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امللخص:
تهدف الدراسة إىل قياس أثر االستثمار (األجنيب املباشر واخلاص) على إمجالي الناتج احمللي يف العراق للمدة (،)2019-2004
وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي واملنهج الكمي القياسي يف تكوين االمنوذج باإلعتماد على خمرجات برنامج ()Eviews10
ومت إجراء اختبار جذر الوحدة لتحديد درجة تكامل املتغريات لغرض اختيار إمنوذج التقدير ومن خالل تطبيق اختبار موسع لديكي

فولر ( )ADF Testومت إستخدام منهج اختبار احلدود وذلك للكشف عن وجود تكامل مشرتك بني الناتج احمللي االمجالي كمتغري

معتمد واملتغريات املستقلة (االستثمار األجنيب املباشر ،االستثمار العام واخلاص واالنفتاح التجاري) ومن ثم تقدير العالقة يف األجل
الطويل والقصري باستخدام إمنوذج ( ،)ARDLوتوصل البحث اىل أن  %85من التغريات اليت تفسر املتغريات التفسريية الداخلة يف
النموذج حتدث االختالفات يف املتغري التابع ) ،(GDPيف حني أن املتغريات العشوائية أو املتغريات اليت ال ميكن قياسها متثل .%15
الكلمات الدالة :الناتج احمللي اإلمجالي ،االستثمار االجنيب املباشر ،إمنوذج االحندار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة (.)ARDL
املقدمة
أن رفع معدالت االستثمار يعترب من العوامل املؤثرة يف تطور البلدان
ومنوها بشكل عام ،اال ان الكثري من البلدان تعاني من ضعف املدخرات
احمللية مما يتسبب يف ضعف االستثمار وهنا تدفع حكومات هذه
البلدان اىل فتح ابوابها لالستثمارات االجنبية من خالل تقديم العديد من
التسهيالت واالمتيازات ،وتعترب االستثمارات االجنبية وخاصة املباشرة
منها أحد مصادر التمويل املهمة واليت هلا دور كبري وحيوي باعتبارها
أحدى مكونات النمو االقتصادي ،ان هذا النوع من االستثمار يساهم يف
زيادة القدرات االنتاجية يف االقتصادات احمللية ،وزيادة معدالت
التشغيل ،وخلق فرص عمل جديدة ،ورفع كفاءة ومهارات قوة العمل من
خالل التدريب والتأهيل ،وكذلك يعمل على زيادة اخلربات اإلدارية
والتنظيمية إلدارة املشروعات فضالً عن ادخال التكنولوجيا املتقدمة
يف العمليات االنتاجية املتنوعة.
ويعترب العراق وبسبب الظروف االقتصادية الصعبة اليت مر بها وبرغم
من وفرة املوارد املالية اال ان نقص اخلربات وتردي احلالة التنظيمية

واإلدارية وضيق حجم الصادرات وتدني معدالت منو للناتج احمللي
االمجالي كان سبباً يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر وحتفيزه
للمساعدة يف توسيع القاعدة االقتصادية وزيادة إنتاجيته من خالل
انشاء نظم واليات جديدة لتشجيع النشاط االستثماري فيها.
أهمية البحث :
تكمن اهمية البحث يف أن االستثمار األجنيب املباشر واخلاص يعد من
أهم مصدر للتمويل اخلارجي اليت ميكن احلصول عليها إذ ميكن ان
یقوم بدوره كقوة مساعدة لتحقيق التنمية اذ یقوم بدور املعزز
الستكمال النقص الذي قد يكون موجودا يف رؤوس األموال احمللیة
املتاحة لالستثمار اضافة اىل حتفيز رؤوس االموال احمللية ،اضافة اىل
إمكانية دخول الشركات االجنبية وبإمكاناتها الضخمة املالية وقدرتها
على جلب التكنولوجيا املتطورة ،ومساهمته ايف إمكانیة تدریب
العمالة الوطنیة وإكتساب املهارات واخلربات وبالتالي حتسني االداء
االقتصادي للدولة.

*الباحث املسؤل.
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هدف البحث :
يهدف هذا البحث اىل بيان أثر االستثمار اخلاص واألجنيب املباشر على
الناتج احمللي االمجالي يف العراق اذ انه وبالرغم من الظروف االمنية
والسياسية الصعبة اليت مر بها البلد بعد عام  2003اال ان البلد شهد
انفتاحا اقتصاديا كبرية امام العامل اخلارجي بعد ما كان حتت احلصار
االقتصادي وان هذا فتح الباب امام االستثمار االجنيب املباشر واخلاص
واللذان يعتربان من ركائز التنمية االقتصادية.
مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث بأنه وبالرغم من توفر اإلمكانيات املادية الالزمة
لتمويل عمليات التنمية ،ان تفشي الفساد االداري واملالي يف العراق
تسبب يف هدر هذه املوارد وعدم االستفادة منها هلذا كان البد من
االستعانة مبصادر خارجية وباالخص االستثمار االجنيب املباشر
لتعزيز اإلمكانيات الذاتية هلذه املصادر.
فرضية البحث :
إنطلق البحث من فرضية مفادها أن االستثمار اخلاص واألجنيب
املباشر له تأثري إجيابي على الناتج احمللي االمجالي العراقي من
خالل املدة الزمنية اليت يغطيها البحث.
منهجية البحث :
متت دراسة واقع واجتاه تطور الناتج احمللي اإلمجالي واالستثمار
األجنيب املباشر واخلاص يف العراق باستخدام املنهج الوصفي
والقياسي من خالل استخدام إمنوذج االحندار الذاتي ) (ARDLيف
الناتج احمللي اإلمجالي ،وهو نهج كمي قياسي لقياس األثر القصري
والطويل األجل لالستثمار األجنيب املباشر واخلاص على إمجالي ناتج
احمللي.
نطاق البحث  :يتضمن اآلتي:
املكان  :اإلقتصاد العراقي
الزمان  :املدة الزمنية ()2019-2004
الدراسات السابقة :لقد كان هناك الكثري من الدراسات السابقة اليت
تباحثت يف تأثري االستثمار األجنيب املباشر على خمتلف املتغريات
االقتصادية ،نعرض عدد منها وفقا حلداثتها:
 .1دراسة (العتييب )2019 ،بعنوان (قياس أثر االستثمار
االجنيب املباشر على االستثمار احمللي فى السعودية) :هدفت
الدراسة إىل قياس آثر اإلستثمار األجنيب املباشر على اإلستثمار احمللي
والناتج احمللي اإلمجالي كمؤشر للنمو االقتصادي فى السعودية خالل
الفرتة ( ،)2015-2000واستندت هذه الطريقة إىل وصف حتليلي
تضمن تسليط الضوء على مفاهيم االستثمار احمللي واالستثمار
االجنيب املباشر وبيان العالقة بينهما ،وكذلك تطرق إىل حتليل بعض
اهم املؤشرات االقتصادیة الرئيسية لتقيم مناخ االستثمار يف اململكة
العربية السعودية ،فضالً عن استخدام املنهج القياسي الكمي الذي
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إستند ملفاهيم نظرية وذلك باستخدام طريقة ( )OLSطريقة املربعات
الصغرى اإلعتيادية باإلعتماد على برنامج ( .)Eviews7وتوصلت
الدراسة إىل أن االستثمار احمللي يرتبط بعالقة طردية مع اإلستثمار
االجنيب املباشر والناتج اإلمجالي احمللي والصادرات ،وأن لإلستثمار
االجنيب املباشر آثر إجيابي على االستثمار احمللي كمؤشر للنمو
االقتصادي وكذلك له تأثري إجيابي على الناتج احمللي االمجالي
والصادرات.
 .2دراسة (البجاري واملشهداني )2019 ،بعنوان (قياس أثر
االستثمار اخلاص واألجنيب املباشر يف معدل البطالة يف
العراق للمدة  :)2017-1985هدفت الدراسة إىل قياس وحتليل

أثر االستثمار اخلاص واألجنيب يف معدل البطالة يف العراق للمدة
( ،)2017-1985وقد اختريت مجلة من املؤشرات مثل (معدل
البطالة ،االستثمار اخلاص ،اإلستثمار االجنيب املباشر ،النمو
السكاني ،ومعدل التضخم ومعدل النمو يف االقتصاد العراقي) ،وتقرر
استخدام طريقة حتليل وصفي تضمن إلقاء الضوء على مفهوم البطالة
وأنواعها ،والعوامل املؤثرة يف معدل البطالة وايضا مت استخدام املنهج
الكمي القياسي الذي أإستند للمفاهيم النظرية وذك باستخدام امنوذج
)(ARDLلتقييم تأثري االستثمار األجنيب املباشر واخلاص على
معدل البطالة يف األجلني القصري والطويل .وتوصلت الدراسة إىل أن
العالقة بني االستثمار اخلاص ومعدل البطالة يف األجل الطويل هي
طردية وهذه العالقة تناقض فرضية البحث يف حني ظهرت العالقة
عكسية معنوية يف األجل القصري وهذه العالقة تؤكد فرضية البحث
ويعزى ذلك إىل أن االستثمار اخلاص يف العراق يعتمد أسلوب إنتاجي
كثيف العمل يف األجل القصري ما يلبث إىل أن يتحول إىل أسلوب
إنتاجي كثيف رأس املال يف األجل الطويل فضالً عن عالقة طردية
بني االستثمار األجنيب املباشر ومعدل البطالة يف األجل الطويل فقط
ويعزى ذلك إىل أن أغلبية االستثمارات األجنبية يف العراق تركز يف
القطاع النفطي مما يستدعي إىل استخدام العمالة األجنبية املاهرة.
 .3دراسة (جباري )2015 ،بعنوان (أثر االستثمار األجنيب
املباشر على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر) :هدفت
الدراسة إىل قياس تأثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو
اإلقتصادي يف اجلزائر حيث استخدم الدراسة نهجا حتليليا يركز على
التوصيف الدقيق للظواهر االقتصادية املختلفة ومن ثم حتليل
مضامينها والعالقات الرابطة بينها ،فضال عن حتليل القياس الكمي
الذي يركز على التحليل الكمي للمتغريات االقتصادية باستخدام مناذج
قياسية تستند إىل نظريات اقتصادية ودراسات تطبيقية قياسية سابقة
لقياس تأثري االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي وقد مت
استخدام دالة اإلنتاج كوب دوغالس  Cobb-Douglasلقياس
أثر االستثمار األجنيب على النمو االقتصادي يف اجلزائر خالل
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( ،)2013-1990ومت تقدير الدالة باستخدام رأس املال والعمل
وواردات االستثمار االجنيب املباشر كعوامل اإلنتاج وحيث توصل
الدراسة إىل أن االستثمار األجنيب املباشر كان له تأثري سليب على
معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر ،ويعود ذلك يف األساس إىل معدالت
النمو السلبية لقطاع احملروقات ،بينما كان تأثريه على االستثمار
احمللي إجيابياو ذو معنوية إحصائية لكنه ليس بالقدر الكايف لتحويل
األثر السليب الذي يشكله على النمو االقتصادي إىل أثر اجيابي.
هيكلية الدراسة :مت تقسيم البحث إىل حمورين:
احملور االول :اجلانب النظري
احملور الثاني :اجلانب العملي
أوالً :اجلانب النظري
 .1مفهوم الناتج احمللي اإلمجالي
أن الناتج احمللي اإلمجالي هو مؤشر اقتصادي أساسي للبالد ،حيث

االقتصادية اليت يقوم بها االقتصاديون املقيمون داخل بلد ما بغض
النظر عن جنسياتهم ،وأنه هو الدخل الذي يتحصل عليه بلد ما خالل
سنة معينة وذلك بصرف النظر عن مستلزمات اإلنتاج اليت ساهمت يف
عملية اإلنتاجية داخل حدود الدولة سواء كانت وطنية أم أجنبية أي ال
منيز بينها وهلذا يعترب الناتج احمللي اإلمجالي أفضل معيار لألداء
االقتصادي لبلد ما ألنه يعترب مقياس معدل النمو اإلقتصادي
(مصطفى وحممود.)42 ،2018 ،

مفهوم االستثمار العام:
.2
هو ذلك االستثمار الذي يقوم به الدولة يف أصول معينة ،سواء من خالل
احلكومات املركزية أو احمللية أو من خالل الصناعات أو الشركات
اململوكة للقطاع العام ،حيث نشأ االستثمار العام تارخييا من احلاجة
إىل توفري بعض السلع أو البنية التحتية أو اخلدمات اليت تعترب ذات
أهمية وطنية حيوية .وقد مالت االستثمارات العامة إىل الزيادة نتيجة

أنه كمية منتجة من السلع واخلدمات على مدى فرتة من الزمن ويتم
حسابه عادة بسنة واحدة ،فضال عن هو واحد من احملاور األكثر أهمية

للتصنيع وما يقابلها من طلبات على هياكل أساسية جديدة لتيسري منو

يف االقتصاد احلقيقي (احلمداني وآخرون ،)3 ،2018 ،وبهذا
خيتلف الناتج احمللي اإلمجالي عن الناتج القومي اإلمجالي من حيث

 .3مفهوم اإلستثمار اخلاص:
هو ذلك اجلزء من اقتصاد السوق احلر الذي يتكون من شركات ال متلكها

أن قيمة املنتجات واخلدمات املتولدة حتسب بغض النظر عما إذا مت
اإلنتاج حملياً أم خارجياً فإن قيمة الناتج احمللي وتطوره يؤثر على
مستوى معيشة األفراد داخل اجملتمع ،فكلما زادت السلع واخلدمات
املنتجة حملياً زاد الدخل الذي حيصل عليه املنتجون وزادت فرص
العمل املتاحة داخل اجملتمع ،األمر الذي ينعكس بالزيادة على معدل
إستهالك األفراد للسلع واخلدمات ،مما يؤدي إىل زيادة اإلستثمار

واإلنتاج مرةً أخرى (مصطفى.)2 ،2018 ،

تعددت تعاريف الناتج احمللي اإلمجالي سنذكر بعض منها حيث يعرف
الناتج على انه (كمية السلع واخلدمات اليت ينتجها إقتصاد البلد -
قيمة املدخالت املستخدمة يف إنتاج تلك السلع واخلدمات) أو (يساوي
أيضا االستثمار احمللي اخلاص ،وإمجالي نفقات االستهالك الشخصي،
وصايف صادرات السلع واخلدمات ،ونفقات االستهالك احلكومي،
وإمجالي االستثمارات( ( .)Dynan, Sheiner, 2018, 4أيضا
يعرف الناتج بأنه (القيمة املضافة الكلية املتحققة يف القطاعات
اإلقتصادية املختلفة داخل احلدود الدولة وذلك مبساهمة عناصر اإلنتاج
سواء كانت العوامل املستخدمة وطنية أم أجنبية) أي أنه ميثل جمموع
قيمة اإلنتاج اإلمجالي من السلع واخلدمات بعد طرح قيمة مستلزمات

اجملتمعات احلضرية (.)Lee, 2017, 3

وال تديرها احلكومة أي أن رأس املال املادي واملالي مملوك للقطاع
اخلاص ،ويتخذ القطاع اخلاص قرارات اإلنتاج لتحقيق املكاسب
اخلاصة (.)Nyoni & Bonga, 2017, 38
 .4مفهوم اإلستثمار األجنيب املباشر:
ان االستثمار االجنيب املباشر ،وفقا لتعريفي منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية وصندوق النقد الدولي هو احلصول على مصلحة دائمة يف
مؤسسة مقرها اقتصاد آخر (شركة استثمار مباشر) ،وتشري املصلحة
الدائمة إىل وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر ومؤسسة
االستثمار املباشرة ،فضال عن درجة عالية من نفوذ املستثمر يف إدارة
املؤسسة ( .)Behname, 2012, 3االستثمار األجنيب املباشر
جزء ال يتجزأ من نظام اقتصادي دولي مفتوح وفعال وحافز رئيسي
للنمو ومع ذلك فإن فوائد االستثمار األجنيب املباشر ال ترتاكم تلقائيا
وبالتساوي عرب البلدان والقطاعات واجملتمعات احمللية فالسياسات
احمللية وهيكل االستثمار الدولي مهمان الجتذاب االستثمار األجنيب
املباشر إىل عدد أكرب من البلدان النامية وجين الفوائد الكاملة لالستثمار
األجنيب املباشر من أجل النمو وتتصدى التحديات يف املقام األول
للبلدان املضيفة اليت حتتاج إىل تهيئة بيئة سياسات متكينية شفافة

اإلنتاج (عودة .)133 ،2017 ،ويعرف أيضا على أنه (القيمة النقدية
الكاملة للمنتجات واخلدمات املنتجة يف اقتصاد بلد ما على مدى فرتة

وواسعة النطاق وفعالة لالستثمار وبناء القدرات البشرية واملؤسسية

زمنية معينة عادة يف السنة) (بشري .)8 ،2016 ،وكذلك عرف بأنه

.5

(قيمة السلع واخلدمات النهائية الكلية اليت ينتجها بلد ما خالل فرتة
معينة عادة تكون سنة) ويسمى بالداخلي ألنه يعكس نتائج األنشطة

لتنفيذها)OECD, 2002, 3( .
العالقة بني االستثمار االجنيب املباشر والناتج

احمللي اإلمجالي:
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ان لالستثمار االجنيب املباشر اثر هام يف حتقيق افضل استخدام

ملا يتمتع به هذا القطاع من امكانيات يف شتى اجملاالت االقتصادية

لعناصر االنتاج املتاحة باعتباره عادة ما تصطحب معها التكنولوجيا
احلديثة ،لذا حاولت االدبيات االقتصادية دراستها بشكل تطبيقي

(عواد وآخرون.)142 ،2019 ،

لتوضيح اآلليات اليت تساهم من خالهلا حتفيز الناتج احمللي وبالتالي

حتقيق النمو االقتصادي .لذا اختلف االقتصاديون فيما بينهم يف حتليل
العالقة بني االستثمار االجنيب املباشر والناتج احمللي ،حيث يعتقد
بعض االقتصاديني ان منو الناتج احمللي يؤدي اىل تدفق املزيد من
االستثمارات االجنيب املباشر اىل البلد ،وبالتالي مت اعتبار منو الناتج
احمللي مبثابة متغري خارجي ،وهناك وجهة نظر اخرى ترى ان معدل
منو الناتج احمللي متغري داخلي ،حيث ان تدفق املزيد من االستثمار
االجنيب املباشر قد يشجع على حتقيق معدل منو مرتفع للناتج احمللي
(.)Jovanovic, 2012, 3
.6

عالقة االستثمار العام واخلاص بالناتج احمللي

اإلمجالي:
أكدت العديد من الكتابات واألحباث والدراسات االقتصادية احلديثة على
وجود عالقة قوية بني االستثمار العام واالستثمار اخلاص حيث أن
االستثمار العام يف مشروعات البنية األساسية ميارس أثراﹰ تكاملياﹰ مع
االستثمار اخلاص ،وهو ما يشري إىل ضرورة املزج بني كل منهما لرفع
املقدرة الكلية لالقتصاد مما يؤدي اىل حتقيق معدالت مرتفعة للنمو
الناتج احمللي (الرسول والعمر .)326 ،2010 ،وسواء كانت الصلة
بني استثمارات القطاعني العام واخلاص مكملة أو بديلة ،فقد أدت إىل
اختالفات كبرية يف النظرية االقتصادية والسياسات االقتصادية ويؤدي
ارتفاع االستثمار العام القائم على فرضية التكامل بني االستثمار العام
واخلاص إىل زيادة إمجالي االستثمار احمللي (للقطاعني اخلاص والعام
على السواء) ،مما يؤدي اىل زيادة النمو االقتصادي يف البلد وأما اذا
كانت االستثمارات العامة منخفضة ميكن أن يصبح عامال حامسا

لتقلص النمو االقتصادي يف البلد ( Khan, and Reinhart,
.)1990, 20
يعترب االنفاق االستثماري العام احملرك االساس للناتج احمللي االمجالي،
اذ يعترب متثيالً حقيقياً لدور الدولة ووظيفتها يف ختطيط وتوجيه
وتوظيف مواردها يف انشاء وتطوير البنية التحتية الرئيسية القتصاد
البلد ( .)Minassian, and Allen, 2004, 11أما االستثمار
اخلاص حيث ال خيفى على احد الذي يؤديه القطاع اخلاص يف حتقيق
معدالت منو كبرية ملعظم البلدان سواء كانت املتقدمة منها أو النامية.

.7

الناتج احمللي اإلمجالي واإلستثمار يف العراق:

يبني اجلدول ( )1اجتاهات كل من منو الناتج وتدفقات االستثمار
االجنيب املباشر الوافد إىل العراق واالستثمار اخلاص خالل فرتة
الدراسة ،وجتدر املالحظة أن هناك تفاوت واضح بني اخلسارة والزيادة
يف الناتج على مدى هذه السنوات ،وأن قيمة الناتج منت بوترية إجيابية
خالل هذه الفرتة ( )2013-2004والسبب يف هذه الزيادة هو
التحسن النسيب يف حالة األمن االقتصادي يف البلد ،فضال عن زيادة
أرباح النفط املصدرة نتيجة الرتفاع أسعارها يف االسواق العاملية ،وقد
عاود الناتج إخنفاضه خالل السنوات ،2016 ،2015 ،2014
ويرجع السبب يف ذلك إىل احلالة األمنية اليت شهدها البلد واملتمثلة
بالصراع ضد تنظيم الدولة اإلرهابية يف العراق والشام ،ثم أخذ باإلرتفاع
بشكل طفيف خالل السنوات ( ،)2019-2017ويرجع ذلك إىل النمو
يف أسعار النفط وكذلك املعدل اليومي للصادرات طوال هذه السنوات.
ومن بيانات اجلدول نفسه من الواضح أن هناك تذبذب يف قيم االستثمار

االجنيب املباشر إرتفاعاً يف قيمته خالل السنوات ()2012-2004
حيث وصل (من  300إىل  3400مليون دوالر) ،وبعد ذلك أخذ
باالخنفاض الشديد من عام  2013إىل نهاية فرتة الدراسة والسبب

يرجع إىل حالة عدم اإلستقرار الذي مر به العراق خالل هذه املدة.
أما االستثمار العام يعترب هو القطاع املهيمن على معظم املهام
االقتصادية يف البلد بغض النظر عن مستوى االداء الذي مل حيقق
االنتاجية اليت تتناسب مع معدالت منو للناتج احمللي ،نتيجة ألسباب
عديدة منها سياسية اقتصادية وامنية وغريها ،حيث نالحظ أن هناك
تفاوتا واضحا بني الزيادة والنقصان لالستثمار خالل السنوات

( ،)2013-2004حيث سجل يف عام  2013أعلى قيمة هلا وهي
( )33045مليون دوالر ،اي ارتفع بنسبة ( )%94.5مقارنة بالعام

السابق ،اال انها اخنفضت بعد ذلك خالل اعوام ()2016-2014
ورمبا يعود السبب اىل ما شهده العراق من عمليات ارهابية وما رافقها
من عمليات حترير ألغلب حمافظات العراق االمر الذي عمل على تكريس
معظم االيرادات لإلنفاق العسكري.
أما االستثمار اخلاص فقد شهد ارتفاعاً يف قيمته من (-250
 )15871مليون دوالر خالل السنوات ) ،(2015-2004ثم اخذ
باالخنفاض بشكل طفيف يف عام  ،2016وبعد ذلك بدأ باالرتفاع
الشديد إىل نهاية فرتة الدراسة.

اجلدول ( )1قيم اإلستثمار األجنيب املباشر واخلاص ومعدالت النمو للناتج احمللي االمجالي يف العراق للفرتة (( (2019-2004مليون دوالر)
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تدفقات االستثمار
االجنيب املباشر إىل
العراق

الناتج احمللي اإلمجالي

االستثمار العام

معدل
السنوات

القيمة

2004

36638

النمو%

االستثمار اخلاص

معدل
القيمة

معدل

النمو%

300

القيمة

النمو%

2062

معدل
القيمة

النمو%

255

2005

49955

36.35

515

71.67

3093

50.05

298

16.86

2006

64805

29.73

383

-25.63

4317

39.57

612

105.37

2007

88840

37.09

972

153.79

6362

47.35

533

-12.91

2008

123534

39.05

1856

90.95

10068

58.26

658

23.45

2009

128682

4.17

1598

-13.90

8872

-11.88

1186

80.24

2010

138517

7.64

1396

-12.64

16432

85.22

1777

49.83

2011

185750

34.10

1882

34.81

14652

-10.83

2147

20.82

2012

218001

17.36

3400

80.66

16985

15.92

4172

94.32

2013

234638

7.63

-2335

-168.68

33045

94.55

8534

104.55

2014

228416

-2.65

-10176

335.80

20672

-37.44

11604

35.97

2015

-26.99

166774
166602

-7574

-25.57

15267

-26.15

15871

36.77

-0.10

-6256

-17.40

12198

-20.10

13738

-13.44

2017

190644

14.43

-5032

-19.57

13161

7.90

14805

7.77

2018

215489

13.03

-4885

-2.92

11565

-12.13

15745

6.35

2019

225232

4.52

-3076

-37.03

2016

20420

76.57

17865

13.46

املصدر :البنك املركزي العراقي ،مديرية اإلحصاء واألحباث ،النشرات ()2019-2004
وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،تقارير مديرية احلسابات القومية
UNCTAD, 2019, Statistics, Data Center, United Nations, New York, Geneva
ثانيَا :اجلانب العملي:
توصيف اإلمنوذج القياسي:
وهي من أهم املراحل يف إعداد منوذج اقتصادي موحد ألنه هنا
يتم صياغة العالقة بني املتغريات املستخدمة وتقديره قياسه وحتليله
وعلى ضوء هذه املعطيات للنظرية االقتصادية مت وصف هذه
املؤشرات كمتغريات إقتصادية وكما يلي :


الناتج احمللي اإلمجالي  ،)GDP( :وهو متغري تابع.



االستثمار االجنيب املباشر .)FDI( :



االستثمار اخلاص  )PI( :مت التعبري عنه بامجالي

تكوين رأس املال الثابت للقطاع اخلاص.



االستثمار العام  )GI( :مت التعبري عنه باالنفاق

االستثماري.


االنفتاح االقتصادي )EO( :

إختبار اإلستقرارية للسالسل الزمنية:
.1
سيتم استخدام اختبار جذر الوحدة الختبار استقرار املتغريات مبرور
الوقت يف سالسل زمنية ،وسيتم استخدام اختبار املوسع لديكي فولر

( )ADFلتحديد درجة االستقرار ويبني اجلدول ( )2نتائج اختبارات
جذر الوحدة للمتغري التابع ( )GDPواملتغريات املستقلة املستخدمة
اليت يعتقد أن هلا تأثري على املتغري التابع.

جدول ( )2نتائج إختبار جذر الوحدة الستقرار السلسلة الزمنية
Critical Values
5%
-1.968430
-1.968430

)Augmented Dickey-Fuller Test (ADF
First deference
Critical
ADF statistics
Result
Values 5%
-3.791172
-2.137319
stationary
stationary

-2.022188

-3.933364

Variables
At Level
ADF statistics
-2.238038
-2.779636

GDP
PI
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-1.968430

stationary

-2.883027

-3.791172

-2.648380

FDI

-3.098896

stationary

-4.171250

-3.759743

-2.119700

GI

-1.968430

stationary

-2.455791

-3.828975

-2.439482

EO

املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي EVIEWS10
يبني اجلدول ( )2أن السلسلة الزمنية للمتغريات املستخدمة (الناتج

االحندار الذاتي) ،Vector Auto Regression (VARومن

احمللي اإلمجالي واالستثمار األجنيب املباشر واالستثمار اخلاص
واالستثمار العام واالنفتاح االقتصادي) ال تعطي درجة من االستقرار
على املستوى ،ولكنها تصبح مستقرة بعد أخذ فروق من الدرجة األوىل

خالل هذا االختبار مت االعتماد على معيار أكايك ) (AICلتحديد العدد
األمثل لفرتات اإلبطاء حيث مت اختيار عدد فرتات اإلبطاء التى تقابل

عند مستوى معنوي قدره  ،%5أي أن مجيع املتغريات متكاملة من

إىل أن العدد األمثل لإلبطاءات اليت ختلص األمنوذج من مشكلة

الدرجة األوىل.
 .2حتديد فرتات اإلبطاء املثلى:
يعترب اختبار الفجوة الزمنية من األمور اهلامة لدقة االمنوذج ،ويتم
اختيار فرتات االبطاء املثلى للمتغريات وذلك باستخدام أمنوذج متجه

اقل قيمة حمسوبة (سليمان .)425 ،2017 ،وقد خلص املعيار

االرتباط الذاتي للبواقي هي ( )1واليت تتوافق مع باقي املعايري
االحصائية أي انها معنوية إحصائياً وتعطى نتائج جيدة إحصائياً
:

وكما يف اجلدول اآلتي

جدول ( )3نتائج اختبار عدد فرتات اإلبطاء املثلى
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DGDP DFDI DPI DGI DEO
Exogenous variables: C
Date: 04/01/22 Time: 23:50
Sample: 2004 2019
Included observations: 14
LR
FPE
AIC
SC
HQ
NA
5.25e+18 57.29370 57.52193 57.27257
*58.03554* 1.77e+17* 53.61068* 54.98009* 53.48392

LogL
-396.0559
-345.2748

Lag
0
1

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي EVIEWS10
احملسوبة كانت ( )9.400748وهي اكرب من احلدود الدنيا )I(0

 .3اختبار حدود التكامل املشرتك:
بعد حتديد فرتات التباطؤ االمثل لالمنوذج فالضرورة تقتضي استخدام

واحلدود العليا ) I(1على مستوى معنوي (،)%1 ،%2.5 ،%5 ،%10

)Testواجلدول ( )4يوضح نتائج هذا االختبار أن قيمة ()F

مما يعين أنه جيب رفض فرضية العدم وجيب االعرتاف بالتوازن على
املدى الطويل بني املتغريات حمل الدراسة.

اختبار التكامل املشرتك بطريقة اختبار احلدود (The Bound

اجلدول ( )4نتائج إختبار لتكامل املشرتك بإستخدام منهجية احلدود
K:
4

382

قيمة Value
9.400748
Critical Value Bounds:

Test Statistic:
F-Statistic

.2022 - خزيران، 388 -377  ص، 2: العدد، 10: جملد، جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو/  جعفر صادق و أخرون، سفر
Significance:
10%
5%
2.5%
1%

Lower Bound I(0):
2.2
2.56
2.88
3.29

Upper Bound I(1):
3.09
3.49
3.87
4.37

EVIEWS10  من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي:املصدر
: تقدير النتائج القصرية والطويلة األجل وتفسريها ومعلمة تصحيح اخلطأ.4

 سيتم فحص وتقدير العالقة بني املتغريات القصرية،)ARDL(  ويف إطار منوذج،وبعد أن تبني أن املتغريات قيد الدراسة هلا اتصال تكامل مشرتك
: وستتتبع هذه املرحلة احلصول على قيم املعلمات يف االجلني على النحو املبني يف اجلدول التالي،والطويلة األجل
)2019-2004( ( يف العراق للمدةARDL) ) تقدير نتائج أمنوذج5( اجلدول
Method: ARDL.
Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 0, 1)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Variable
DGDP(-1)
DFDI
DFDI(-1)
DPI
DPI(-1)
DGI
DEO
DEO(-1)
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficien
-0.373467
0.042389
0.129504
-0.011971
0.048668
-0.124958
1.150422
-1.029716
7.162481
0.942687
0.850987
11.18057
625.0254
-46.45628
10.28009
0.010020

Short-run
Std. Error
t-Statistic
0.370301
-1.008551
0.023405
1.811136
0.027326
4.739198
0.022312
-0.536531
0.018961
2.566723
0.060542
-2.063998
0.525739
2.188201
0.320462
-3.213220
9.769722
0.733131
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Method: ARDL.
Dependent Variable: GDP.
Selected Model: ARDL (1, 1, 1, 0, 1).
Sample (adjusted): 2004-2019
Model selection method: Akaike info criterion
(AIC)
Variable
DFDI
DPI
DGI
DEO
C

Coefficient
0.125153
0.026719
0.090980
0.087884
5.214890

Dependent Variable: GDP
Sample (adjusted): 2004-2019
Included observations: 14 after
adjustments.
Prob.*
0.3595
0.1299
0.0052
0.6146
0.0502
0.0940
0.0803
0.0236
0.4964
14.09251
28.96356
7.922326
8.333149
7.884297
1.904182

Dependent Variable: GDP.
Sample (adjusted): 2004-2019
Included observations: 14 after adjustments.
Long- Run
Std. Error
0.026167
0.008957
0.034357
0.427513
6.630880

t-Statistic
4.782862
2.982923
2.648049
0.205571
0.786455

Pro*.
0.0050
0.0307
0.0455
0.8452
0.4672

EC = DGDP - (0.1252*DFDI + 0.0267*DPI +0.0910*DGI + 0.0879*DEO + 5.2149 )
ARDL Error Correction Regression
Dependent Variable: D(DGDP)
Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 0, 1)
Sample: 2004 2019
Included observations: 14
Variable
Coefficient
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Std. Error

t-Statistic

Prob.
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0.0085
0.1871
0.0013
0.0049

4.194737
-1.527627
6.494726
-2.888063

0.010105
0.007836
0.177132
0.129314

)D(DFDI
)D(DPI
)D(DEO
*)CointEq(-1

0.042389
-0.011971
1.150422
-0.373467

املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي EVIEWS10
يتضح من اجلدول ( )5نتائج تقدير العالقة قصرية وطويلة األجل ويظهر منها عدد من االستنتاجات املهمة.

 .1على املدى القصري هناك عالقة طردية غري معنوية بني اإلستثمار

البالغة  0.85أن  %85من التغريات احلاصلة يف املتغري التابع (الناتج

االجنيب املباشر والناتج احمللي االمجالي أي أن زيادة اإلستثمار

احمللي اإلمجااالي) ترجع إىل التغريات اليت حتصاااااال يف املتغريات

االجنيب املباشر بوحدة واحدة تؤدي اىل زيادة الناتج مبقدار

التفسريية ،والباقي يعود إىل متغريات ال ميكن قياسها أو عوامل أخرى
مل يتضمنها النموذج.

( )0.0423وحدة ،ولكن على املدى الطويل ،أظهرت عالقة طردية
معنوية اآلثر أي عند زيادة االستثمار بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة
الناتج مبقدار ( ،)0.1251أي أن زيادة االستثمار االجنيب يؤدي إىل
زيادة اإلنتاج واأليدي العاملة والقيمة املضافة وحجم الصادرات احمللية
وبالتالي يؤدي اىل زيادة للناتج احمللي اإلمجالي.

 .2ظهور عالقة عكسية غري معنوية اآلثر بني اإلستثمار اخلاص
والناتج يف األجل القصري ،أي أن زيادة االستثمار اخلاص بوحدة واحدة
يف األجل القصري سيؤدي إىل اخنفاض الناتج مبقدار ()0.0119

وحدة ،ولكن يف األجل الطويل حتول اىل عالقة طردية معنوية االثر ،أي
عند زيادة األستثمار اخلاص يف األجل الطويل بوحدة واحدة سيؤدي
إىل زيادة الناتج مبقدار ( )0.0267وحدة.
 .3وجود عالقة عكسية غري معنوية اآلثر بني االستثمار العام والناتج
يف األجل القصري ،أما يف األجل الطويل حتول إىل عالقة طردية معنوية
اآلثر أي عند زيادة االستثمار العام يف األجل الطویل بوحدة واحدة
سيؤدي إىل ارتفاع الناتج مبقدار ( )0.0909وحدة.،
 .4وجود عالقة طردية غري معنوية اآلثر بني االنفتاح االقتصادي
والناتج يف األجلني القصري والطويل ،أي أن زيادة االنفتاح االقتصادي
يف األجل القصري بوحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة الناتج مبقدار
( )1.1504وحدة وأما يف األجل الطويل أن زيادة االنفتاح االقتصادي
بوحدة واحدة سيؤدي إىل زيادة الناتج مبقدار ( )0.0878وحدة.
 .5من حيث االختبار املعنوي ملعادلة االحندار ،نالحظ أن القيمة

 .7بلغت قيمة  D.Wإىل ( )1.9وهو ما يقرب من قيمة ( ،)2مما

يشري إىل أن النموذج قد حل مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي وذلك سوف
تقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة الذي يدعى أنه ال توجد
مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي (املتغريات العشوائية).
 .8أما خبصوص قيمة معامل تصحيح اخلطأ بلغ (-0.373467
) ومبعنوية اقل من  %1مما يؤكد على وجود توازن طويل األمد بني

املتغريات املستقلة (التفسريية) واملتغري التابع ( ،)GDPكما هو
مبني يف قيمة املعلمة فإن حوالي ( )%37من االختالالت قصرية األجل
يف الناتج يف املدة السابقة وهي ( )t-1باالمكان تصحيحه يف املدة
)(tاحلالية لغرض اعادة التوازن يف األمد الطويل يف حالة حدوث أي
تغري يف املتغريات املستقلة.
 .5مرحلة اختبار استقرارية األمنوذج (CUSUM-
):CUSUM SQ
بعد أن مت احلصول على عالقة قصرية وطويلة األجل وفقاً لنموذج

التكامل املشرتك ) (ARDLمن الضروري إجراء اختبار استقرار
للمعلمات على املدى القصري والطويل إلمنوذج الناتج احمللي اإلمجالي
من أجل ضمان أن البيانات املستخدمة يف الدراسة خالية من أي
تغيريات هيكلية ومبرور الوقت ،حيث يتحقق االستقرار اهليكلي للمعلمني
املقدرين فإذا كان اخلط البياني لالختبارين يقع ضمن احلدود احلرجة
(بني احلد األعلى واألدنى) وعند معنوية ( )%5يكون املعلمات غري

احملسوبة لإلحصاءات  Fكانت ( ،)10.28وهي قيمة كبرية على أي

مستقرة بشكل أساسي إذا كان خمطط االختبار خيرج عن القيود

( )0.010020واليت تسمح لنا برفض فرضية العدم لصاحل الفرضية

أحد اإلختبارين:

مستوى معنوي ،مما يؤكد ذلك قيمة  P-Valueواليت كانت
البديلة بأن أحد عوامل االحندار على األقل خيتلف عن الصفر ،وبالتالي
جوهرية املعادلة يف التأثري على املتغري التابع.
.6

بالن سبة ملدى م ساهمة املتغريات التف سريية يف حتديد

سلوك املتغري التابع ،يتضح لنا من قيمة معامل التحديد املعدل R-2
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احلامسة (عواد ومهدي )21 ،2018 ،ولتحقيق ذلك يتم إستخدام


إختبار

اجملموع الرتاكمي للبواقي

املعاودة

)(CUSUM
 إختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املعاود
)(CUSUM SQ
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شكل ( )1إختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املعاودة
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شكل ( )2إختبار الرتاكمي ملربعات البواقي املعاودة
املصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات الربنامج اإلحصائي EVIEWS10
يبني الشكالن ( )1و( )2أن اجملموع الرتاكمي للرسم البياني الختبار

االستنتاجات واملقرتحات

املعاودة ) (CUSUMكان ضمن احلدود احلرجة (العليا والسفلى)

أوالً  :االستنتاجات

إلمنوذج تصحيح اخلطأ املستخدم كانت مستقرة هيكلياً خالل الفرتة

 .1هناك تفاعل بني االستثمار األجنيب واالستثمار احمللي (العام
واخلاص) وله أهمية قصوى وميكن أن يتسبب كل منهما يف اقتصاد

املعاودة ( ،)CUSUM SQحيث كان الرسم البياني أيضا ضمن

ما ،وتشري الزيادة يف االستثمار اخلاص إىل ارتفاع العائد على االستثمار
يف االقتصاد احمللي ،يف حني أن االستثمار العام حيسن البنية التحتية

وعلى املستوى املعنوي ( )%5مما يشري إىل أن املعلمات املقدرة
الزمنية قيد الدراسة وكذلك االختبار اإلمجالي الرتاكمي ملربعات
احلدود احلرجة وبنفس مستوى املعنوية ،ونستنتج من هذه التجارب
أن اإلمنوذج مستقر ومتناغم من حيث النتائج القصرية والطويلة األجل.

وبالتالي خيفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية ،وأن هذه األدوار
لالستثمار احمللي حتفز املستثمرين األجانب على جين فوائد العائد
املرتفع مما یشجع املستثمرین لالستثمار يف البلد.
 .2أن زيادة حجم تدفقات االستثمار االجنيب املباشر الوافدة
للعراق بعد عام  2003كانت بسبب رفع العقوبات االقتصادية
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واالنفتاح التجاري مع العامل اخلارجي ،إال أن هذه التدفقات كانت وما

 .5على الدولة املضيفة املفاضلة بني أشكال االستثمار االجنيب

زالت ضعيفة نتيجة عدم وجود بيئة استثمارية مالئمة وكذلك إنتشار
الفساد االداري واملالي مبعدالت عالية يف الدوائر احلكومية واخنفاض

لواقعها االقتصادي.

 .3على املدى القصري ،هناك عالقة طردية غري معنوية بني اإلستثمار

.1

مستوى األمن واالستقرار السياسي ،وضعف القطاع املصريف وغياب
أنشطة حبث وتطوير يف البلد.

املباشر الساعية الجتذابه واختيار الشكل الذي يكون أكثر مالئمة
املصادر
البجاري ،امحد ابراهيم حسني ،خالد محادي محدون املشهداني (قياس أثر
االستثمار اخلاص واألجنيب املباشر يف معدل البطالة يف العراق للمدة

االجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجالي ،ولكنها حتولت على املدى
الطويل إىل عالقة طردية معنوية األثر ،أي أن زيادة االستثمار األجنيب
يؤدي إىل زيادة اإلنتاج ،واأليدي العاملة ،والقيمة املضافة ،وحجم
الصادرات ،وبالتالي تعزيز الناتج.

 ،)2017-1985جملة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،38العدد ،123
.2019

.2

بشري ،مخري (دراسة قياسية بني االنفاق احلكومي والناتج احمللي االمجالي يف
اجلزائر خالل الفرتة  ،)2014-1980رسالة ماجستري يف االقتصاد،

 .4يؤثر اإلستثمار اخلاص تأثرياً عكسياً وغري معنوي على الناتج
احمللي االمجالي يف األجل القصري أما يف األجل الطويل حتول اىل عالقة
طردية ومعنوية االثر على الناتج.
 .5وجود عالقة عكسية غري معنوية اآلثر بني االستثمار العام والناتج
يف األجل القصري ،ولكن يف األجل الطويل حتول إىل عالقة طردیة
معنوية اآلثر.

 .6وجود عالقة طردية غري معنوية اآلثر بني االنفتاح االقتصادي
والناتج يف األجلني القصري والطويل.
 .7حتقق نتائج اختبار التحليل املعياري االستقرار اهليكلي ملعلمات

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر.2016 ،

.3

جباري ،شوقي (آثر االستثمار االجنيب املباشر على النمو االقتصادي
اجلزائري) ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بن مهيدي ،أم البواقي ،كلية العلوم
االقتصادية ،قسم االقتصادي ،اجلزائر.2015/2014 ،

.4

احلمداني ،امحد شهاب وأخرون( ،قياس آثر عرض النقد على الناتج احمللي
اإلمجالي العراقي للفرتة  ،)2015-2005جملة املنصور ،العدد ،30
.2018

.5

الرسول ،امحد ابو اليزيد ،والعمر ،ابراهيم بن صاحل ،العالقة بني االستثمار العام
واجلزيرة العربية ،جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد ، 138

النموذج على املدى القصري والطويل وذلك مبوجب لكال االختبارين
(.)CUSUM-CUSUM SQ
ثانياً  :املقرتحات
 .1إن الصدمات النفطية واالرتفاعات املستمرة ألسعار النفط يف
األسواق العاملية ليست مضمونة ،لذا جيب على العراق اغتنام الفرص
جلذب استثمارات جديدة يف هذا القطاع  ،فضال عن السعي إلعادة
استثمار دخل النفط يف مبادرات أخرى ،واخلروج تدرجييا من فخ او
نقمة الريع النفطي.

الكويت. 2010 ،

.6

سليمان ،دعاء وممدوح حممد حممد (اثر االستثمار على منو القطاع الزراعى
املصري) ،معهد حبوث االقتصاد الزراعي ،مركز البحوث الزراعية ،اجليزة،
مصر.2017 ،

.7

العتييب ،حممد بن متعب (قياس آثر االستثمار االجنيب املباشر على االستثمار
احمللي يف السعودية) ،س ،جامعاة اإلمام حممد بن سعاااود اإلسالمیة،
العدد .2019 ،6

.8

 .2العمل على جذب االستثمارات االجنبية املباشرة من اجل تعزيز
النشاط اإلقتصادي وذلك بغية تطوير وزيادة التصدير وخاصة صادرات
املنتجات الصناعية والزراعية

واالستثمار اخلاص باململكة العربية السعودية ،جملة دراسات اخلليج

عواد ،موسى خلف ومهدي ،عال حسني (حتليل وقياس آثر اإليرادات العامة
يف التنمية االقتصادية يف العراق للمدة  ،)2016-1990جملة جامعة
القادسية ،كلية اإلدارة واإلقتصاد ،العراق.2018 ،

.9

 .3العمل على إنشاء قطاع مصريف متطور يواكب التطور يف العامل

عودة ،حممد حسن ( حتليل العالقة بني األنفاق العام والناتج احمللي اإلمجالي
ومدى مساهمته يف حتقيق التنمية االقتصادية يف العراق للمدة -1975
 ،)2014جملة االقتصاد اخلليجي ،العدد.2017 ،31

اخلارجي كي يشعر املستثمر األجنيب باألمان واالطمئنان على أمواله

 .10قرطام ،السيدة كمال (دور اإلستثمار االجنيب املباشر يف احلد من الفقر :دراسة

 .4االستفادە من االستثمارات االجنبية املباشرة وامتيازاته يف نقل

كلية االقتصاد ،جامعة القاهرة ،اجمللد  ،22العدد .2021 ،3

وأرباحه.
التقنية واملهارات املستحدثة يف االنتاج وتوجيه االموال اىل جماالت
حمفزة لالنتاجية وحمركة للنمو االقتصادي.
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تطبيقية على اإلقتصاد املصري خالل الفرتة  ،)2018-1990جملة

.11

مصطفى ،حيمور (قياس تأثري القطاعات االقتصادية على معدل منو الناتج
احمللي اإلمجالي يف اجلزائر دراسة قياسية يف الفرتة ،)2016-2000
جامعة عبد احلميد بن باديس ،اجلزائر.2018 ،

.2022 - خزيران، 388 -377  ص، 2: العدد، 10: جملد، جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو/  جعفر صادق و أخرون، سفر

18. Karen Dynan, and Louise Sheiner, 2018, GDP as a

19.

20.
21.

22.

23.
24.

387

Measure of Economic Well-being, Hutchins
Center on Fiscal and Monetary Policy at
Brookings
Khan, M.S. and Reinhart, C. , Private Investment
and Economic Growth in Developing Countries.
World Development, Printed in Great Britain,
Vol. 18, No. 1, 1990.
Lee, Simon, government economic policy,
Encyclopedia of Governance, Britannica, 2017.
Minassian, Teresa Ter & Allen, Mark, Public
Investment and Fiscal Policy, International
Monetary Fund, Fiscal Affairs Department and
the Policy Development, 2004.
Nyoni, Thabani and Bonga, Wellington G., 2017,
An Empirical Analysis of The Determinants of
Private Investment in Zimbabwe, Journal of
Economics, Dynamic Research Journal, Vol. 2,
No. 4.
Organization for Economic Co-Operation and
Development
(OECD),
Foreign
Direct
Investment for Development, 2002.
UNCTAD, 2019, Statistics, Data Center, United
Nations, New York, Geneva.

 حممد عيسى حممد (استخدام النمذجة اخلطية، حيمور وحممود،مصطفى
وغري اخلطية لقياس تأثري إستثمار األجنيب املباشر على الناتج احمللي

.12

، جملة املالية واالسواق،)2016-1990 االمجالي يف اجلزائر يف الفرتة
.2018 ، اجلزائر،9  العدد،5 اجمللد
 (العالقة بني، وشالل عمار عبداهلادي، بالل حممد، واسعد، خالد روكان،عواد
االستثمار اخلاص واالستثمار العام يف العراق واثرها على الناتج احمللي

.13

 جملة كوت للعلوم االدارية،)2018-2004 االمجالي للمدة
.2019 ،34  العدد،واالقتصادية
 النشرات السنوية،االحصاء واألحباث

 مديرية، البنك املركزي العراقي.14
.)2019-2004(

 تقارير مديرية، اجلهاز املركزي لإلحصاء، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي.15
.احلسابات القومية

16. Behname, Mehdi, 2012, Economic Growth and

17.

Foreign Direct Investment: Evidence from
Southern Asia, Ferdowsi University of Mashhad
(FUM), Department of Economics, Mashhad,
Iran, Atlantic Review of Economics – 2st
Volume.
Jovanovic , B. (2000), " Growth Theories "
Working Papers , No. 7468, NBER Working
Paper series, NBER, January, P. P. 2 – 6.

سفر  ،جعفر صادق و أخرون  /جملة العلوم االنسانية جلامعة زاخو ،جملد ، 10:العدد ، 2:ص  ، 388 -377خزيران.2022 -

پیڤان ر
ی
بەرهەم ناڤخو ێ
گشت ل عی ی ێ
ێ
اق دهەیاما
ی
وشۆڤەکرنا کارتێکرنا وەبەرهێنانا ژدەرڤە یا راستەراست ئو وەبەرهێنانا تایبەت لسەر
( )2019-2004دە
پــوخــتە:
ڤەکولین ئەوە کو دیار کرنا پیڤان ر
بەرهەم ناڤخو ێ
ێ
ێ
ئارمانج ێ
ی
وشۆڤەکرنا کارتێکرنا وەبەرهێنانا ژدەرڤە یا راستەراست ئو وەبەرهێنانا تایبەت لسەر
ژڤ
ێ
ی
ێ
عی ی ێ
ڤەکولین
نجیێن دەم بکارئیناینە دڤ
اڤ دهەیاما ( )2019-2004دە ،ڤەکولینا پراکتیىک
تێستێ (رووت یۆنێت) بۆ تاقیکرنا باوەشگرتنا ز ر
گشن ل ر
ر
دا لسەر (رووت یۆنێت) برێیا تێستا ( ،) Augmented Dickey - Fullerهەروەسا ژبو دیارکرنا پێشڤەچونا بهەڤرە وە بکارئینانا رێبازا جەرباندنا دناڤبەرا
ێ
ی
گشن وەکو گوهەربارا گرێدای وگوهەربارێن سەربەخو مینا (وەبەرهێنانا ژدەرڤە یا راستەراست ،وەبەرهێنانا تایبەت ئو وەبەرهێنانا
بەرهەمێ ناڤخو رێیێ
ر
ێ
ێ
ێ
ێ
ی
ئالیێ دەمىک ریێ دابەشکری ( )ARDLهاتە
گشن وئابورا ڤەکری) ،وە پاشان ژبو دیارکرنا
پەیوەندیێ درێژخایەن ،هەروەسان ریێ کورت خایەن مودێال ر
ر
ێ
ێ
ێ
ینێ چ دبن لسەر گوهەربارا گرێدای ) (GDPژبو وان گوهەربارێت سەربەخو دزڤریت
بکارئینان ،وڤەکولین دەست نیشان کر کۆ ( )%85ژوان گهور ر
ێ
ێ
ێ
ئەوێت هاتینە بکارئینان ێ
دتەخمین دە هاتینەکرن دزڤرت.
خەلەتیێ
ڤەکولین دە ،و ( )%15یا مای ژبو گوهەربارێن نەهاتینە پیڤان یان ژی ئەو
دڤ
ر
گشن ،وەبەرهێنانا ژدەرڤە یا راستەراست ،ومودێال ێ
ر
ی
بی ێ ن
بەرهەم ناڤخو ێ
ێ
ەیێ سەرەىک:
ئالیێ دەمىک رێیێ دابەشکری ()ARDL
ی
ر

Measuring and Analyzing the Impact of Foreign Direct and Private Investment on Iraq's GDP for the Period
)(2004-2019

Abstract:
The study's goal is to determine the influence of FDI and private investment had on Iraq's GDP from 2004 to 2019.
The (Eviews10) model was created using an analytical descriptive technique and a typical quantitative approach.
Through the Augmented Dickey-Fuller Test application, the unit root test was used to determine the degree of
integration of variables for the purpose of selecting the estimate model, as well as the detection of common integration
using the GDP boundary test approach as a child variable and variables. The study revealed that independent variables
(FDI, public and private investment and Economic Openness), and therefore, assessing the long- and short-term
connection using (ARDL) self-regression models, explained 85 percent of the changes in the dependent variable
(GDP).
Keywords: GDP, FDI, Auto-Regressive Distributed Lag Model (ARDL).
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