
داليا عمر نظمي
باحث اقت�سادي 

جممـــــــــــــــــوعةمـــــن  اال�ســــــــــتثماري  املنــــــــاخ  ميثـــــــــل 
ال�ســــــــائدة  االقت�ســــــــــاديةوال�ســـــيا�ســـــية  الظـــــــروف 
طاردة   او  لال�ستثـــمار  جــاذبة  امـــا  تكــون  التي  ما  بلد  يف 
انـها تــوؤثر وب�سـكل كبيـــر علـى القــــرار اال�ستثماري  له، اذ 
�سواء  العام  فالو�سع  مبا�سرة،  غري  او  مبا�سرة  ب�سورة  �سواء 
من  به  تت�سم  ما  ومدى  للدولة  ال�سيا�سي  او  االقت�سادي 
ا�ستقرار يف تنظيماتها القانونية واملوؤ�س�ساتية وتطور النظم 

وكذلك  فاعلية  من  به  تتميز  وما  والنقدية  املالية 
درجة الو�سوح والثبات، ف�ساًل عن �سيا�سات الدولة 
واآلياته  ال�سوق  وطبيعة  واجراءتها،  االقت�سادية 
وما  انتاج،  وعنا�سر  حتتية  بنى  من  وامكانياته 

يتميز به البلد من موارد، كل ذلك ميثل بيئة منا�سبة 
او جاذبة لال�ستثمار .

الف�شاد االداري ي�شعف من قدرة الدولة على اجتذاب اال�شتثمارات  اآفة   وان 
االجنبية املبا�شرة, كما ان البيئة االقت�شادية التي تفتقر اىل ال�شفافية �شيوؤثر 
هي  هنا  وال�شفافية  امل�شتثمرين,  وعموم  لل�شركات  اال�شتثماري  القرار  على 
امل�شتقبلي  التنبوؤ  امكانية  على  وامل�شتثمرين  ال�شركات  تعني  التي  املعلومات 
�شياغة  �شوئها  على  ميكن  والتي  امل�شيف  للبلد  االقت�شادية  البيئة  بظروف 

وتوجيه اال�شتثمار.            
املا�شية  املدة  العراق طوال  ات�شم بها اال�شتثمار يف  التي  اأن جملة اخل�شائ�ض 
كانت متمثلة يف جماالت هام�شية حمددة يف بيئة اقت�شادية م�شطربة , بحيث 
�شيما يف  امل�شاريع  اقامة  امل�شتثمرين عن  العوامل اىل عزوف  ادت جميع هذه 
املناطق املتخلفة والتي تت�شف بالت�شتت اجلغرايف للعديد منها والتي دفعت اىل 
عزوف امل�شتثمرين �شوب القطاعات ال�شناعية والزراعية واخلدمات والتوجه 
تقدم  ان  القول  ميكن  عموما   . العائد  �شريعة  اال�شتريادية  االن�شطة  نحو 
جماالت  يف  يتحقق  ان  ميكن  الذي  التطور  مبدى  يقا�ض  العراقي  االقت�شاد 
التنمية وتوليد م�شادر الدخل والعمالة . ومن هذا املنطلق فان القدرة على 
و�شـوح  يتطلب  بال�شفافية  تت�شم  اإعمال  وبيئة  تناف�شية  �شوق  ظل  يف  التنمية 
 , امل�شتثمر  حقوق  وت�شمن  اال�شتثمار  عملية  تنظم  التي  والقـوانني  االأنظـمة 
ف�شال عن وجوب توفر االإجراءات االإدارية والتنظيمية التي تي�شر معامالت 
اال�شــــــــــتـثمار, واتخــــاذ ال�شـــــبل واآالليـــــــــــات واالإجـــــــــــراءات اخلا�شـــــــــــــة بتنظيم 

املعامالت. 
القطاعات  منهــــــــــــــــا  تعاين  التي  والتحديات  امل�شـــــــــــــــــــاكل  جملـــــــــــــة  اأن 

االقت�شادية واحلاجة اىل ال�شروع يف اعادة اأالعمار والبناء , دفعت اىل �شرورة 
يف  ت�شهم  وا�شتثمارية  اقت�شادية  بيئة  خللق  لال�شتثمار  ناظمة  قوانني  �شن 
جذب اال�شتثمار يف العراق , ا�شتنادا اىل حمددات اهمها الطلب املتنامي على 
ال�شلع واخلدمات وااليرادات النفطية الهائلة , خ�شو�شا حينما يتم النظر اىل 
ال�شوق من زاوية الطلب االحتمايل املتطور وفق منظور تلك املحددات. وهــــذا 
مـــــــــا يبــــــــرر احلــــــــــاجة اىل ت�شريع وانفاذ قانون اال�شتثمار رقم 13 ل�شنة 2006 
مبا يجعل امل�شتثمر اخلا�ض قادر على امل�شاهمة يف التنمية . وملا يحتويه قانون 
اخلا�ض  الن�شاط  تفعيل  ميكنها  واهداف  م�شامني  ذات  مواد  من  اال�شتثمار 

ودعم روح املبادرة حيث : 
ا�شتثمارية  فر�ض  خلق  ميكنها  ومتو�شطة  كبيـــــــــــــــــرة  م�شـــــــاريع  *اقـــــــــــــــــامة 
ل�شغار امل�شتثمرين اللذين التوؤهلهم مالئتهم املالية يف الدخول من مثل تلك 
امل�شاريع وهذا مايعك�ض درجة الروابط االمامية واخللفية اي املغذية واملكملة 

للم�شاريع  .
*ت�شجيع م�شتثمرين ) عراقيني وعرب واجانب ( من نقل روؤو�ض اموالهم من 

اخلارج اىل داخل العراق وتوظيفها يف م�شاريع ا�شتثمارية .
ال�شيما  اال�شتثمار  نحو  اخلارجي   والتمويل  اخلا�شة  املدخرات  *حتريك 

بالن�شبة  االهمية  غاية  يف  يعد  والذي  والعربي   االجنبي  املبا�شر  اال�شتثمار 
لالقت�شاد العراقي .

مدرة  فر�ض  وخلق  اقت�شادية  م�شاريع  يف  املعطلة  االموال  روؤو�ض  *توظيف 
للدخل والعمالة واكت�شاب املزيد من اخلربات ومن خالل التعلم بالعمل  .
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تعزيز  طريق  عن  االقت�شادية  الكفاءة  *تعزيز 
االأ�شواق واملناف�شة ومنع االحتكار  .

*اإعادة حتديد دور الدولة لل�شماح لها بالرتكيز 
البنى  واقامة  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  على 

التحتية والتحكم واالن�شباط واالإدارة .
اإنتاج  يف  املناف�شة  نطاق  وتو�شيع  *تن�شيط 
حترير  مبعنى  واخلدمات  ال�شلع  كافة  وت�شويق 

ال�شوق من االحتكارات العامة او اخلا�شة .
*تخفيف االأعباء املالية املخ�ش�شة للم�شروعات 
العامة  التي غالبا ماتتمتع بال�شمة االحتكارية 

اإ�شافة اىل تخفيف الديون احلكومية.
الدولة  يف  املحدودة  املالية  املوارد  *حترير 

وال�شحة  التعليم  مثل  اخرى  قطاعات  لتمويل 
واخلدمات.

*تو�شيع قاعدة امللكية لف�شح املجال امام القطاع 
اخلا�ض مبا يعمل على حت�شني الكفاءة .

*ت�شوية االنق�شام بني القطاعني العام واخلا�ض 
لالنتاج  احلكومي  االحتكار  من  والتخل�ض 

والعقلية البريوقراطية التي ا�شتفحلت .
اما بالن�شبة للمناخ اال�شتثماري املالئم  فهو 

وتو�شيع  ال�شركات  القامة  املنظم  االطار   ((
االنتاج واقامة البنى التحتية وخا�شة اخلدمات 
  )) واالت�شاالت  واملــــــوا�شالت  والطـــاقة  املالية 
النظـــــــــــــــــام  في�شمل  االقت�شاد  �شعيد  على  اما 
امكانية  ومدى  والبريوقراطية  ال�شريبي 

اال�شتثماري وهي : 
1- تكلفة خدمات البنى التحتية ومدى توافرها 
�شبكة  عمل  يف  تدهور  من  تعاين  التي  فالدول 
واالت�شاالت  الطرق  و�شبكة  الكهربائية  الطاقة 
ال�شركات  �شتتحمل  ...الخ  واملطارات  واملوانئ 
اال�شتثمارية عبئا كبريا �شيما املتو�شطة احلجم 

اي حتمل تكاليف ا�شافية  .
2-البيئة التنظيمية ويق�شد بها انظمة ال�شالمة 
بان�شاء  اخلا�شة  والتعليمات  وال�شحة  العامة 
العمليات  وكل  اجلديدة  ال�شركات  وت�شجيل 
 . ال�شركات  الداء  وفح�ض  تفتي�ض  من  الالحقة 
اذ ان تعقيد مثل تلك االجراءات المتثل ا�شاعة 
تكون  ان  ميكن  وامنا  فقط  والوقت  للجهد 
عبئا  وت�شكل  واالداري  املايل  للف�شاد  م�شدرا 

ا�شافيا على اال�شتثمار .
وميكن التاكيد يف اطار برنامج متكامل لتح�شني 
حماورها  �شرتاتيجية  على  اال�شتثمار  مناخ 

اال�شا�شية:
1(وجوب تغري دور الدولة من حمرك للنمو اىل 
وو�شع  مالمح  حتديد  خالل  من  للتنظيم  اداة 
غري  االقت�شاد  ق�شايا  ملعاجلة  ا�شرتاتيجية 

الر�شمي.
2(و�شـوح االأنظـمة والقـوانني التي تنظم عملية 
امل�شتثمر ف�شال  التي  ت�شمن حقوق  اال�شتثمار 
والتنظيمية  االإدارية  االإجراءات  تي�شري  عن 
معامالت  من  تعيق  التي  املعقدة  الروتينية 

اال�شتثمار.
واالأنظـمة  للقـوانني  وال�شفافيــة  3(االإف�شـاح 
تف�شري  مع  ذلك  ون�شر  باال�شتثمار  اخلا�شة 
فقراته �شمن و�شائل االإعالم , وبخا�شة املجالت 

والدوريات اخلا�شة بالقطاع .
 ت�شهيل عمليـة ت�شـجيل الور�ض واملعـامل وامل�شانع 

وم�شاريع قطاع االعمال اخلا�ض  
عمل  على  وامل�شالة  والرقابة  4(االإ�شراف 
امل�شروعات القائمة والتي يف مرحلة التا�شي�ض , 
حيث هناك معامل وم�شانع بعيدة عن اجلهات 

احلكومية والرقابية واالإ�شرافية .
الرقابية  احلكومية  اجلهات  عمل  5(تطوير 
الور�ض  اإدراج  عملية  وت�شهيل  واالإ�شرافية 
يوؤمن  مبا  �شجالتها  �شمن  وامل�شانع  واملعامل 
وبدقة  معرفة  من  واالحتادات  الدولة  قدرة 
كجهات ر�شمية ناظمة القت�شاد ال�شوق ولغر�ض 

دقة االح�شاءات والبيانات  الر�شمية . 

العقود  بتنفيذ  وااللتزام  الف�شاد  على  ال�شيطرة 
و�شمان حماية امل�شتثمر   . 

وتعرف املوؤ�ش�شة العربية ل�شمان اال�شتثمار املناخ 
والظروف  االو�شاع  جممل   ( بانه  اال�شتثماري 
العملية  فيه  تتم  الذي  للمحيط  املكونه 
اال�شتثمارية وتاثري تلك االو�شاع �شلبا اوايجابا 
امل�شروعات اال�شتثمارية وعلى  على فر�ض جناح 
حركة واجتاهات اال�شتثمارات( ) 10 ( . والتتوقف 
تلكم الظروف على االو�شاع احلالية فقط وامنا 
 , بها   املتعلقة  امل�شتقبلية  التوقعات  اىل  متتد 
وعادة ماتكون تلك العنا�شر متداخلة ومرتابطة 
مما  متغرية  طبيعة  وذات  البع�ض  بع�شها  مع 
يخلق او�شاعا جديدة مبعطيات خمتلفة تف�شي 
لتدفق  طرد  او  جذب  عوامل  على  بالنتيجة 
العديد  اثبتت  لقد  املبا�شر.  االجنبي  اال�شتثمار 
اال�شتثماري  املناخ  ذات  الدول  ان  الدرا�شات  من 
االف�شل حتقق وفرا يف تكاليف العمل ت�شل اىل 
املناخ  اىل  تفتقر  التي  الدول  30%عن  ن�شبته  ما 
اال�شتثماري وان القيمة امل�شافة للعامل الواحد 
تزيد بن�شبة 35-30% يف الدول ذات املناخ االف�شل 
االعتبــــــــــارالت�شنيـف  بنظر  االخذ  مع   )  11  (
تتـــــــــــــوجــــــــه  الــــــــــــــــذي  واحلجـــــــــم  القطــــــاعي 
اليه اال�شتثمارات نتيجة لعوامل ا�شا�شية ت�شكل 

مبجموعها اال�شا�ض الذي
 مبوجبه يقا�ض املناخ 
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