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 ص خ املل

باشر الداخل دائما حمل اهتمام االقتصاديني، املاليني، االكادمييني وصانعي القرارات يف املتغريات االقتصادية على منو االستثمار االجنيب امل  ان أتثري
ه الوقت احلايل، ومت حبث هذا املوضوع بكثرة يف السنوات االخرية ولكن نتائجها كانت خمتلفة وغري واضحة، ولذلك فان اهلدف األساسي من هذ

املتغريات االقتصادية الدوالر االمريكي ال الدراسة هو حتليل أتثري  العراقي مقابل  للدينار  الفائدة وسعر الصرف  التضخم، معدل  الثالثة معدل  كلية 
للفرتة ) العراق ملدة مثانية سنوات  الداخل اىل  املباشر  التحليل االحصائي والقياسي  2011-2004على االستثمار االجنيب  االحندار ك( ابستخدام 

الدراسة بعدم وجود أتث املتغري  املتعدد. وأظهرت  الفائدة، ووجود اتثري سليب معنوي لسعر الصرف على  التضخم ومعدل  ري معنوي لكل من معدل 
االستثمار   التابع االستثمار االجنيب املباشر الداخل اىل العراق. استنتج الدراسة أبن زايدة سعر الصرف للعملة العراقية يؤدي اىل اخنفاض تدفقات

الدراسة اقرتحت  املباشر.  االستثمار    االجنيب  من  املزيد  جلذب  الصرف  سعر  الستقرار  فاعلة  نقدية  سياسة  وضع  على  العراقية  احلكومة  يركز  ابن 
 االجنيب املباشر للمشاركة يف التنمية االقتصادية وعملية اعادة االعمار املزمع القيام هبا.

 ر الصرف. الكلمات الدالة: االستثمار االجنيب املباشر، معدل التضخم، معدل الفائدة، سع

 املقدمة
الرئيسية   املكوانت  أحد  املباشر  االجنيب  االستثمار  يعترب 
لتدفقات الرأمسال الدويل، واليت يشري اىل حركة االموال واملورد  
البشري من اخلارج لغرض توظيفها يف دولة اخرى وهذا النوع  
او   الشركات  االشخاص،  ميتلكها  ان  ميكن  التدفق  من 

( ان    (، nhart, 2002Montiel & Reiاحلكومات 
مناخ   لتحسني  النامية  البلدان  من  العديد  تبذهلا  اليت  اجلهود 
جذب   يف  الرغبة  من  انبع  أصال  فيها  اخلاصة  األعمال 

 االستثمار األجنيب املباشر. 
تعد االستثمارات االجنبية املباشرة احد اكثر املواضيع املثارة  

السياسني    للجدل من منظور االقتصاديني، املاليني، االداريني، 
اليها كظاهرة سلبية   اختلفت  النظرة  واالكادمييني عموماً، وان 
يف العقود املاضية اىل نظرة اجيابية من خالل دورها الفعال يف  
أمهية   تنبع  بلد.  لكل  االقتصادي  والتطوير  التنمية  عملية 
رؤوس   حتويل  على  بقدرهتا  املباشرة  االجنبية  االستثمارات 

وا التكنولوجيا  املضيفة  االموال،  الدولة  اىل  ادارية  ملهارات 
(Stevens, 2010; Kalim & Shahbaz, 

Lipsey,  2009; Meyer & Sinani, 2009;

Ahmed & Malik, 2012 2001;  وهذه  ،)
املتعددة اجلنسية سواء خالل   الشركات  االستثمارت أتيت عرب 

 االندماج أو التملك. 
إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  جذب  فان  عام    بشكل 

وجود   أبن  مفادها  فرضية  على  يقوم  العادة  يف  النامية  الدول 
املباشر سيسرع مستوى   تدفقات أكثر من االستثمار األجنيب 
ميزان   وحتسن  احمللية  االموال  روؤس  وسيحرك  والتنمية  النمو 
املباشر   فان االستثمار األجنيب  املدفوعات، واىل جانب ذلك 

االستثما خالل  من  املنتجات  تنويع  االعمال  حيفز  يف  رات 
 ,Awanاجلديدة، ويعزز توليد فرص العمل وزايدة األجور )

Zaman, 2011; Aremu, -Khan, & Us

2003; UNCTAD, 2008; Thamos, et 

al., 2008.)    وذات اسرتاتيجي  موقع  هلا  والعراق كدولة 
مقارنة   الكبري  موارد طبيعية واسعة ابالضافة اىل حجم سوقها 

االوس الشرق  أحد  بباقي دول  ليكون  يؤهلها  ط وكلها عوامل 
أكرب متلقي لالستثمار األجنيب املباشر يف املنطقة. ومع ذلك،  
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العراق   اىل  الداخل  املباشر  األجنيب  االستثمار  مستوى  فإن 
احملتملة   وحاجاهتا  مواردها  مقارنة  منخفضا  يعترب 

(Dacloush, 2013  .) 
االستثمار وابعد   بني  التطبيقي  الرتابط  فان  ذلك،    من 

العراق غري واضح حىت   األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف 
ذلك   يرجع  وقد  تربطهما،  دراسات  وجود  لقلة  وذلك  اآلن 
العراق اال بعد سنة   لعدم وجود استثمارات اجنبية داخلة اىل 

، وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة  2003
النامية   او  املتقدمة  الدول  يف  االستثمار    بنيربطت  سواء 

االجنيب املباشر والنمو االقتصادي اال اهنا مازالت غري واضحة  
 & Akinlo, 2004; Campusوذات نتائج متفاوتة )

Kinoshita, 2003  اجلدير ومن  أن    ابلذكر(،  مبالحظة 
املباشر والنمو خيتلف من فرتة   العالقة بني االستثمار األجنيب 

املتقلب  االقتصادايت  يف  وخاصة  أخرى  مع  إىل  العراق  ة كبيئة 
االقتصاد   متغريات  استقرار  عدم  من  عال  مستوى  وجود 
املباشر يف   األجنيب  احتمالية دور لالستثمار  الكلي، وابعطاء 
عملية النمو االقتصادي، لذلك فإن هذه الدراسة حتاول معرفة  
األستثمار   تدفقات  على  االقتصادية  احملددات  بعض  أثر 

كدر  العراق  يف  املباشر  الشرق  اسة  االجنيب  ملنطقة  حالة 
 االوسط. 

اجلزء  أربعة    وان  اىل  قسمت  الدراسة  هذه  من  املتبقي 
بينما  حيتوي  مباحث،   الدراسة،  منهجية  على  االول  املبحث 

الدراسات   وبعض  النظري  اجلانب  يتضمن  الثاين  املبحث 
البياانت   توصيف  الثالث  املبحث  يشمل  فيما  السابقة، 

واالختبا التحليل  نتائج  معدل  ومناقشة  وأتثري  لعالقة  ر 
العراقي مقابل   للدينار  الفائدة وسعر الصرف  التضخم، معدل 
العراق   اىل  الداخل  املباشر  االجنيب  األستثمار  على  الدوالر 

( الرابع  2011-2004للفرتة  املبحث  يقدم  حني  يف   ،)

القرار   ملتخذ  واملقرتحات  االستنتاجات  من  جمموعة  واالخري 
  مرين. االقتصادي العراقي واملستث

 املبحث األول: منهجية الدراسة 
 مشكلة البحث اواًل :  

االساسي   العامل  املباشر  االجنيب  االستثمار  تدفقات  يعترب 
  ( ما  دولة  اقتصاد  على   ,Ahmed & Malikللتاثري 

(، وعلى الرغم من ان العالقة بني االستثمار االجنيب  2012
القتصادية  املباشر والنمو االقتصادي غري واضحة يف االدبيات ا

اثبتت بوجود   الدراسات  النظرية والتطبيقية اال ان معظم هذه 
عالقة اجيابية ابجتاهني بني كل من تدفقات االستثمار االجنيب  

 Malikاملباشر والنمو االقتصادي وخاصة يف الدول النامية )

& Malik; 2013; Sajid et al, 2012; 

Hossain & Hossain, 2012; Khan & 

Skeman & Saribas, 2007;  Khan, 2011;

Boy & Bery, 2006; Chowdhury & 

Mavrotas; 2006; Jong, 2003 .) 
االمريكي   النج  مريل  مصرف  من  الصادر  التقرير  إن 

(MAML( املصرفية  سرتيت  وول  وبياانت   )WSBD  )
( االقتصادية  املعلومات  وحدة  تفاءلت  EIUوتقارير  ( كلها 
االوىل املراتب  أحد  العراق  حيتل  أعلى    أبن  حتقيق  يف  عامليا 

لعامي   اقتصادي  منو   ,Field)  2013-2012معدل 

2012, 1( والشكل  التفاؤل  1(،  هذا  ان  يوضح كيف   )
( الرتتيب  يف  العراق  جاء  عندما  واقعاً  أسيا  5اصبح  على   )

(  8.43( على العامل ومبعدل منو لالقتصاد العراقي بلغ )12و)
 Theglobaleconomy, World)  2012لعام  

, 2012Bank  لألعوام النمو  هذا  يستمر  ان  ويتوقع   )
ثالثة   من  ألكثر  العراق  نفط  انتاجية  جتاوز  نتيجة  القادمة 

 ميلون برميل يومياً.  
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 أسيا العالم

 2012( ترتيب الدول حسب النمو االقتصادي يف أسيا والعامل لعام 1شكل )
Source: Theglobaleconomy.com, World Bank, 2012. 

 

ا )ان  )1جلدول  و  تدفقات  2(  عن  صورة  يعطي   )
ومنها   الدول  بني  موزعة  الداخلة  املباشر  االجنيب  األستثمار 
امجايل   وان  العامل،  يف  املختلفة  املناطق  حسب  أو  العربية 
خالل   العربية  الدول  اىل  الداخل  املباشر  االجنيب  األستثمار 

(  57906$( بلغت )2007-2012مخسة سنوات للفرتة )
وتش )مليون،  يعادل  مبا  وبنسبة  2.89كل  العامل  اىل   )%

%( اىل الدول النامية، بينما بلغت حصة العراق منها  9.82)
بنسبة  10453$) متثل  واليت  الفرتة  لنفس  مليون   )
وبنسبة  0.12) العامل  يف  التدفقات  ابمجايل  مقارنة   )%
و) 1.68) العربية  الدول  اىل  غرب  %2.81(  دول  اىل   )%

صور واضح يف اتخر الدول العربية  أسيا، وهذه النسب يعطي ت
تدفقات   جذب  يف  خاص  بشكل  والعراق  عام  بشكل 
االستثمار االجنيب املباشر اليها، وهذا يدل على انه مل يستطيع  
الدول العربية حلد االن ان يصبح كأحد اخليارات االسرتاتيجية  
لالستثمار   املستثمرين  الدولية وجذب  االجنبية  الشركات  امام 

املوارد    فيها مقارنة  الرغم من وفرة  النامية على  الدول  بقية  مع 
الطبيعية اهلائلة والبشرية وكرب حجم السوق فيها، مبعىن أخر ال  

املستثمر االجنيب اىل الدول العربية العتبارات اقتصادية  يتوجه  
 وسياسية وغريها.  

العرا سنوات  ويف  سبع  من مضي  بشكل خاص وابلرغم  ق 
االستثمار  قانون  تشريع  )  13رقم    على  (  2006لسنة 
عليه   اليت جرت  )والتعديالت  سنة  جاذبة  2010يف  بيئة  خللق   )

وحمفزة لالستثمار االجنيب املباشر ملساعدة العراق يف بناء اقتصادها عن 
و االجنبية،  للشركات  املالية  املوارد  مسامهة  إىل  طريق  العراق  انضمام 

لبنك  ( التابعة لMIGAاملؤسسة الدولية لضمان االستثمار )
الدويل لتوفري التأمني ضد املخاطر السياسية، كالضماانت ضد  
واحلروب   ابلتعاقدات  واإلخالل  امللكية  نزع  خماطر 
تشجيع   يف  يساهم  خطوات  كلها  األهلية،  واالضطراابت 

على الرغم من وجود  املستثمرين األجانب لالستثمار يف العراق، و
املتوفرة والسوق الكبري مقارنة    االحتياطات النفطية اهلائلة واملوارد البشرية

مع بقية الدول العربية بشكل عام والدول العربية املصدرة للنفط بشكل 
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اال انه مل يدخل األستثمار االجنيب املباشر حلد االن اال    خاص
جداً   قليلة  تتجاوز  مببالغ  ال  وانه  متواضعة  زالت  ( (1.68%وما 

وهذا ال  (  2012) ( اىل2007خالل فرتة مخس سنوات متتالية من )
االستثمار   طريق  عن  التمويل  من  العراق  وحاجة  يتناسب 
بعد   هبا  القيام  املزمع  االعمار  عملية  يف  للمسامهة  االجنيب 

األستثمار  2003) تدفقات  يف  تطور  وجود  مالحظة  مع   ،)
املاضية   ابلفرتات  مقارنة  العراق  اىل  الداخل  املباشر  االجنيب 

م مقارنة  منخفظة  نسبها  تبقى  ومنها  ولكن  النامية  الدول  ع 
 الدول العربية أو دول غرب اسيا. 

 ( 2007-2012( تدفقات االستثمار االجنيب املباشر مباليني الدوالرات للفرتة )1جدول )
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 1350926 1651511 1408537 1216475 1816398 2002695 العال 

 560718 820008 696418 613436 1026531 1319893 الدول املتقدمة

 702826 735212 637063 530289 668439 589430 الدول النامية

 275580 472852 429230 404791 571797 906531 الدول االوربية 

 406770 436150 400687 324688 396152 364899 أسيا

 33511 44231 28726 42438 56608 34545 غرب أسيا

 يب املباشر اىل الدول العربية تدفقات االستثمار االجن

 *17 23 8 14 5 8 جزر القمر

 100 78 27 100 229 195 جيبوت 

 *107 *102 *112 *108 *87 *141 الصومال

 891 781 156 257 1794 1756 البحرين

 *2549 2082 1396 1598 1856 972 العراق

 1403 1474 1651 2413 2826 2622 االردن 

 1851 855 456 1114 -6 111 الكويت

 *3787 3485 4280 4804 4333 3376 لبنان

 1514 739 1243 1485 2952 3332 عمان

 244 214 180 301 52 28 فلسطني 

 327 -87 4670 8125 3779 4700 قطر 

 12182 16308 29233 36458 39456 24319 السعودية

 0 0 1469 2570 1467 1242 سوراي 

 9602 7679 5500 4003 13724 14187 االمارات 

 349 518- 189 129 1555 917 اليمن

 34923 33302 50570 63479 74115 57906 امجايل االستثمارات يف  الدول العربية

Source: UNCTAD. (2013). World investment report, global value chains: investment and trade for development, United Nations 
conference on trade and development, New York and Genva, PP213-215. 
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 *: ارقام تقديرية من املصدر. 

 ( 2007-2012( مقارنة تدفقات االستثمار االجنيب املباشر يف العراق مع العال والدول العربية للفرتة )2جدول )

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012  

الدول يف ستثمارات الامجايل ا
 العربية

57906 74115 63479 50570 33302 34923 57906 

 %2.89 %2.59 %2.02 %3.59 %5.22 %4.08 %2.89 العال / الدول العربية

 %9.82 %4.97 %4.53 %7.94 %11.97 %11.09 %9.82 الدول النامية/ ةالدول العربي

 %0.12 %0.19 %0.13 %0.10 %0.13 %0.10 %0.05 العال /العراق

 %1.68 %7.30 %6.25 %2.76 %2.52 %2.50 %1.68 لدول العربيةا/العراق

 %2.81 %7.61 %4.71 %4.86 %3.77 %3.28 %2.81 غرب أسيا/العراق

 (1املصدر: اجلدول من اعداد الباحث ابألعتماد على اجلدول )

وابلرجوع اىل البقعة االكثر أمناً واستقاراً وازدهاراً مقارنة مع  
حسب العراق  مناطق  ومنها    ابقي  الرمسية  الدولية  التقارير 

مشال   يف  تقع  اليت  العراق  اقليم كردستان  وهو  أال  الصحفية 
أربيل،   ثالثة حمافظات وهي )دهوك،  العراق واليت تتكون من 
فيها   االستثمار  تشجيع  وهيئة  حكومة  وبذلت  السليمانية(، 
متسارع   بشكل  تتطور  االقليم كبقعة  ترويج  يف  جهوداً كبرية 

وهتيئة  قانون    جدا  اصدار  خالل  من  االستثمارية  الظروف 
( رقم  )4االستثمار  لعام  عاصمة  2006(  واختطاف   ،)

، وتقدمي أوراق  2014االقليم أربيل اتج السياحة العربية عام  
للشرق االوسط عام   ، وأن امجايل  2018اعتمادها كعاصمة 

( من  أكثر  بلغ  االقليم  يف  بداية  22االستثمار  من  مليار   )$
هيئة )  أتسيس  عام  عام  2006االستثمار  منتصف  واىل   )

املمنوحة هي )2012) ( اجازة 258(، وان عدد االجازات 
اإلجناز، وان عدد   قيد  ومنها  منجزة  وفيها مشاريع  اآلن  حىت 

( عام  فيها  )2012األغنياء  اىل  وصل  و  30(  مليارير   )
( مليونري للدوالر وليس الدينار، وهذه النسبة أكثر  10000)

األغ نسبة  ميز  من  ما  أهم  ولعل  الدول،  من  الكثري  يف  نياء 
سنة   بعد  العراق  يف  املناطق  بقية  عن  هي    2003االقليم 

االستثمار   نسبة  ان  إال  واألمين،  السياسي  واالستقرار  اهلدوء 
االجنيب املباشر الداخل من امجايل االستثمارات يف االقليم هي  

( نسبة  ) 16فقط  مببلغ  اي  ، وهذا  %3.52(  فقط  مليار   )
دل على اخنفاضها مقارنة مع االستثمارات احمللية واليت بلغت  ي
(79 .)% 

 

 ( امجايل االستثمارات يف اقليم كردستان العراق موزعة حسب نوع االستثمار  2شكل )
 Source: Board of Investment. (2013). Investment Factsheet, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.  
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العراق ش ابن  االستثمارات  يرى خلف  تراجعا كبريا يف  هد 
العوامل   من  مجلة  بسبب  واخلاصة  العامة  املباشرة  االجنبية 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالسباب االمنية والفساد  
االنشطة   جممل  على  سلبا  انعكس  مما  واملايل  االداري 
االجنيب   االستثمار  أن  عن  فضال  واالجتماعية،  االقتصادية 

مل ترى النور اال يف االونة االخرية وما زالت ضمن    املباشر اليت 
ضعف   أبن  أيضاً  الباحث  ويرى  جدا.  متدينة  مستووايت 
التحتية   البنية  اىل  يرجع  العراق  يف  املباشر  االجنيب  االستثمار 
املدمرة، الفساد املايل واالداري، ضعف اداء السياسات املالية  

وتراجعها التنمية  توقف  والتجارية،  البيئة  والنقدية  غياب   ،
وابقاء   سياسي  بشكل  االجنبية  االستثمارات  وتوجه  القانونية 
االحتكارية   الشركات  انتاج  فوائض  لتصريف  سوق  العراق 
وحكوماهتا، واستنتج الباحث ابن البيئة العراقية طاردة وليست  
العوامل   نتيجة  املباشر  االجنيب  لالستثمار  جاذبة 

 (. 2013خلف، السابقة)
دراس ) أما  معرفة  loush, 2013Dacة  اىل  فهدفت   )

استعداد حكومة العراق واملعايري املستخدمة من قبل الشركات  
( اجلنسية  العراق،  MNCsاملتعددة  يف  لالستثمار   )

واوضحت أبن ممارسات احلكومة احلالية واملخاطر اجليوسياسية  
مستوى   حتدد  اليت  العوامل  من  املضيفة  ابلدولة  احملاطة 

االجنبي مسح كمي  االستثمارات  استخدام  ومت  االمريكية،  ة 
( والعراقية  184مبشاركة  االمريكية  العسكرية  القوات  من   )

بني   العراق  على  املوزعني  الدفاع  قسم  مع  واملقاولني  القدامى 
( من قادة اجليش  13( ومن ضمنهم )2011( و )2003)

االستثمارات   جتاه  وتصوراهتم  آرائهم  قدموا  الذين  االمريكي 
احمل  أبن  األمريكية  هي  الدراسة  نتائج  ومن  العراق.  يف  تملة 

األجنيب   االستثمار  مستوايت  من  تزيد  قد  العراقية  احلكومة 
وزايدة   الفساد،  وحماربة  األمن،  حتسني  خالل  من  املباشر 

( أن  أيضا  النتائج  وكشفت  من  76.93الشفافية.   )%
املتعددة   الشركات  أبن  يعتقدون  الدراسة  يف  املشاركني 

العراق، وأكدت  اجلنسيات األمر  تستثمر يف  أن ال  يكية جيب 

الدراسة بوجود عالقة بني االدارة العامة واملخاطر اجليوسياسية  
العراق.   والطويل يف  القصري  االستثمارات يف االجل  ومستوى 

يف الرتكيز على االستثمار  واوصى املشاركني الشركات األجنبية  
 يف البداية على القطاع النفطي فقط. 

السياسية األخرية يف العامل العريب يزيد من    تإن االضطرااب
املنظور   من  املباشر  األجنيب  االستثمار  موضوع  أمهية 
للشباب   العمل  فرص  خلق  ويعترب  واالجتماعي،  االقتصادي 
وشرطا   مقياساً  احلاضر  الوقت  يف  املنطقة  يف  السكاين  والنمو 
مل   املطلوبة  العمل  فرص  وان  االجتماعي.  لالستقرار  أساسيا 

وحدههم  يع احمللي  اخلاص  القطاع  أو  احلكومة  ابستطاعة  د 
ازدايد   اىل  يؤدي  القصري  املدى  يف  العريب  الربيع  ان  بتوفريها. 
األجنيب   االستثمار  تقليل  مث  ومن  املؤسسي  االستقرار  عدم 
السرعة   العمل على وجه  البلدان  املباشر، ولذلك وجيب على 

على  وحتافظ  جتذب  اليت  البيئية  الظروف  املستثمرين    لتهيئة 
النمو   مع  يتماشى  الوظائف  منو  جعل  أجل  من  األجانب 

 السكاين.  
  اثنياً : أهداف البحث

 :يهدف البحث اىل ما يلي 
عن  1 السابقة  الدراسات  وبعض  نظري  اطار  تقدمي   .

 .املوضوع 

. دراسة اثر احملددات الرئيسية واملتمثلة يف معدل التضخم،  2
للدينار   الصرف  وسعر  الفائدة  مقابل  معدل  العراقي 

االجنيب   لالستثمار  جذب  االمريكي كعوامل  الدوالر 
 املباشر الداخل اىل العراق. 

. تقدمي عدد من االستنتاجات واملقرتحات اىل متخذ القرار  3
واضحة   اسرتاتيجية  لتحديد  العراقي  االقتصادي 
أكثر   تدفقات  جلذب  والنقدية  املالية  للسياسات 

 اىل العراق.   لالستثمارات االجنبية املباشرة 
 اثلثاً : أمهية البحث 

املباشرة   االجنبية  االستثمارات  من كون  الدراسة  أمهية  تنبع 
، وهذا ما اكدته  2003بدأت ابلدخول اىل العراق بعد سنة  
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املديرية العامة لالحصاء واالحباث التابعة للبنك املركزي العراقي  
( سنة  من  لكل  السنوية  نشراهتا  )2003يف  و   )2004  ،)

البنك الدويل وبدرجة  وال ملعايري  يت مت اصدارها الول مرة وفقاً 
االهتمام   ذلك،  اىل  ابالضافة  والشفافية.  االفصاح  من  عالية 
مع   تطبيقي  بشكل  املباشر  االجنيب  االستثمار  بدراسة  القليل 
اىل   حديثا  لدخوهلا  هلا  جذب  االقتصادية كعوامل  املتغريات 

هذه الدراسة كأضافة  (، وأتيت أمهية  2003العراق بعد عام )
واملتغريات   املباشر  االجنيب  ابالستثمار  املرتبطة  للمعرفة 
اخرين   لباحثني  اجملال  وفتح  العراق  بيئة  يف  الكلية  االقتصادية 
بتطوير هذه الدراسة أبضافة متغريات اخرى أو إجراء دراسات  
املباشر   االجنيب  االستثمار  الستقبال  حديثة كالعراق  بيئة  يف 

 عن العامل اخلارجي ألكثر من عقدين. بعد انقطاع 
موضوع   السابقني  العقدين  خالل  الدراسات  تناولت 
من   النامية  او  املتقدمة  الدول  يف  املباشر  االجنيب  االستثمار 
واالستثمار   اجلنسية  املتعددة  الشركات  كدور  خمتلفة  زوااي 
هذه   أغلب  وان  الدول.  هذه  تنمية  يف  املباشر  االجنيب 

تركزت عل أسيا  الدراسات  معينة مثل جنوب وشرق  ى مناطق 
قليلة   اكادميية  دراسات  بوجود  لوحظ  بينما  الالتينية،  وأمريكا 
العراق، مع مالحظة   الشرق االوسط ومنها  على دولة منطقة 
العراق   اىل  الداخلة  املباشر  تدفقات االستثمار االجنيب  أزدايد 

( عام  املوضوع  2004بعد  امهية  ازدايد  اىل  ابالضافة  هذا   ،)
 للحكومة واملستثمرين. 

عام   بعد  العراق  أمهية  ألزدايد  أيضاً  الدراسة  هذه  وأتيت 
وأيضاً  2003) االجنبية،  الشركات  امام  اخليارات  ( كأحد 

لتنشيط   االجنيب  لالستثمار  العراقية  احلكومة  اهتمام  ألزدايد 
القطاع اخلاص ومشاركته الفاعلة يف عملية اعادة اعمار العراق  

العىب نتائج هذه  لغرض ختفيف  القطاع احلكومي، وما  ء على 
الدراسة إال حماولة ملساعدة صانع القرار االقتصادي يف العراق  
من معرفة العوامل اليت تعيق االستثمار االجنيب املباشر الداخل  
دعمها   أجل  من  اجلذب  عوامل  على  والتعرف  جتنبها  لغرض 

ت اخر  مبعىن  أو  اليها،  التدفقات  هذه  لزايدة  ساعد  واستغالهلا 

لالستثمار   مناسبة  بيئة  على خلق  القرار  متخذ  الدراسة  هذه 
االقتصادية واالجتماعية   التنمية  واملساعدة يف  املباشر  االجنيب 
يف العراق، هذا فضالً عن تزويد املستثمرين أبهم العوامل اليت  

 العراق. جتذهبم اىل االستثمار يف 
 البحث  رابعًا: فرضيات 

فان الدراسة اعتمدت    ،حث بناء على مشكلة واهداف الب 
 على الفرضيات االتية : 

الفائدة   .1 معدل  التضخم،  معدل  احلاصلة يف  التغريات  ان 
اثر معنوي يف تدفقات االستثمار   وسعر الصرف جمتمعاً 

 االجنيب املباشر الداخل اىل العراق. 

يف   .2 معنوي  اثر  التضخم  معدل  يف  احلاصلة  التغريات  ان 
 شر الداخل اىل العراق. تدفقات االستثمار االجنيب املبا

ان التغريات احلاصلة يف معدل الفائدة يف العراق هلا اثر   .3
الداخل   املباشر  االجنيب  االستثمار  تدفقات  يف  معنوي 

 اىل العراق. 

العراقي(   .4 )الدينار  احمللية  العملة  احلاصلة يف  التقلبات  ان 
مقابل العملة االجنبية )الدوالر االمريكي( اثر معنوي يف  

تدفقات  اىل    يف  الداخل  املباشر  االجنيب  االستثمار 
 العراق. 

 خامسًا: نطاق البحث 
هذه الدراسة يتضمن سلسلة زمنية سنوية ملتغريات اقتصادية  
الصرف   وسعر  الفائدة  ومعدل  التضخم  معدل  يف  متمثلة 
للدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي كمتغريات مستقلة مع  

املباشر االجنيب  االستثمار  بيئة    تدفقات  يف  معتمد  كمتغري 
 كدراسة حالة.  (2004-2011العراق للفرتة )

 سادسًا: جمتمع وعينة البحث 
يعترب العراق عينة ومنوذجا حلالة جمتمع الدول العربية لظاهرة  
االستثمار االجنيب املباشر، وان سبب اختيار العراق يرجع اىل  
  اختالف العراق عن ابقي الدول العربية من حيث أتخرها يف 

اكده   ما  وهذا  املباشر  االجنيب  االستثمار  تدفقات  استقبال 
 ( العاملي  االستثمار  من  WIRتقارير  نشره  سنوات  عرب   )
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العامة  2004-1992) للمديرية  السنوية  والنشرات   )
للعامني  العراقي  املركزي  للبنك  التابعة  واالحباث   لإلحصاء 

(2003( و  على  2004(  العربية  الدول  تصنيف  وإن   .)
من  األساس   جعل  وزمنه  االكادميي  العمل  وحمدودية  اجلغرايف 

اعتماد   مت  وابلتايل  جمتمعاً  العربية  الدول  دراسة كل  الصعب 
اليت اكتسبتها هذه   للخلفية  البحث نظراً  العراق كعينة جملتمع 
او   السياسي  ابلعمل  سواء  احلايل  العقد  خالل  الدولة 

نيسان   بعد  وخاصة  عاش  (2003)االقتصادي  حيث   ،
العراقي  العرا  السوق  وظهور  الواسع  االنفتاح  من  حالة  ق 

بشكل   اجلوار  ودول  عام  بشكل  العربية  للدول  كمنافس 
 خاص يف جذب تدفقات االستثمار االجنيب املباشر. 

 سابعًا: حمددات البحث
املتغريات   أتثري  يف  املتمثل  البحث  هدف  عن  النظر  بغض 

الفا  ومعدل  التضخم  معدل  من  لكل  املتمثلة  ئدة  املستقلة 
مع   االمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي  للدينار  الصرف  وسعر 
فأن   العراق،  اىل  الداخلة  املباشر  االجنيب  االستثمار  تدفقات 

 هلذه الدراسة بعض احملددات وكااليت: 
استخدمت هذه الدراسة سلسلة زمنية سنوية ملدة مثانية   .1

 (. 2004-2011سنوات فقط للفرتة )

تدفقات .2 على  الدراسة  هذه  االجنيب    ركزت  االستثمار 
هذه   اليها  وجهت  اليت  القطاعات  تتضمن  وال  املباشر 

 التدفقات أو الدول اليت جاءت منها.  
والنتائج   .3 فقط  متغريات  أربعة  الدراسة  هذه  تشمل 

اقتصادية   متغريات  اضافة  حال  يف  ختتلف  التطبيقية 
اخرى اليت قد تساهم يف تذبذب االستثمارات االجنبية  

يدخ ومل  الدراسة كحجم  املباشرة  هذه  نطاق  ضمن  ل 
االنفاق   النقد،  عرض  االمجايل،  احمللي  الناتج  السوق، 
ااحلكومي وغريها، أو متغريات غري اقتصادية كاألخطار  

 السياسية واالرهاب والفساد واالنتخاابت وغريها. 

فقط   .4 املتعدد  االحندار  منوذج  الدراسة  هذه  اعتمدت 
وميك الصغرى،  املربعات  طريقة  ختتلف  ابستخدام  ان  ن 

 النتائج عند استخدام مناذج أخرى.  

 مصادر البياانت ومتغريات الدراسة اثمنًا: 
اجلدو  )إن  الزمنية  3ل  السلسلة  بياانت  مصادر  يوضح   )

الصادرة   احمللية والدولية  السنوية  التقارير والنشرات  املنشورة يف 
  من املصادر الثانوية العربية او االجنبية ملتغريات البحث للفرتة 

(2011-2004.) 

 مصادر البياانت ملتغريات البحث  (3جدول )
 املقياس  منالتقارير والنشرات الصادرة  املتغري 

 UNICTAD  FDI inwardمؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية    الداخل االستثمار االجنيب املباشر 

 القياسي السعار املستهلك يف العراق الرقم  CPI البنك املركزي العراقي، صندوق النقد العريب معدل التضخم
 معدل الفائدة احلقيقي  IR البنك املركزي العراقي، صندوق النقد الدويل  معدل الفائدة 

 سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي  ER البنك املركزي العراقي، صندوق النقد العريب سعر الصرف 

 اتسعًا: توصيف النموذج  
هذه   اىل  يتضمن  قسمت  واليت  متغريات  أربعة  الدراسة 

الفائدة وسعر   ومعدل  التضخم  معدل  مستقلة وهي  متغريات 
الداخل،   املباشر  االجنيب  االستثمار  املعتمد  واملتغري  الصرف 
احملددات   ملعرفة  هو  الدراسة  هلذه  االساسي  اهلدف  وان 
االساسية لالستثمار االجنيب املباشر يف العراق من خالل بناء  

)منوذ  الصغرى  املربعات  طريقة  ابستخدام   Ordinaryج 

Least Square  نتيجة النموذج  هذا  استخدام  وأييت   ،)

عدم توفر بياانت سلسلة زمنية طويلة عن االستثمار االجنيب  
 املباشر يف العراق.  

Estimation Command: LS FDI CPI IR ERC 

Estimation Equation: FDI = C(1)*CPI + 

C(2)*IR + C(3)*ER + C(4) + e 

 حيث ان  

= FDI  .)االستثمار االجنيب املباشر الداخل )مليون دوالر 
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= C(4)   املعادل حالة كون    ةاثبت  يف  التابع  املتغري  قيمة   (
 املتغريات املستغلة مساوية الصفر(. 

= C(1) .معامل معدل التضخم 
= C(2)    .معامل معدل الفائدة 
= C(3)   مقابل الدوالر    معامل سعر الصرف الدينار العراقي
 االمريكي. 
=CPI    التغري بوصفه  املئوية،  النسبة  وميثل  التضخم  معدل 

 السنوي يف الرقم القياسي ألسعار املستهلك. 
=IR    رأس عائد  بوصفه  املئوية،  النسبة  ميثل  الفائدة  معدل 
 املال. 

=ER    الدوالر مقابل  العراقي  الدينار  الصرف  سعر 
 االمريكي. 

= e  املتغري العشوائي 
 راً: أدوات البحث عاش

استخدام   مت  الفرضيات  واختبار  البحث  اهداف  لتحقيق 
 ( االحصائية  على  Eviews 5.1احلزمة  ابالعتماد   )

 االساليب االتية: 

. املنهج التحليلي الوصفي لتطور االستثمار االجنيب املباشر  1
 واملتغريات االخرى خالل فرتة الدراسة. 

على 2 املشتمل  الكمي  التحليلي  املنهج  االساليب    . 
واالحنرافات   احلسابية  املتوسطات  ومنها  االحصائية 
احلديثة   القياسية  واالساليب  جاكبريا  واختبار  املعيارية 
بياانت   سكون  من  للتحقيق  الوحدة  جذر  كاختبار 
املربعات   بطريقة  املتعدد  واالحندار  الزمنية  السلسلة 
الفائدة   ومعدل  التضخم  معدل  اثر  لتحديد  الصغرى 

الصرف الداخل    وسعر  املباشر  االجنيب  االستثمار  على 
املتغريات   بتعدد  تتعقد  احصائية  معادلة  وفق  العراق  اىل 

 الداخلة يف النموذج. 

 FDI=F(CPI,IR,ER) 

 املبحث الثاين: االطار النظري والدراسات السابقة 
واألنواع املفهوم  االجنيب:    Foreign)أواًل:االستثمار 

n)Investment: Types & Definitio 
إن االستثمار االجنيب املباشر أصبح أكثر أمهية من التجارة  
كطريقة للصفقات االقتصادية الدولية يف االقتصاد العاملي يف  

احلايل ويعرف   (Mithani, 2010, 491)الوقت   ،
التزام مايل على واحد او اكثر من املوجودات   االستثمار أبنه 

( املستقبلية  املدة  يف  سيحمل  ،   Jones(,2000الذي 
وبشكل عام ميكن ان يقسم االستثمار االجنيب اىل االستثمار  

احملفظي واالستثمار  املباشر    & Khan)االجنيب 

Khattak, 2009)  هو املباشر  األجنيب  واالستثمار   ،
االستثمار احلقيقي ويشري إىل وسيلة لالستثمار طويل األجل  
رؤوس   ابستخدام  اإلدارية  الرقابة  نفوذ  على  احلصول  هبدف 

، ومبعىن أخر ابه   (Aqeel & Nishat, 2005)الموالا

األنشطة   يف  الطويل  املدى  على  املال كالتزام  رأس  توظيف 
 االقتصادية يف الدولة املضيفة، بينما يعرف االستثمار احملفظي 

(Foreign Portfolio Investment)   شراء ابنه 
عائد   على  احلصول  لغرض  فقط  االجنبية  والسندات  االسهم 

االم وأمحد،  على  )حممد  املستثمرة  (.  105،  2013وال 
كمصدر   استقراراً  أكثر  املباشر  االجنيب  االستثمار  ويعترب 

 .  (Lipsey, 2001)لألموال مقارنة ابالستثمار احملفظي 
األجنيب   االستثمار  من  أنواع  أربعة  بني  ميز  من  وهناك 
املباشر ابالعتماد على الدوافع املختلفة للشركات عند االخنراط  

املوارديف   عن  البحث  وهي:  املباشر  األجنيب   االستثمار 

(Resource Seeking)السوق عن  البحث   ، 

(Market Seeking)الكفاءة عن  البحث   ، 

(Efficiency Seeking)    املوجودات عن  والبحث 
  (Strategic Asset Seeking)االسرتاتيجية 
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(Dunning, 1998  املباشر (. واعترب االستثمار االجنيب 
ن زايدة الرفاهية يف الدول املضيفة من خالل الفوائد  مسوولة ع

نتيجة استخدام تكنولوجيا جديدة واالبداع،   املرتبطة ابالنتاج 
اضافية  مهارات  وتنمية  جديدة  ادارية   ,Caves)ومهارات 

1974). 

األجرائية   التعاريف    Operational)اثنيًا: 

Definitions) 
املباشر  االجنيب   rect (Foregin Di  االستثمار 

Investment) 
االجنيب   لالستثمار  التعريف  نفس  يتبىن  الدراسة  هذه  إن 
التعاون   كمنظمة  الدولية  اهلياكل  قبل  من  املقدم  املباشر 

، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  (OECD)االقتصادي والتنمية
الدويل    (UNCTAD)   والتنمية النقد   والصندوق 

(IMF)   عالقة على  ينطوي  استثمارا  انه  األمد  على  طويلة 
يف   مقيم  قبل كيان  من  واملراقبة  الدائمة  املصلحة  ويعكس 
يف   األم(  املؤسسة  أو  املباشر  األجنيب  )املستثمر  ما  اقتصاد 
األجنيب   املستثمر  بلد  غري  آخر  اقتصاد  يف  مقيمة  مؤسسة 
أو   هلا  التابعة  املؤسسة  أو  املباشر  األجنيب  )االستثمار  املباشر 

الشركات األجنبية(.   أن  فروع  يعين  املباشر  االستثمار األجنيب 
املستثمر ميارس درجة كبرية من التأثري على إدارة الكيان املقيم  

   .(UNCTAD, 2006)يف اقتصاد الدولة االخرى
    (Inflation Rate)  معدل التضخم

العام يف مستوى اسعار   يقيس االرتفاع  التضخم  إن معدل 
الشر  القوة  اخنفاض  ومن مث  واخلدمات  ارتفاع  السلع  وان  ائية. 

النمو   على  وكبري  سليب  أتثري  هلا  يكون  التضخم  معدل 
التضخم   معدل  وان  املباشر.  األجنيب  واالستثمار  االقتصادي 
لعدم   وكمؤشر  اجليد  االقتصاد  اساسيات  من  هامة  ميزة  هو 
االقتصاد   يف  توتر  وجود  ويعكس  الكلي  االقتصاد  استقرار 

م  ويعترب  احلكومة.  قدرة  وعدم  العامل  الداخلي  التضخم  عدل 
املباشر،   االجنيب  االستثمار  تدفقات  على  التأثري  يف  احلاسم 
حيث ان ارتفاع معدل التضخم يشري اىل عدم وجود استقرار  

االستثمار   تدفقات  اخنفاض  اىل  ويؤدي  للدولة  اقتصادي 
املباشر   ,Rammal & Zurbruegg)االجنيب 

اجيايب    ، وهناك من يرى ابن معدل التضخم له اتثري (2006
املباشر االجنيب  االستثمار  تدفقات   Awan, Uz)-على 

Zaman & Khan, 2010; Zaman, Shah, 

Khan & Ahmed, 2006).  
    (Interest Rate)  معدل الفائدة

االقتصاد   خماطر  ارتفاع  اىل  احلقيقي  الفائدة  معدل  يشري 
االجنيب   االستثمار  جذب  عوامل  واحدى  للدولة  الكلي 

وختتلف   وجدت  املباشر،  حيث  الدراسة  ابختالف  العالقة 
عامل   يعترب  الفائدة  معدل  اخنفاض  ابن  الدراسات  بعض 

  Glu)جذب للمزيد من تدفقات االستثمار االجنيب املباشر

et al., 2012; Çevis & Çamurdan, 

الدولة  (2007 يف  الفائدة  معدل  إذا كان  أنه  املتوقع  ومن   ،
تدفقات  من  املزيد  سيجذب  منخفضة  االستثمار    املضيفة 

  (Grubaugh, 1987)األجنيب املباشر وابلعكس 
  e(Exchange Rat(  سعر الصرف

تدفقات   على  املؤثرة  العوامل  احد  الصرف  سعر  يعترب 
سعر   أبنه  الصرف  سعر  ويعرف  املباشر،  األجنيب  االستثمار 
عملة   سعر  يقيس  أنه  أي  األجنبية  العملة  من  احمللية  العملة 

أخر  عملة  مقابل  يف  العملة واحدة  قوة  اخنفاض  فان   ى. 

(depreciation)   االستثمار على  وسليب  اجيايب  أتثري  له 
أتثريها   يكون  البداية  ففي  سواء،  حد  على  املباشر  األجنيب 

األجنبية نظرياهتا  مع  للدولة  اإلنتاج  وتكاليف  األجور   على 

(Linda, 2011)  ويقلل العائد على االستثمار للمستثمر ،
ن اخنفاض قيمة عملة دولة ما يؤثر يف  األجنيب. وهذا يعين اب 

األجنيب   االستثمار  تدفقات  وجذب  تشجيع  على  الغالب 
 Nabende, 2002; Yasin, -(Bendeاملباشر 

أبن  (2005 القائلة  الفرضية  خالل  من  ذلك  اتكيد  ومت   ،
على   عالية  عوائد  بتحقيق  مهتمون  األجانب  املستثمرين 

 . (Anokye & Tweneboah, 2008)االستثمار
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وأن التأثري السليب لسعر الصرف يشري إىل أن اخنفاض عملة   
األجنيب   االستثمار  تدفقات  على  سلبا  يؤثر  املضيفة  الدولة 

اليها  وهلذا  (Khan & Nawaz, 2010)املباشر   ،
تدفقات   يف  هاما  دورا  تلعب  النقدية  السياسة  فأن  السبب 

املباشر  األجنيب    ,Nasir  &  Hassan)االستثمار 

واب (2011 احمللية  ،  للعملة  الصرف  سعر  استقرار  فان  لتايل 
املباشر وابلعكس   تدفقات االستثمار األجنيب  ضروري جلذب 
جيعل   الصرف  سعر  قيمة  اخنفاض  او  ضعف  يكون  قد 
رخيصة،   ذات كلفة  والتصدير  عالية  ذات كلفة  االسترياد 
األجنيب   االستثمار  على  إجيايب  أثر  له  يكون  قد  وابلتايل 

  .املباشر
املباشراثلثاً  االجنيب  لالستثمار  املعتمدة  النظرايت   : 

(Underpinning Theories for FDI) 
االستثمار   تدفقات  تفسر  اليت  النظرايت  من  العديد  هنالك 
االجنيب املباشر من الدول املتقدمة عن طريق شركاهتا املتعددة  
اجلنسية للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود الدولة االم  

دو  اىل  موضوع  والتوجه  وأن  النامية،  الدول  وخاصة  اخرى  ل 
االدبيات   يف  اهتمام كبري  تلقت  املباشر  االجنيب  االستثمار 

والنتائج احملددات  جانبني  على  ركزت  واليت   االكادميية 

(determinants and consequences)   ومن  .
املواقع تنويع  نظرية  هي  النظرايت  هذه   ابرز 

(Diversification Theory) على تدين    تركز 
اليت قد يتعرض هلا     (Minimization Risk)املخاطرة

على   يركز  االستثمار  هذا  أن  اذ  املباشر،  االجنيب  االستثمار 
احملددات   على  الرتكيز  مع  املضيفة  الدولة  اختيار  يف  املفاضلة 
اليت تدفع الشركات االجنبية للمفاضلة بني فرص االستثمار يف  

ا املناخ  طريق  عن  املختلفة  وإجراءات  الدول  الستثماري 
يف   املتوفرة  واالمتيازات  واحلوافز  التسويقية  والعوامل  احلماية، 

  .الدول املضيفة 
نظرية  يعترب  حني      Factor endowments)-يف 

) based trade theory    الضوء تلقي  اليت  النظرايت  من 

هذه   وأن  املباشر،  االجنيب  لالستثمار  املكانية  احملددات  على 
جه اىل البلدان ذات األجور املنخفضة واملوارد  االستثمارات يو 

أن   للتجارة  اجلديدة  النظرية  هذه  وتقرتح  الوفرية،  الطبيعية 
املباشر.   األجنيب  لالستثمار  الدافعة  القوة  احلجم هي  وفورات 

endowment theory) -(Factorبينما ترى نظرية  

االساسية    والظروف  اهلبات  يف  الفطرية  االختالفات  أبن 
االستثمار  املوات لتدفقات  اجلغرايف  النمط  يفسر  الدول  بني  ية 

من   اليت  املضيفة  للدولة  الوحيدة  والطريقة  املباشر،  األجنيب 
   املمكن أن تؤثر على هذا النمط هو تغيري األسس االقتصادية 

(Campos & Kinoshita, 2003) . 
املوقع نظرية  اهتمام  حمور    Locational)إن 

Approach) امل اخلصائص  املضيفة او  للدول     ميزة 
(Country Specific Factors)     بقضية يرتبط 

اخــتـيــار الدولة املضيفة اليت ستكون مقرا لالستثمار أو ممارسة  
املتعددة   للشركات  التـسـويــقـيـــة  أو  اإلنتاجية  األنشطة 
والعـــــوامل   احملددات  على  ترتكز  أهنا  آخر  مبعىن  اجلنسيات، 

ـئية املؤثرة علـى قرارات هذه الشركات يف الدولة  املوقعيـة أو الـبـي
املضيفة. وهذه النظرية هتتم ابملتغريات البيئية يف الدول املضيفة  
على   تؤثر  اليت  العـوامل  وتـلــك  والطلب  ابلعرض  ترتبط  اليت 
ونظم   والتطوير  والبحوث  التسويقية  أو  اإلنتاجية  األنشطة 

وغريها وهتتم   (Dicken, 1992)اإلدارة  بكل  ،  أيضاً 
ال   ... واإلدارة  والتسويق  اإلنتاج  بتكاليف  املرتبطة   العوامل 

(Dunning, 1980). أشار عام    (Dicken)حيث 
بتعريف العوامل      Dunningبـ  131يف الصفحة    1992

نفس   على  تتوفر  اليت  "تلك  أهنا  على  معينة  مبواقع  املتعلقة 
اليت  الشروط  جلميع الشركات مهما كان حجمها وجنسيتها و 

هي حمددة يف األصل مبواقع معينة وجيب أن تستخدم يف تلك  
اىل   متيل  املختلفة  الدخل  مستوايت  ذات  الدول  ان  املواقع". 
امتالك هياكل خمتلفة حسب الطلب، وان نوع وجمموعة السلع  
يعترب   ولذلك  للدخل،  وفقا  التفاوت  إىل  متيل  املطلوبة 

ما كخصائص  االختالف يف حجم وتركيبة االسواق عامال مه
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املوقع احملددة. ومثة عامل آخر هو أتثري احلكومات الوطنية من  
انحية املناخ السياسي واملوقف الوطين جتاه االستثمار األجنيب  
املباشر. ان ادراك وتصور الشركة للغة والثقافة للمواقع احملتملة  
الكاملة   األجانب  ملكية  على  املفروضة  القــيود  لالستثمار، 

اإل األجنبية  ملشاريع  الـعـمـالت  تــحويـــل  وعملية  ستثمار، 
الضرائب،   نظام  الصرف،  أسعار  ثبات  ومدى  هبا  والتعامل 
هذا   عامة،  بصفة  املضيفة  الدولــة  بيئة  مع  التكيف  ومدى 
القرار   اختاذ  عملية  يف  دورا  يلعب  االم  الدولة  ان  عن  فضالً 

 .االستثماري للموقع
اىل ان   heory) (growth tبينما أشارت نظرية النمو

ابلنمو   اجيايب  بشكل  يرتبط  املباشر  األجنيب  االستثمار 
التكنولوجيا   تطوير  دور  على  شدد  وأيضاً  االقتصادي، 

النمو   تعزيز  يف  واإلنتاجية  .  (Lim, 2001)والكفاءة 
الداخلي النمو  نظرايت    endogenous)وأوضح 

growth theories)     الطويل املدى  على  النمو  أبن 
يتأث ولكن  للدولة  املادية  االستثمارات  من حجم  فقط  ليس  ر 

ولذلك   االستثمار.  من  االستفادة  على كفاءة  يعتمد  أيضا 
التنظيمية   املهارات  دمج  على  الداخلي  النمو  منوذج  ركزت 
التكنولوجي،   والتقدم  واالبتكار  والبشرية،  والتقنية  واإلدارية 

إح  يتم  ما  غالبا  واليت  النمو  نظرايت  يف  املعرفة  ضارها  وتراكم 
املباشر األجنيب  االستثمار  طريق    Romer 1986)عن 

Manliw, David & David, 1992)  وان أتثري .
املضيفة   الدول  اقتصادايت  على  املباشر  األجنيب  االستثمار 
اإلدارية   والتقنية  املعرفة  تقدمي  وهي  هلا  املزااي  بعض  حيقق 

اإلنت  الكفاءة  زايدة  على  تساعد  اليت  املطلوبة  اجية  والصناعية 
املؤيدون لالستثمار األجنيب   يرى  اإلنتاج. مبعىن آخر،  لعوامل 
أهم   إحدى  ان  اجلنسية  املتعددة  الشركات  طريق  عن  املباشر 
الفوائد اإلجيابية املتوقعة منها هو نقل املعرفة واخلربات اإلدارية  
وجلب التكنولوجيا احلديثة واملتطورة، إضافة إىل دعم عمليات  

 .وصاً يف الدول النامية البحث والتطوير وخص

املباشر   األجنيب  االستثمار  بني  النظري  الرتابط  ارجاع  وميكن 
التجديد نظرية  اىل  االقتصادي   والنمو 

(Modernisation)   التبعية   ونظرية 
(Dependency)  وتقرتح نظرية التجديد أبن االستثمار ،

األجنيب املباشر ميكن أن تعزز النمو االقتصادي وفقا ملبدأ أن  
النمو  ال نظرية  بينما تؤكد  املال االستثماري،  يتطلب رأس  نمو 

االستثمار   خالل  من  التكنولوجيا  نقل  دور  على  اجلديدة 
التحتية   البنية  إىل  تفتقر  النامية  البلدان  ألن  املباشر  األجنيب 
واالستقرار   احملررة  املالية  األسواق  التعليم،  مثل  الضرورية 

وب  االقتصادي،  واالجتماعية  نقل  السياسي  عن  النظر  صرف 
معها   جيلب  املباشر  األجنيب  االستثمار  فان  التكنولوجيا 
إىل   والوصول  الدراية  والتسويق  واإلدارية،  التنظيمية  املهارات 
املتعددة   للشركات  التسويق  شبكات  خالل  من  األسواق 

أبن  (Adam, 2009)  اجلنسية البعض  وجد  وقد   ،
ذات   وظيفة  يلعب  املباشر  األجنيب  من  االستثمار  جانبني 

إنتاجية   إمجايل  وزايدة  املال  رأس  تراكم  يف  املسامهة  خالل 
 . عوامل اإلنتاج

هذه   فان  السابقة،  النظرية  املسلمات  هذه  على  ابالعتماد 
على   االقتصادية  احملددات  بعض  أتثري  معرفة  حتاول  الدراسة 
املستثمرين   منظور  من  الداخل  املباشر  االجنيب  االستثمار 

 .ظيفةخلصائص الدولة امل
  (Literature Reviews)رابعًا:الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات اليت أجريت يف بلدان خمتلفة  
حول موضوع االستثمار االجنيب املباشر واملتغريات االقتصادية  
ابستخدام عينات، منهجيات وأساليب خمتلفة وخرجت بنتائج  

اىل وجو  الدراسات توصلت  والكثري من هذه  د عالقة  متنوعة 
 .بني تدفقات االستثمار االجنيب املباشر واملتغريات االقتصادية 

الفائدة   وأسعار  التضخم  من  عالقة كل  الرفاعي  درس 
)اخلصم، االيداع، االقرتاض( مع االستثمار األجنيب يف االردن  
طريقة   ابستخدام  املتغريات  واجتاه  معنوية  قياس  خالل  من 

(. وتوصل الدراسة  2200-1990املربعات الصغرى للفرتة )



204 

 

االجنبية   االسثمارات  بني  معنوية  عكسية  عالقة  وجود  اىل 
فائدة االيداع، وعالقة طردية   ومعدل اخلصم وغري معنوية مع 
االقرتاض.   على  الفائدة  مع  ومعنوية  التضخم  مع  معنوية  غري 

( عام  والشواوره  الفواز والنيف  توصلت دراسة  (  2009بينما 
لعجز  سليب  أتثري  وجود  االنفتاح    اىل  لدرجة  وأجيايب  املوازنة 

التجاري على تدفقات االستثمار االجنيب يف االردن مع عدم  
االستثمارات   هذه  على  التضخم  ملعدل  أتثري  اي  وجود 

( للفرتة  الصغرى  املربعات  طريقة  -1976ابستخدام 
على  2006 ابلعمل  االردنية  احلكومة  الدراسة  واوصت   ،)

اال االستثمارات  من  املزيد  من  جذب  بدال  املباشرة  جنبية 
املوازنة،   يف  العجز  لسد  واملساعدات  القروض  على  االعتماد 
وهذه الدراسة تتفق بعدم وجود أتثري للتضخم على االستثمار  

 ,Khan     & Qayyum)االجنيب املباشر مع كل من 

والعبادي،    (2007 فكرة  2007  )الكواز  مع  تتفق  وال   ،)
احملددات التضخم كأحد  معدل  لالستثمار    اعتبار  األساسية 

من  دراسة كل  جاءت يف  واليت  املباشر    ,Yang)االجنيب 

Groenewold & Tcha, 2000; Ezirim, 

Anoruo & Muoghalu, 2006 Gul  et al., 

2012; Malik & Malik, 2013 ;)   . 
( عام  قدومي  وطبيعة  2007حاول  حجم  على  التعرف   )

تغريه ومعدل  املباشرة  األجنبية  مع  االستثمارات  السنوي  ا 
( للفرتة  األردن  يف  عليها  املؤثرة  العوامل  -1995حتديد 

املستقلة كحزمة  2004 املتغريات  أتثري  هو  نتائجها  ومن   ،  )
األجنبية   االستثمارات  حجم  على  جداً  قوي  بشكل  واحدة 
املباشرة، وتوصي الدراسة احلكومة ومؤسسة تشجيع االستثمار  

ستثماري املناسب جلذب  على ضرورة توفري العوامل واملناخ اال
املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، وبعكس ما توصلت  

 (. 2002: مجيل، 2000اليه دراسة كل من )املسيلي، 
دراسة )   .Glu, et alاخترب  دور  2012عام   )

االستثمار االجنيب املباشر يف منو االقتصاد الباكستاين ابدخال  
راسة من ضمنها معدل  عشرة متغريات اقتصادية يف منوذج الد

للفرتة   سنوية  زمنية  لسلسلة  التضخم  ومعدل  الفائدة 
عالقة  1990-2008) وجود  اىل  الدراسة  وتوصلت   ،)

الفائدة وعالقة سلبية ملعدل التضخم مع   اجيابية معنوية لسعر 
دراسة استخدم  بينما  املباشر.  االجنيب  االستثمار   تدفقات 

Ahmed & Malik ( شهرية 2012عام  بياانت   )  
( سليب  2011-2003للفرتة  أتثري  بوجود  النتائج  وتبني   ،)

االجنيب   االستثمار  تدفقات  على  الصرف  لسعر  ومعنوي 
املباشر يف ابكستان بعكس ما توصلت اليه دراسة اخرى من  

)  Malik & Malikقبل أتثري  2013عام  بوجود   )
( للفرتة  التدفقات  هذه  على  الصرف  لسعر  -1971اجيايب 

ط2009 ابستخدام  قام  (  بينما  الصغرى.  املربعات  ريقة 
( ابختبار فرضية وجود عالقة  2007الربواري واملعماري عام )

عكسية بني االستثمار االجنيب املباشر الداخل وسعر الصرف  
للفرتة   وهنكاراي  اجلنوبية  ماليزاي، كوراي  من  لكل  املستقر  غري 

يف  2003–1980) الكبري  التغري  ابن  الباحثان  واستنتج   ،)
لصرف وعدم وجود تشريعات حملية هلذه الدول حلماية  سعر ا

ويرى   االستثمارات،  لطرد  مساعدة  عوامل  يعترب  املستثمرين 
يف   احلاصل  التذبذب  من  املستثمرين  محاية  بضرورة  الباحثان 
تشريعات   احمللية، ووضع  العمالت  والتأثري على  الصرف  سعر 
زايدة   على  قادرين  وجعلهم  املستثمرين  وحتمي  تضمن 

ضرراً  است ختلق  ال  حبيث  املمكنة  التسهيالت  وتقدمي  ثماراهتم 
للبلد املضيف وال للمستثمرين، ويتفق نتائج هذه الدراسة مع  

من   :Ahmed & Malik, 2012)كل 

Katrakilidis, 1997; Vasilescu, 2009; 

Nasir & Hassan, 2011; Khan & Nawaz, 

 . (Ezirim, et al., 2006)  وبعكس دراسة  (2010
)  أما عبدمواله  الفهم  2011دراسة  تعزيز  على  فركزت   )

ضعف   أسباب  ملعرفة  املباشر  االجنيب  االستثمار  حملددات 
من   ابلرغم  املباشر  األجنيب  لالستثمار  العربية  الدول  جاذبية 
ومت   واملؤسسية،  التحتية  البنية  يف  األصالحات  من  العديد 

ملقارنة   اجلاذبية  منوذج  مع كو   17استخدام  عربية  راي  دولة 
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بني   اجيابية  عالقة  وجود  اىل  الدراسة  وتوصلت  اجلنوبية. 
االستثمار االجنيب املباشر وحجم االقتصاد واالنفتاح التجاري  
العمالة   وتوفر  التحتية  والبنية  املؤسسية  والبيئة  النمو  ومعدل 
من   املباشر  االجنيب  لالستثمار  االم  الدولة  وواردات  املاهرة، 

قة عكسية بني االستثمار االجنيب  الدولة املضيفة مع وجود عال
املباشر ومعدل الضرائب يف الدولة املضيفة. واستنتج الباحث  
الضرائب   معدل  التحتية،  البىن  يف  العربية  للدول  ميزة  بوجود 
االخري   يتفوق  بينما  اجلنوبية  بكوراي  التجاري مقارنة  واالنفتاح 
  من حيث احلجم االقتصادي وجتارهتا مع دول منظمة التعاون 

سياسات   استخدام  الدراسة  ويوصي  والتنمية.  االقتصادي 
تدفقات   زايدة  لغرض  اخرى  إىل  عربية  دولة  من  خمتلفة 

  .االستثمار االجنيب املباشر
( بفحص أتثري بيئة االقتصاد  2002عام )  Amadiقام  

)للفرتة   نيجرياي  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  على  الكلي 
امل1970-1997 طريقة  ابستخدام  الصغرى.  (  ربعات 

مثل   الكلي  االقتصاد  متغريات  بعض  أبن  النتائج  وأوضحت 
وسعر   الفائدة  ومعدل  الواحد،  للفرد  اإلمجايل  احمللي  الناتج 
األجنيب   االستثمار  على  جدا  قوي  أتثري  له  الصرف كان 
والبطالة   التضخم  معدل  مثل  األخرى  واملتغريات  املباشر، 

الدرا وخلصت  معها.  ضعيفة  عالقة  بيئة  سجلت  أن  إىل  سة 
تدفقات   حجم  حتديد  يف  حيواي  دورا  تلعب  الكلي  االقتصاد 
اخرى   دراسة  ففي  املباشر.  األجنيب  االستثمار 

)   Adebusuyi & Salakoلــــ استخدم  2001عام   )
تقنية التكامل املشرتك يف اختبار احملددات التجريبية لالستثمار  

أباأل النتائج  وأشارت  نيجرياي،  يف  املباشر  سعر  جنيب  ن 
التحتية واالئتمان على االقتصاد احمللي   البىن  الصرف، وتطوير 
من العوامل الرئيسية اليت تؤثر على تدفقات االستثمار األجنيب  
املباشر كان   األجنيب  االستثمار  أن  أيضا  ولوحظ  املباشر، 

احلق والدخل  احمللي  الفائدة  لسعر  وبوجود  حساسا  للفرد  يقي 
االستقرار على  للحفاظ  جذب    حاجة  أجل  من  السياسي 

دراسة  توصلت  بينما  األجنيب.  عام    Okaforاالستثمار 

وسعر  2012) الفائدة  سعر  االمجايل،  احمللي  الناتج  ابن   )
الصرف من احملددات االساسية لالستثمار االجنيب املباشر يف  

املتغريات   ابن  النتائج  وأشارت  الكلية  نيجرياي.  االقتصادية 
ات االستثمار االجنيب املباشر وعلى  احمللية يكون حامسا لتدفق

متخذ القرار العمل على تطوير البيئة االقتصادية الكلية جلذب  
 .االستثمار االجنيب املباشر يف نيجرياي

( عام  خلف  دراسة  شهد  2013وتطرق  العراق  أبن   )
شرة بسبب مجلة من  تراجعا كبريا يف االستثمارات االجنبية املبا

واالجت االقتصادية  والفساد  العوامل  واالمنية  والسياسية  ماعية 
االنشطة   جممل  على  سلبا  انعكس  مما  واملايل  االداري 
االقتصادية واالجتماعية، فضال عن ان االستثمارات االجنبية  
املباشرة اليت مل ترى النور اال يف االونة االخرية وال زالت ضمن  

متدينة التحتية    مستووايت  البنية  اىل  يرجع  جدا، وأن ضعفها 
دمرة، الفساد املايل واالداري، ضعف اداء السياسات املالية  امل

البيئة   غياب  وتراجعها،  التنمية  توقف  والتجارية،  والنقدية 
وابقاء   االجنبية بشكل سياسي  االستثمارات  وتوجيه  القانونية 

االحتكار  الشركات  انتاج  فوائض  لتصريف  سوق  ية  العراق 
اقية طاردة لالستثمار  وحكوماهتا، وكلها عوامل جيعل البيئة العر 

بيئة   العراقية هي  البيئة  الدراسة أبن  املباشر. ويستنتج  االجنيب 
التحتية،   البىن  انعدام  نتيجة  لالستثمار  جاذبة  وليست  طاردة 
فاعلية   وضعف  القوانني  انعدام  واملايل،  االداري  الفساد 

وكل االقتصادية،  املخاطر  السياسات  زايدة  اىل  يؤدي  ها 
العائد ع الباحث ابن يكون  واخنفاض  لى االستثمار. ويوصي 

االستثمار االجنيب مكمال لدور الدولة يف السوق وتفعيل دور  
  .السياسة املالية والنقدية والقضاء على الفساد االداري واملايل 

إن بيئة الدراسة احلالية )العراق( خيتلف عن بيئة الدراسات  
االسالسا تدفقات  الستقبال  جديدة  بيئة  ويعترب  تثمار  بقة 

الزمن واليت بدأت   العقد من  املباشر حبيث مل يتجاوز  االجنيب 
( عام  بعد  وجود  2003ابلدخول  عدم  عن  فضال  هذا   ،)

بياانت   توفر  لعدم  العراق  عن  للموضوع  تطبيقية  دراسات 
  سلسلة زمنية، وابلتايل فان نتائج هذه الدراسة سيكون خمتلفا 
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هلا   الزمين  والنطاق  املنهجية  اختالف  بعض  نتيجة  ومعرفة 
العراقية طاردة لالستثمار االجنيب   البيئة  اليت جعلت  االسباب 
املباشر وليست جاذبة على االطالق، يف حني تتشابه الدراسة  
مع مثيالهتا يف ربط االستثمار االجنيب املباشر الداخل ببعض  

الكلية كمحدد االقتصادية  الدراسة  املتغريات  وتركزت  هلا.  ات 
ستثمار االجنيب املباشر للدولة املضيفة  على عوامل اجلذب لال

ابالعتماد على نظرية املوقع ومكوانهتا والنمو اليت تعطي اطارا  
ضمن   املباشر  االجنيب  االستثمار  حمددات  لتحليل  مناسباً 

 خصائص املوقع )املستوى الكلي(. 
السابقة   الدراسات  استعراض  من  هناك  يتبني  مازالت  ابنه 

بني  العالقة  اختبار  يف  من  فجوة  الكلية  االقتصادية  املتغريات   
وهذه   اآلخر،  اجلانب  من  املباشر  األجنيب  واالستثمار  جانب 
على   تركز  عديدة  دراسات  وجود  عدم  يف  تتلخص  الفجوة 
وان   العراق،  وخصوصا  عام  بشكل  األوسط  الشرق  منطقة 

نيب املباشر بشكل جترييب  وجدت فاهنا مل تربط االستثمار االج
نت  اخرى  متغريات  زمنية  مع  لسلسلة  بياانت  توفر  عدم  يجة 

( سنة  بعد  التدفقات  هلذه  العراق  استقبال  (.  2003بسبب 
االستثمار   حمددات  على  للرتكيز  الدراسة  هذه  جاءت  وهلذا 
الكلية   االقتصادية  النظرية  نظر  وجهة  من  املباشر  االجنيب 

خص االعتبار  بنظر  أتخذ  املضيفة  حيث  الدولة  اقتصاد  ائص 
نبية املباشرة واليت ترتكز على عوامل اجلذب  لالستثمارات االج

اليها   املوجهة  املضيفة  ابلدولة  مرتبطة  عوامل  وهي  هلا 
الدفع   عوامل  على  الدراسة  هذه  تقوم  وال  االستثمارات، 
املباشر واليت تشري   كمدخل اخر حملددات االستثمار االجنيب 

حت فرصة  وجود  مع  اىل  مقارنة  اخرى  دولة  يف  أعلى  ربح  قيق 
  .االم  الدولة

يف   عديدة  دراسات  وجود  من  الرغم  وعلى  اخلامتة،  ويف 
االقتصادية   العوامل  بني  والتأثري  العالقة  حول  املتقدمة  الدول 
الكلية واالستثمار االجنيب املابشر اال انه حلد االن مل يتوصل  

اه العالقة بينهما،  هذه الدراسات اىل نتائج متفق عليها يف اجت
ال أمام  فرصة  يعطي  الدراسات  وهذا  من  املزيد  باحثني الجراء 

عن املوضوع وهلذا هتدف هذه الدراسة اىل املسامهة يف اجلانب  
النظري من خالل دراستة حمددات االستثمار االجنيب املباشر  

 .تطبيقياً يف بيئة العراق
مو  تغطية  مت  اليت  البحوث  مبجاالت  يتعلق  ما  ضوع  فان 

يف غري كافية  املباشر  االجنيب  املوجودة،    االستثمار  األدبيات 
من   النظري  اجلانب  مسامهة  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  وهلذا 
املباشر   االجنيب  االستثمار  تدفقات  حمددات  دراسة  خالل 

 .جتريبيا يف العراق

 املبحث الثالث: اجلانب التطبيقي للدراسة 
املتغريات االقتصادية  ان اهلدف االساسي للدراسة هو أتثري  

خم ومعدل الفائدة وسعر الصرف على  املتمثلة يف معدل التض
تدفقات االستثمار االجنيب املباشر وبعد تناول االطار النظري  
والدراسات السابقة يف املبحث الثاين، فان هذا املبحث يبدأ  
مع التوصيف االحصائي للبياانت خالل مدة الدراسة ومن مث  

ل النتائج  هذه  حتليل  شهدهتا  اليت  التغريات  على  لتعرف 
ات خالل مدة الدراسة، حيث ميثل االستثمار االجنيب  املتغري 

من   املستقلة كل  املتغريات  ميثل  بينما  املعتمد  املتغري  املباشر 
 معدل التضخم ومعدل الفائدة وسعر الصرف. 

 اواًل : التوصيف االحصائي  
( اجلدول  الزمنية  4ان  السلسلة  بياانت  يوضح  ملتغريات  ( 
( للفرتة  مت 2004-2011البحث  حيث   ، ببعض    (  القيام 

التحليل   اجراء  قبل  البياانت  طبيعة  على  للتعرف  االختبارات 
( تتضمن  واليت  البياانت  أشكال كعرض  مشاهدة  24يف   )

(  3ملالحظة حركتها وتغرياهتا وكما هي موضحة يف الشكل )
رتباط  وحولت البياانت اىل صيغة لوغاريتم لتجنب مشكلة اال

 الذايت. 
االجنيب االستثمار  تدفقات  العراق    ان  اىل  الداخل  املباشر 

( )2004-2011للفرتة  اجلدول  يوضحه  والشكل  4(   )
(3 ( للعام  التدفقات  هذه  أبن   )(2004  ( (  $300بلغت 

االستثمارات   هذه  استقبال  من  العراق  انقطاع  بعد  مليون 
نظام  وعقيدة  واحلصار  احلروب  نتيجة  عقدين  من    ألكثر 
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جنيب تدخل واضح  احلكم البعثي السابق العتبار االستثمار اال
بينما   العراقية،  الدولة  وسياسة  القرارات  استقاللية  يف 

مبقدار   (2005العام ابلزايدة  التدفقات  هذه  بدأت   )
$(215 ( للعام  مقارنة  مليون  بلغ  2004(  منو  ومبعدل   )

عام  72)% التدفقات يف  هذه  اخنفضت  فيها   ،)2006)  )
)$132)  مبقدار  للعام  مقارنة  مليون  واستمرت 2005(   ،)  

%( مبعدل  االساس  28الزايدة  سنة  مع  املقارنة  عند   )
(2004 .) 

عام منذ  ابلزايدة  التدفقات  هذه  مقارنة   (2007بدأت   )
(  (2007ابلسنوات اليت قبلها فمثاًل كان مقدار الزايدة للعام  

)%589هو)$ منو  مبعدل  أي  مليون  يف حني كان  96(   ،)
)الزاي  عام  خالل  اكثر  االساس 2008دة  بسنة  مقارنة   )  

%( منو  يف  59ومبعدل  مالية  ازمة  وجود  من  الرغم  على   ،)
العامل وتباطؤ منو االقتصادايت العاملية، واستمرت هذه الزايدة  
التذبذابت حىت ان وصل هذه   النظر عن وجود بعض  بغض 

( اىل  عام  $1617التدفقات  مليون يف  وتؤكد  (2011)(   .
الدويل    االقتصادية الدولية الصادرة من صندوق النقد  التقارير 

التدفقات   هذه  ان  اىل  والتنمية  للتجارة  املتحدة  االمم  ومؤمتر 
 مستمرة وتتوقع بزايدهتا يف املنظور القريب. 

( اجلدول  يوضح  )4بينما  والشكل  معدل  3(  اعلى  أبن   )
العام   يف  كان  الدراسة  فرتة  خالل  العراق  يف  للتضخم 

( مقاساً ابلرقم القياسي ألسعار  23.53)%  ( وبلغ(2006
)الس )CPIلع واخلدمات  ( مقارنة  %193.8(، أي بزايدة 

العام   )%  (2004)مع  ولوحظ  26.96حيث كانت   ،)
( و  2005( يف العام )17، % 10بوجود زايدة مبقدار )%

العام الذي سبقها، بينما  2006) التوايل ابملقارنة مع  ( على 
الع يف  هلا  معدل  ادىن  للعام  كان  الدراسة  فرتة  خالل  راق 

 (. 2.88)%( مبقدار  (2010
( بلغ  2004اما فيما يتعلق مبعدل الفائدة يف العراق للعام )

العام  8)% يف  اخنفاض  شهد  مث  مبقدار    (2005)( 
( ابملقارنة مع سنة االساس، وان أعلى معدل للفائدة  1.5)%

العام   يف  الفرتة كان  هذه  العراق خالل  حيث    (2008)يف 
)%بلغ )%10.54ت  نسبتها  بزايدة  مع 2.54(  مقارنة   )  

العراق   يف  للفائدة  معدل  أدىن  حني كان  يف  االساس،  سنة 
 (. 2( مبقدار )%(2011خالل فرتة الدراسة يف العام 

االمريكي   الدوالر  مقابل  العراقي  للدينار  الصرف  سعر  إن 
( )2004-2011للفرتة  اجلدول  يف  موضح  والشكل  4(   )

(  2004الصرف الدينار العراقي للعام )  ( ويتبني ابن سعر 3)
( اخنفاض  1453.42بلغت  وهناك  واحد،  دوالر  مقابل   )

لسنة   االمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  الصرف  لسعر 
مبقدار)2005) بينما  19(  السابقة،  للسنة  مقارنة  دينار   )

الدوالر   مقابل  العراقي  الدينار  الصرف  لسعر  ارتفاع  يوجد 
للعام  )2006)  االمريكي  مبقدار  مع  5(  ابملقارنة  داننري   )

العام  (2005)ام  الع ويف  لسعر  (2007،  االرتفاع  ( كان 
( مبقدار  )203الصرف  للعام  مقارنة  دينار  يف  2006(   )

(  61( وارتفع مبقدار)2008حني كان سعر الصرف للعام )
مقارنة ابلسنة   لسعر  (2007)دينار  ارتفاع  ، ولوحظ بوجود 
العرا الدينار  للسنوات  الصرف  االمريكي  الدوالر  مقابل  قي 

)2011و  0102و  2009) مبقدار  اثبتة  بنسبة   )23  )
( العام  مع  مقارنة  سعر  2008دينار  اخر كانت  مبعىن   ،)

الثالثة السابقة هو ) ( دينار مقابل  1170الصرف للسنوات 
 الدوالر االمريكي. 

اقل   ابن  الدراسة  لبياانت  السابق  التوصيف  من  ويستنتج 
لال للفرتة  تدفقات  العراق  يف  املباشر  االجنيب  ستثمار 

العام  2011-0042) يف  كان  ومببلغ    (2004)( 
$(300( للعام  تدفق  واعلى  مليون،  ومببلغ  2008(   )

العراق كانت  1.856$) يف  للتضخم  ابلنسبة  اما  مليون.   )
، هذا يعىن وجود حالة  (2007)ادىن معدل له ظهر يف العام 

%(، واعلى معدل له كان  01انتعاش ىف هذه السنة مبقدار )
( السنة  )مبق  2006)ىف  حني كانت  53.23دار  يف   ،)%

السنة   يف  للفائدة  معدل  )  (2011)اقل  %(،  6وكانت 
( كانت  للفائدة  معدل  العام  %10.54واعلى  يف   )
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، واخرياً يتبني أبن أقل قيمة للدينار العراقي مقابل    (2008)
العام   يف  االمريكي كان  )  (2005)الدوالر  (  1472وبلغ 

ل قيمة  واعلى  واحد،  دوالر  مقابل  السنوات  دينار  يف  ه 
(2009( اىل   )2011( بـ  اثبتة  دينار  1170( كانت   )

 مقابل دوالر واحد. 
( واليت  5واجلدول  الدراسة  متغريات  خصائص  يوصف   )

واحلد   االعلى  احلد  املعياري،  االحنراف  املتوسط،  تتضمن 
ومع  التفلطح  ومعامل  االلتواء  معامل  اختبارات    االدىن، 

 احصائية جاك بريا. 
سط اىل معدل قيمة السلسة واحلد االعلى  حيث يشري املتو 

اختبار   وان  الدراسة،  فرتة  خالل  البحث  ملتغريات  واالدىن 
لبياانت   الطبيعي  التوزيع  احتمالية  يوضح  بريا  جاك  احصائية 
الطبيعي   التوزيع  يتبع  البياانت كلها  ابن  تبني  حيث  الدراسة 

مع لعدم  اي    value-Pنوية  نتيجة  وجود  بعدم  يعين  وهذا 
االجنيب  عشوائي االستثمار  متوسط  ان  حيث  البياانت،  يف  ة 

( هو  معياري  1079.375املباشر  وابحنراف   )
(  16.99500(، ومتوسط معدل التضخم )618.9567)

(، ومتوسط معدل الفائدة   20.61796وابحنراف معياري ) 
(7.758750 ( معياري  وابحنراف  وان  (  1.832691( 

( العراقي  الدينار  الصرف  سعر  (  .8141293متوسط 
 (. 143.9427وابحنراف معياري )

االحنراف   ابن  البياانت  وسلوك  التارخيية  اخللفية  من  ويتبني 
من   لكل  اكرب  وحتركات  تغريات  وجود  اىل  يشري  املعياري 
للدينار   الصرف  وسعر  الداخلة  املباشر  االجنيب  االستثمار 

الدوالر   مقابل  )العراقي  وبقيم  و  618.96االمريكي   )
التو 143.9) على  التضخم  (  معدل  من  مع كل  مقارنة  ايل 

( وابلتايل يالحظ  1.83( و)20.62ومعدل الفائدة وبقيم )
املتغريات   مع  مقارنة  تذبذابً  األقل  هو  الفائدة  معدل  ابن 

 (. 7()6()5()4االخرى وكما يوضحه االشكال ) 
 
 

 اثنيًا: حتليل االحندار 
)معدل  ( اثر املتغريات املستقلة واملتمثلة يف  1ة )ميثل املعادل 

املعتمد   املتغري  يف  الصرف(  سعر  الفائدة،  معدل  التضخم، 
اىل   الداخل  املباشر  األجنيب  االستثمار  تدفقات  يف  واملتمثل 

( اجلدول  املتمثلة  6العراق، ويعرض  املستقلة  املتغريات  ( أتثري 
ا  وسعر  الفائدة  معدل  التضخم،  معدل  من  لصرف  يف كل 

االمريك الدوالر  مقابل  العراقي  املعتمد  للدينار  املتغري  يف  ي 
 املتمثل يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر. 

Estimation Command: 

===================== 

LS FDI CPI IR ER C 

Estimation Equation: 

===================== 

FDI = C(1)*CPI + C(2)*IR + C(3)*ER 

+ C(4) 

Substituted Coefficients: 

===================== 

FDI = 14.8149317*CPI + 

56.90779831*IR - 5.691757432*ER + 

7750.135883 

( اجلدول  يف  التحديد  معامل  يوضح  التغريات  6حيث   )
العراق اىل   احلاصلة يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل اىل 

الصرف وسعر  الفائدة  معدل  التضخم،  بنسبة    معدل 
(95( أن  حني  يف  متغري %5(،  اىل  يعود  مل  %(  أخرى  ات 

النموذج   بينما كان  الدراسة.  النموذج اخلاص هبذه  يدخل يف 
 ( اختبار  خالل  من  معنوايً  معامل   F)ابلكامل  ارتفاع  وأن 

التحديد يرجع اىل : معنوية سعر الصرف وأبثر سليب معنوي  
اىل املباشرة  األجنبية  االستثمارات  تدفقات  وهذا    يف  العراق 

يف أن االرتفاع يف سعر الصرف  يتطابق مع النظرية االقتصادية  
الداخلة   املباشرة  األجنبية  االستثمارات  اخنفاض  اىل  يؤدي 
من   لكل  السابقة  الدراسات  بعض  مع  تتوافق  النتيجة  وهذه 

(Ahmed & Malik, 2012: Katrakilidis, 1997; 
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Khan Vasilescu, 2009; Nasir & Hassan, 2011; 

02& Nawaz, 2010; Ordeal & Tatiooglu, 20 ،)  
(، وهذا  Ezirim, et al., 2006)  وبعكس نتائج دراسة 

 ما حيقق الفرضية الثالثة.  

من   مع كل  متفقة  الدراسة  هذه  نتائج  جاءت  بينما 
(Khan & Qayyum, 2007  )  ،والعبادي )الكواز 

يف  2007 احلاصلة  للتغريات  معنوي  أتثري  وجود  عدم  يف   )
املمع االجنيب  االستثمار  تدفقات  على  التضخم  باشر،  دل 

من   دراسة كل  نتائج  به  جاءت  ما   ,Yang)وبعكس 

Ezirim, Groenewold & Tcha, 2000; 

Anoruo & Muoghalu, 2006  Gul  et al., 

2012; Malik & Malik, 2013 ;  )    عدم ويعين 
ية  فضاًل عن عدم قبول الفرضية الثان، هذا  قبول الفرضية االوىل

الفائ معدل  يف  احلاصلة  التغريات  أتثري  تدفقات  يف  على  دة 
مع   يتطابق  ال  وهذا  العراق،  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار 

 ( السابقة  الدراسات   ;Gul  et al.,  2012بعض 

Okafor, 2012; Amadi, 2002 .) 
 اثلثاً : تقييم النموذج 

النموذج قد حققت، فقد   التأكد من ان لفرضيات  لغرض 
تق والتحليمت  االختبارات  خالل  من  النموذج  هذا  الت  ييم 
 االتية: 

1. R2 
( اجلدول  من  )6يتبني  هو  التحديد  معامل  أبن   )95  )%

املباشر   االجنيب  االستثمار  يف  االختالف  ابن  يعين  وهذا 
معدل   يف  واملتمثلة  معاً  املستقلة  املتغريات  اىل  يرجع  الداخل 

البقي وأن  الصرف،  وسعر  الفائدة  ومعدل  )التضخم  %(  5ة 
اليت )البواقي(  اخرى  متغريات  اىل  منوذج  يرجع  يف  يدخل  مل   

حالة   وهي  والتأثري  العالقة  قوة  يوضح  النسبة  وهذه  الدراسة 
 مرغوبة. 

 Fاختبار  .2

النموذج ومبعىن اخر ان مجيع املتغريات املستقلة   اي معنوية 
االستثمار   يف  املتمثل  املعتمد  املتغري  على  التأثري  يفسر  معاً 

)االجنيب   واجلدول  العراق،  اىل  الداخل  يوض6املباشر  ح  ( 
 لنموذج الدراسة، وهذه احلالة مرغوبة.  (F)معنوية  

 معنوية املتغري املستقل   .3

( اجلدول  ومها  6يوضح  مستقلني  متغريين  معنوية  عدم   )
معدل التضخم ومعدل الفائدة بسبب القيمة املعنوية هلا اكرب  

( املتغريات  10من  هذه  ابن  يعين  وهذا  على  %(  يؤثرون  ال 
 هذه حالة غري مرغوبة أيضاً. االستثمار االجنيب املباشر، و 

 عالمة املتغري املستقل   .4
هذه   يف  املستقلة  للمتغريات  والطردية  العكسية  العالقة  ان 
الدراسة تتبع النظرية االقتصادية او جاءت مع ما توصلت اليه  
الصرف   لسعر  العكسي  التأثري  أن  السابقة، حيث  الدراسات 

الععل اىل  الداخل  املباشر  االجنيب  االستثمار  مع  ى  يتفق  راق 
( من  كل   :Ahmed & Malik, 2012دراسة 

Katrakilidis, 1997; Vasilescu, 2009; 

Nasir & Hassan, 2011; Khan & 

Nawaz, 2010 .) 
االستثمار   على  التضخم  أتثري  معنوية  عدم  يرجع  وقد 

ة الدراسة اىل ان  االجنيب املباشر الداخل اىل العراق خالل فرت 
ولك تنخفض  مل  التضخم  اعتماد  معدل  هو  حصل  الذي  ن 

اسلوب قياس جديد يتم مبوجبه استبعال جماميع سلعية مهمة  
وجمموعة   واالجيارات  السكن  وجمموعة  الغذاء  كمجموعة 
املشتقات النفطية، فضال عن احتساب التضخم مقارنة ابلعام  

اال سنة  افرتاض  على  وليس  املاضي  الشهر  عام  او  ساس 
التضخم2002) معدل  يظهر  وابلتايل  ومهي    (،  ابخنفاض 

ومضلل بعكس ما يظهره مصادر البنك املركزي العراقي ووزارة  
 (. 57-56، 2012التخطيط )خلف، 

 مشكلة االرتباط الذايت للبواقي  .5
( أبن النموذج ال يواجه مشكلة  8( و )7يوضح اجلدول )

ابستخدام   للبواقي  الذايت  االرتباط 
)CorrelogramTestر)اختبا واختبار   )-Breusch
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y Serial correlation LMGodfre  وهذه  ،)
 الدراسة.    احلالة مرغوبة وجيدة لنموذج

 التوزيع الطبيعي للبواقي  .6
( أبن البواقي يتبع التوزيع الطبيعي وذلك  8يوضح  شكل )

(  Normaily test  -Histogram)  ابستخدام اختبار
بريا، جاك  احصائية  احتمالية    وابختبار  ابن  تبني  حيث 

(، هذا يعين أبن البواقي  %5ن اقل من )احصائية جاك بريا كا
 تتبع التوزيع الطبيعي لعدم معنوية احتمالية احصائية جاك بريا. 

 اختيار املتغريات   .7
 Ramsey( نتائج اختبار احصائية )9يوضح اجلدول )

Reset Test  مشكلة يواجه  ال  الدراسة  منوذج  أبن   )
البياانت، ادخال متغري  او عدم حتويل  اليها    ات غري صحيحة 

 وهذه احلالة مرغوبة. 
 املبحث الرابع: االستنتاجات واملقرتحات

النظري  االطار  على  السابقة   بناءاً  مت    والدراسات  الذي 
من   مجلة  اىل  الدراسة  هذه  فتوصلت  البحث،  ونتائج  عرضه 

 االستنتاجات واملقرتحات وكااليت: 
 االستنتاجات  :أوالً 
اىل بدأ .1 املباشر  االجنيب  االستثمار  تدفقات  دخول    ت 

( مببلغ  2003العراق واعتبارها ظاهرة جديدة بعد عام )
(300$( لعام  مليون  اىل  2004(  الزايدة  واستمرت   )

مبلغ ) مليون عام )$1617ان وصلت  ( مع  2011( 
وجود تغريات طفيفة سواء ابالخنفاض او االرتفاع خالل  

 (.2004-2011فرتة الدراسة )

يعين  .2 وهذا  قوية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  أن  وجود   
املتغريات   عن  مبعزل  يعمل  ال  الواحد  املستقل  املتغري 
بني   قوية  عالقة  يوجد  أخر  مبعىن  األخرى،  املستقلة 
املباشر   االجنيب  واالستثمار  الكلي  االقتصادي  متغريات 

 الداخل اىل العراق. 

العكس .3 العالقة  السابقة  الدراسات  نتائج  بني  اظهرت  ية 
الت ومعدل  املباشر  االجنيب  تتفق  االستثمار  وهذا  ضخم 

مع االدبيات االقتصادية، حيث ان زايدة التضخم يؤدي  
اىل اخنفاض تدفقات االستثمار االجنيب املباشر الداخلة،  
اال انه مل يظهر معنوية التأثري على الرغم االشارة املوجبة  

فا  وابلتايل  العراق  بيئة  يف  الدراسة  هذه  تذبذب  يف  ن 
االستثمار   على  يؤثر  ال  التضخم  املباشر  معدل  االجنيب 

 الداخل اىل العراق. 

بشكل   .4 وأثر  عالقة  وجود  السابقة  الدراسات  اوضحت 
االستثمار   تدفقات  على  الفائدة  لسعر  سليب  أو  اجيايب 
حد   على  والنامية  املتقدمة  الدول  يف  املباشر  االجنيب 

وية التأثري االجيايب  سواء، اال ان هذه الدراسة مل يثبت معن
تدفق على  الفائدة  املباشر  لسعر  االجنيب  االستثمار  ات 

 الداخل اىل العراق. 

التغريات   .5 بني  عكسية  عالقة  بوجود  الدراسة  استنتجت 
الدوالر   مقابل  العراقي  الدينار  الصرف  احلاصلة يف سعر 
االستثمار   تدفقات  يف  احلاصلة  والتغريات  االمريكي 

املباشر وهذا   الثالثة، مبعىن  االجنيب  الفرضية  مع  يتفق  ما 
العراقي مقابل  اخر ان ا  لزايدة يف اسعار الصرف للدينار 

الدوالر االمريكية سيقابله اخنفاض يف تدفقات االستثمار  
 االجنيب املباشر الداخل اىل العراق. 

 املقرتحات   :اثنياً 
االقتصادي   .1 القرار  متخذ  تركيز  بزايدة  الدراسة  تقرتح 

تقلبات احلاصلة يف اسعار الصرف للدينار  العراقي على ال
الكبري  العر  اخلطر  لالعتباره  االمريكي  الدوالر  مقابل  اقي 

املباشر   االجنيب  االستثمار  من  الداخلة  التدفقات  على 
املطلوبة   ابالجراءات  القيام  اخر  مبعىن  العراق،  اىل 

 للحفاظ على سعر صرف مستقر للعملة العراقية. 

الدراسا  .2 من  املزيد  تدين  اجراء  وراء  االسباب  ملعرفة  ت 
ر االجنيب املباشر اىل العراق مقارنة مع  تدفقات االستثما

منطقة الشرق االوسط ومشال افريقيا وخاصة تدين ترتيب  
 العراق يف املؤشرات التنمية واالستثمار وسهولة االعمال. 
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جتاه   .3 العراق  سياسات  من  الكثري  وتعديل  دراسة  ضرورة 
املبا االجنيب  بعض  االستثمار  على  التغلب  اجل  من  شر 

النامجة   تدفقات  املشكالت  من  حتد  اليت  العراقيل  او 
االدارية   االجراءات  وخاصة  املباشر  االجنيب  االستثمار 
املؤسسات   يف  املستشري  الفساد  نسبة  وتقليل  كالروتني 
يف   الفساد  مؤشرات  حسب  العراقية  احلكومية  والدوائر 

من  ابالستفادة  وذلك  الدولية  الدول    التقارير  جتارب 
 لية الرمسية وغري الرمسية. االخرى ومبادرات املنظمات الدو 

اخرى   .4 اقتصادية  مؤشرات  إبدخال  الدراسة  تطوير منوذج 
السياسي   اقتصادية كالوضع  غري  او  النفط  اسعار  ومنها 
وكلها   اواالرهاب  الفساد  الدميقراطية،  مؤشرات  حىت  او 

 . مؤشرات ترتبط بشكل مباشر ابالقتصاد العراقي

يز النشاطات  تبين العراق برامج االصالح االقتصادي لتعز  .5
الذي   االمر  فيها،  االجنيب  االستثمار  وحتفيز  االقتصادية 
العراق ومن   العملية االقتصادية يف  على  سينعكس اجياابً 
مث جذب املزيد من تدفقات االستثمار االجنيب املباشر.  
بتطوير  االستثمار  تشجيع  هيئة  قيام  ضرورة  عن    فضال 

بر  واعداد  وحتديثها  االستثمار   تشجيع  لنشر  قانون  امج 
 الوعي االستثماري. 
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Abstract 

The impact of economic variables on the growth of FDI inward is always of interest to economists, financial, academics 

and decision-makers nowadays, was discussed this issue extensively in recent years, but the results were different and 

unclear, so the main objective of this study is to analyze the impact of  three macroeconomic variables; inflation rate, 

interest rate and exchange rate of the Iraqi dinar against the U.S. dollar on the foreign direct investment inflows to Iraq 

for a period of eight years (2004-2011) using statistical analysis and econometrics as multiple regression. The study results 

showed that there was no significant effect of both the inflation rate and the interest rate, and the existence of significant 

negative effect of the exchange rate on the dependent variable foreign direct investment inwards in Iraq. The study 

concluded that the increase in the exchange rate of the Iraqi currency leads to lower FDI inwards. The study suggested 

that the Iraqi government focus to establish effective monetary policy in order to stable the exchange rate to attract more 

foreign direct investment to participate in the economic development and reconstruction process to be undertaken. 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Inflation Rate, Interest Rate and Exchange Rate. 

  (2004-2011) للفرتة   الدراسة  متغرياتمشاهدات  (4) جدول

 المتغير    

 السنة  
n)FDI (Millio CPI (%) IR (%) ER 

2004 300 26.96 8 1453.42 

2005 515 36.96 6.56 1472 

2006 383 53.23 6.62 1467.42 

2007 972 10.10- 10.43 1254.57 

2008 1856 12.66 10.54 1193.1 
2009 1598 6.87 7.82 1170 

2010 1396 2.88 6.10 1170 

2011 1617 6.50 6 1170 

Sources: 

Central Bank of Iraq. (2011). Annual Report 2011, Statistics and Research Department, Iraq. Available at http://www.cbi.iqUNCTAD. (2013). 

World investment report, global value chains: investment and trade for development. United Nations conference on trade and development, New 

York and Genva, United Nation. http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20 Investment%20Report/WIR-Series.aspxUNICTAD. World 

Investment Report Series, 2004-2013. United Nations Conference on Trade and Development http://unctad.org/en/Pages/Publication/ 

WorldInvestmentReports(1991-2009).aspx. 
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Mean       1079.375

Median   1184.000

Maximum  1856.000
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Std. Dev.   618.9567

Skewness  -0.127952

Kurtosis   1.373048

Jarque-Bera  0.904153

Probability  0.636305

 

 (2004-2011)  للفرتة العراق اىل لداخل ا املباشر  االجنيب  راالستثما( 4شكل )

 

 FDI CPI IR ER 

Mean 1079.375  16.99500  7.758750  1293.814  

Median 4.000118  9.765000  7.220000  1223.835  

Maximum 1856.000  53.23000  10.54000  1472.000  

Minimum 300.0000  10.10000- 6.000000  1170.000  

Std. Dev. 618.9567  20.61796  1.832691  143.9427  

Skewness 0.127952- 0.549642  0.679445  0.418848  

Kurtosis 1.373048  2.253507  1.905138  1.283788  

Bera-Jarque .9041530  0.588559  1.015102  1.215706  

Probability 0.636305  0.745068  0.601968  0.544519  

Sum 8635.000  135.9600  62.07000  10350.51  

Sum Sq. Dev. 2681752.  2975.703  23.51129  145036.5  

Observations 8  8  8  8  
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 (2004-2011)  للفرتة العراق  يف   التضخم ( معدل5شكل )

 
 

 

 

 

 

 

 (2004-2011) للفرتة العراقي املركزي للبنك الفائدة ( معدل6شكل )
 

 

 

 

 

 

 
 ( 2004-2011)  فرتة لل االمريكي الدوالر مقابل العراقي للدينار لصرف ا سعر( 7شكل )

 

 الدراسة  ملتغريات االحندار  حتليل( 6جدول )
Dependent Variable: FDI Sample: 2004 2011  

Method: Least Squares 
Included 

observations: 8  

Date: 04/26/13   Time: 15:41   
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Series: CPI

Sample 2004 2011

Observations 8

Mean       16.99500

Median   9.765000

Maximum  53.23000

Minimum -10.10000

Std. Dev.   20.61796

Skewness   0.549642

Kurtosis   2.253507

Jarque-Bera  0.588559

Probability  0.745068
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Series: ER

Sample 2004 2011

Observations 8

Mean       1293.814

Median   1223.835

Maximum  1472.000

Minimum  1170.000

Std. Dev.   143.9427

Skewness   0.418848

Kurtosis   1.283788

Jarque-Bera  1.215706

Probability  0.544519
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Variable ficientCoef Std. Error Statistic-t   Prob. 
     
     
CPI 14.81493 6.324789 2.342360 0.0792 

IR 56.90780 40.40646 1.408384 0.2318 

ER 5.691757- 0.844683 6.738338- 0.0025 

C 7750.136 971.5067 7.977439 0.0013 
     
     

squared-R 0.955917 varMean dependent      1079.375 

squared-Adjusted R 0.922855 S.D. dependent var     618.9567 

S.E. of regression 171.9148 Akaike info criterion     13.43873 

Sum squared resid 118218.8 Schwarz criterion     13.47845 

Log likelihood 49.75491- statistic-F     28.91287 

Watson stat-Durbin 2.770608 statistic)-Prob(F     035900.0 

  Correlogram of Residuals Test(  7جدول )     

Date: 04/26/13   Time: 16:03     

Sample: 2004 2011 Included observations: 8  
       
       

Autocorrelation Partial Correlation   AC PAC  Stat-Q  Prob  
       
       

.  ***|    .  |   .  |.  ***|       1 0.423- 0.423- 2.0432 0.153 

.  ***|    .  |   .*****|    .  |   2 0.351- 0.645- 3.6872 0.158 

.     |*** .  |   .    *|    .  |   3 0.431 0.179- 6.6622 0.083 

.     |    .  |   .    *|    .  |   4 0.040- 0.078- 6.6941 0.153 

.   **|    .  |   *|    .  | .      5 0.283- 0.164- 8.8234 0.116 

.     |*   .  |   .    *|    .  |   6 0.189 0.141- 10.259 0.114 

.     |    .  |   .  ***|    .  |   7 0.024- 0.333- 10.306 0.172 

       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ily testNorma -Histogram( 8الشكل )
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   Godfrey Serial Correlation LM Test-Breusch( 8جدول )

Godfrey Serial Correlation LM Test:-Breusch  
     

statistic-F 4.127246 Prob. F(2,2)     0.195036 

squared-Obs*R 6.439708 Square(2)-Prob. Chi     0.039961 
     

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 2004 2011   

Included observations: 8   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     

iableVar Coefficient Std. Error Statistic-t   Prob. 
     
     
CPI 2.071024- 9.198466 0.225149- 0.8428 

IR 531.9931- 30.12088 1.062159- 0.3995 

ER 0.579142 0.999955 0.579168 0.6210 

C 478.2044- 1040.410 0.459631- 0.6909 

1)-RESID( 1.070393- 0.570972 851.8746- 0.2017 

2)-RESID( 1.003513- 0.627247 1.599868- 0.2508 
     

squared-R 0.804964 Mean dependent var     21-1.02E- 

squared-Adjusted R 0.317372 S.D. dependent var     129.9554 

S.E. of regression 107.3708 Akaike info criterion     12.30416 

red residSum squa 23056.97 Schwarz criterion     12.36374 

Log likelihood 43.21664- statistic-F     1.650899 

Watson stat-Durbin 2.680425 statistic)-Prob(F     0.418646 

 Ramsey RESET Test(  9جدول )     
     

statistic-F 3.802213 Prob. F(1,3)     0.146284 

elihood ratioLog lik 6.549086 Square(1)-Prob. Chi     0.010494 
     

Dependent Variable: FDI Sample: 2004 2011  

Squares Method: Least 
Included 

observations: 8  
     
     

Variable Coefficient Std. Error atisticSt-t   Prob. 
     
     
CPI 7.490584- 12.42489 0.602869- 0.5891 

IR 25.65098- 52.46634 0.488904- 0.6584 

ER 1.490982 3.740112 0.398646 0.7168 

C 1404.561- 4753.634 2954710.- 0.7869 

FITTED^2 0.000593 0.000304 1.949926 0.1463 
     

squared-R 805580.9 Mean dependent var     1079.375 

squared-Adjusted R 0.954636 S.D. dependent var     618.9567 

S.E. of regression 131.8312 Akaike info criterion     12.87009 

sidSum squared re 52138.37 Schwarz criterion     12.91974 

Log likelihood 46.48037- atisticst-F     37.82646 

Watson stat-Durbin 2.314745 statistic)-Prob(F     0.006698 

 


