من التدفقات العالمية  توالي  يليت في تين ( ،%0.49)نسبة ل النامية إل  الدو المبا ر 

(0.22%) . 

في تقديم دليل محدد تول اتجاه العالقة والتأثير يين  تاسمةمازالت غير السابقة نتاع  الدراسات إن  .2
لباتاين أمام اوبذل  أتاتت الفرصة  ،تدفقات االستامار األجنبي المبا ر والنات  المحلي اإلجمالي

 .جراء مزيد من الدراساتإل
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توصلت نتاع  اختبار جوهانسن وجيسليوس إل  رفض فرضية العدم تول عدم وجود تدفقات االستامار  .3
 عالقة توازنية وهذا يعني وجود ،(2017-2004)األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي للفترة 

 المتييرات. يين األجل  ويلة

قة سببية في االتجاهين يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي ال توجد عال .4
، أي إنه ال يمكن رفض فرضية العدم عند فترات اإلبطاء المختلفة وهي إن (2017-2004)للفترة 

ي اإلجمالي، التييير في تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ال يسبب تيييًرا في معدل نمو النات  المحل
و ل  لعدم معنوية مربع كاي وبعكس الحالة فإن التييير في معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي ال يؤدي 

 إل  التييير في تدفقات االستامار األجنبي المبا ر. 

جاءت النتاع  لرفض فرضية البحث االول  تول عدم وجود جذر الوجدة وقبول الفرضية الاانية تول  .5
يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي  األجل  ويلة مشترك املت  عالقة وجود

اإلجمالي، وعد تحقيق فرضية البحث الاالاة تول وجود عالقة سببية قصيرة األجل يين تدفقات االستامار 
 .(2017-2004)األجنبي المبا ر ونمو النات  المحلي اإلجمالي للفترة 

ن التيير في معدل نمو النات  المحلي اإلجمالي ال يعد دليال عل  وجود تيير في في النهاية نستنت  بأ .6
تدفقات  لتييرات مبا ر تأثير تدفقات االستامار األجنبي المبا ر، وقد يرجع  ل  إل  عدم وجود
مبا ر  غير تأثير هناك يكون  االستامار األجنبي المبا ر عل  نمو النات  المحلي اإلجمالي، أو قد

ات لهذه التدفقات عل  المدى القصير عل  الرغم من وجود ت امل مشترك يين المتييرين عل  لتيير 
 المدى الطويل.

، وبالتالي  ويأخذ تصة األسد منه النات  المحلي اإلجمالي القطاع النفطي يسهم بشكل كبير في نإ .7
االنتاج، ويوفر فرص اكل كبيرة كعدم توفير اقتصاد تقيقي يقدم جعل االقتصاد العراقي يعاني من مش

ل القطاع الخاص بحيث يقلل نسبة البطالة في العراق.  عمل، ويفع 

 ثانيًا: المقترحات
زيادة فعالية هيئة االستامار ودورها وإعادة تقييم قانون االستامار من أجل جذب تدفقات االستامار  .1

الي في العراق، فضاًل عن األجنبي المبا ر ليرض زيادة نسبة هذه التدفقات إل  النات  المحلي اإلجم
 اندماج وتحقيق الت امل لهذه التدفقات مع االستامارات المحلية.

تفعيل عمليات االصالح الهيكلي المالي والمصرفي واالقتصادي ووضع سياسات مالية ونقدية بشكل  .2
خل يحقق النمو االقتصادي عن  ريق زيادة تصة العراق من تدفقات االستامار األجنبي المبا ر الدا

 إل  دول غرب آسيا.

قيام الدولة بالتدخل المبا ر الفعال في معالجة المشاكل الهيكلية لالقتصاد العراقي وبناء  راكة وتحالف  .3
العراق االقتصادية  القوانين وسياسات من ال اير وتعديل تقيقي مع القطاع الخاص عن  ريق مراجعة

 النفط فقط.والمالية لتنويع مصادر التمويل وعدم االعتماد عل  
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، لتمويل موازنة العراقساسي ألاالهتمام بالتقلبات الحاصلة في أسعار النفط باعتبارها مصدر التمويل ا .4
عن  ريق تقليل االعتماد  وتقليل البطالة االيرادات لدفع العملية االستامارية وخلق االنتاج واستخدام هذه

  .تحقيق االستقرار االقتصاديعل  الريع النفطي ل

النتاع  وجود عالقة ت املية  ويلة األجل يين تدفقات االستامار األجنبي المبا ر ونمو النات   أثبتت .5
كلية أخرى  إقتصادية مؤ رات بإدخال الدراسة أنمو ج المحلي اإلجمالي،  فتقترح الدراسة تطوير

 أو فسادوال الديمقرا ية، مؤ رات تت  كالتضخم، سعر الفاعدة، سعر الصرف، االنفاق الحكومي، أو
 .العراقي باالقتصاد مبا ر بشكل ترتبط مؤ رات وكلها اإلرهاب،

توجيه الدراسة نحو نمو النات  المحلي اإلجمالي في العراق، وعدم  مولها لدول أخرى عل  الرغم من  .6
هذه  وجود دول أخرى تشبه العراق في اعتمادها عل  النفط في تمويل نفقاتها كالسعودية وايران، واعتماد

 (. 2017-2004)ثالث عشرة سنة فقط للفترةلمدة سنوية سلسلة زمنية عل  مشاهدات اسة الدر 

تضمن أنمو ج الدراسة تدفقات االستامار األجنبي المبا ر فقط، ونقترح إضافة متييرات أخرى مال  .7
ة في الدراسات المستقبلية المشايهنفاق الحكومي إلاو عرض النقد، التضخم، سعر الفاعدة، سعر الصرف، و 

المتعلقة يتأثير تييرات تدفقات االستامار األجنبي المبا ر عل   النتاع لتحسين وتطوير التييرات في 
رهاب إلمتييرات غير اقتصادية كاألخطار السياسية وانمو النات  المحلي اإلجمالي، ويمكن إضافة 

ها عوامل تؤثر عل  ثقة ، وكلوغيرهاوتوتر العالقة يين المركز واقليم كردستان  ،والفساد واالنتخابات
 .المستامر
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