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حتليل أثرالتوزيع القطاعي لألستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي
يف اقليم كوردستان العراق للمدة

(*)6002-6002

أ.م .د.حمسن ابراهيم امحد
كلية االدارة واالقتصاد /جامعة التنمية البشرية
امللخص:
ان االستثمار يؤدي اىل الرتاكم الرأمسالي وحيافظ على دميومة عملية النمو والتنمية االقتصادية لذلك البد من احملافظة على
معدالت مناسبة من االستثمار وذلك بإختاذ مجيع التدابري الالزمة لذلك من قبيل تهيئة بيئة استثمارية مالئمة وآمنة لتطمني املستثمرين
حول مستقبل استثماراتهم  ،ومن هذا املنطلق فإن هذا البحث يتناول أثر االستثمار يف تغري اهليكل االقتصادي القليم كوردستان
العراق والوقوف على التوزيع القطاعي لالستثمار وانعكاس ذلك على مساهمة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي
ويف التشغيل  .ومن ثم قياس اثر االستثمار يف اختالل هيكل اقتصاد اقليم كوردستان العراق خالل مدة البحث (-6002
.)6002
Abstract
The investment leads to capital accumulation and keeps the continuity of economic growth and
development process, so it has to be to maintain the appropriate levels of investment by taking all
necessary measures so such a favorable and safe investment environment to reassure investors about the
future of their investments, and from this perspective, this research deals with the impact of investing in
changing the economic structure of the Iraqi Kurdistan region stand on the sectoral distribution of
investment and its impact on the contribution of economic sectors in the composition of GDP and in the
Employment . And then measure the impact of investment in the imbalance of the structure of the Iraqi
Kurdistan region's economy during the period (2006-2016).
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املقدمة
ان االستثمار ميثل توظيفا لرأس املال من أجل خلق الطاقات االنتاجية أو احملافظة عليها وتطويرها  ،لذلك فإن معظم الدول
تولي اهتماما كبريا به من خالل تشريع القوانني والتشريعات اليت تشجع االستثمار من خالل تهيئة وتوفري البيئة املناسبة واجلاذبة
لرؤوس االموال وخصوصا االجنبية منها وذلك من اجل دميومة عملية النمووالتنمية االقتصادية  .ومن هذا املنطلق فقد بدأت
حكومة اقليم كوردستان العراق بتشريع قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  6002وذلك من أجل تشجيع عملية االستثمار بالنسبة
للمستثمر احمللي باالضافة اىل جذب رؤوس االموال االجنبية واملستثمرين االجانب للقيام بعملية االستثمار يف االقليم ونقل اخلربات
واملهارات والتكنولوجيا املتطورة اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واالستفادة منها يف تطوير البنية التحتية وتطوير اقتصاد االقليم .
أهمية البحث  :تأتي أهمية البحث من كون االشتثمار من املتغريات املهمة والرئيسية اليت تؤدي خلق الرتاكم الرأمسالي
ودعم عملية التنمية االقتصادية وبالتالي استغالل املوارد املتاحة وما يرتتب عليه من حتقيق الرفاهية االقتصادية .
مشكلة البحث  :تتمثل مشكلة البحث من أنه على الرغم من تشريع قانون االستثمار يف االقليم ووجود حجم كبري من
االستثمارات ،سواء من حيث عدد املشاريع اجملازة أو من حيث حجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث ،اال
ان اهليكل االقتصادي القليم كوردستان العراق غري متوازن وخمتل وذلك بدليل ختلف القطاعات املنتجة للسلع مثل القطاع الزراعي
والصناعات التحويلية  ،وذلك النها مل حتظ بالرعاية واالهتمام من قبل املستثمرين.
فرضية البحث  :ينطلق البحث من فرضية مفادها ان التوزيع القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق خلق اقتصادا
خمتال وغري متوازن من حيث مساهمة القطاعات االقتصادية املختلفة يف الناتج احمللي االمجالي وتشغيل االيدي العاملة يف االقليم طيلة
مدة البحث .
هدف البحث  :يهدف البحث اىل حتليل وقياس اثر التوزيع القطاعي لالستثمار وانعكاسه على اختالل اهليكل القطاعي
ونسب مساهمة القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي واستخدام االيدي العاملة وبالتالي أثره يف اختالل اهليكل
االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق خالل مدة البحث .
منهج البحث  :يعتمد البحث املنهج التحليلي املستمد من نظرية التحليل اهليكلي والنظرية النيو كالسيكية خبصوص حتليل
اهليكل االقتصادي وتشخيص درجات االختالل فيه وذلك باالستناد اىل ما متوفر من بيانات ومعلومات حول االستثمار من مصدره
االصلي واملتمثل بهيئة االستثمار التابع لوزارة التخطي يف حكومة اقليم كوردستان العراق .

حدود البحث :
مكانيا :يغطي البحث اقليم كوردستان العراق وكما هو حمدد من وزارة التخطي واملوزع على احملافظات الثالث ( أربيل
والسليمانية ودهوك ).
زمانيا  :يغطي البحث املدة الزمنية (.) 6002-6002
هيكل البحث :من اجل حتقيق هدف البحث فقد مت تقسيمه اىل مبحثني وجمموعة من الفقرات الفرعية كاآلتي:
املبحث االول  :االطار املفاهيمي لالستثمارواالختالل اهليكلي
املطلب االول  :االستثمار – مفهومه  ،أهميته  ،اهدافه  ،انوعه وحمدداته -
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املطلب الثاني  :مفهوم اهليكل االقتصادي واالختالل اهليكل
املبحث الثاني  :حتليل اثرالتوزيع القطاعي لالستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان
العراق للمدة ( ) 6002 – 6002
أوال  :الرتكيب القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق للمدة ( ) 6002 – 6002
ثانيا :أثر التوزيع القطاعي لالستثماريف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق
ثالثا :قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق

املبحث االول  :االطار املفاهيمي لالستثمارواالختالل اهليكلي
املطلب االول  :االستثمار – مفهومه  ،أهميته  ،اهدافه  ،انوعه وحمدداته
اوال :مفهوم االستثمار:
هناك تعاريف عديدة لالستثمار ،وذلك تبعا الختالف الزاوية اليت ينظر منها اليه ،حيث هناك من ينظر اليه من وجهة النظر
االقتصادية  ،وآخرمن وجهة النظر املالية  .اال انه وان اختلفت هذه التعاريف يف الظاهرواملبنى فإنها تبدو متشابهة من حيث املضمون
واملعنى  .فقد يعرف االستثمار على انه العملية اليت تهدف اىل جتميع االموال من مصادرها املختلفة لغرض توظيفها يف جماالت عمل
جديدة أو تطوير أنشطة وأعمال سابقة ( أمحد. )0٢0 ،6002،ويعرفه ( (Bahallaبأنه عبارة عن التضحية مبنفعة حالية مع عدم
التأكد من إستيفائها مستقبالً (. )Bahalla,2006,3أوعبارة عن التضحية بإشباع رغبة إستهالكية حاضرة بهدف احلصول على
إشباع أكرب يف املستقبل  ،عليه يكون املستثمر مستعدا لتحمل درجة معينة من املخاطرة ،كما انه يتوقع احلصول على مكافأة أوعائد
مثنا ملخاطرته ( عواد وعبداهلل .)0٢1، 6002،
وكذلك يعرف ( ) Foryenاالستثمار بانه عملية توظيف رؤوس االموال لشراء مواد االنتاج والتجهيزات وذلك لتحقيق
تراكم رأمسالي جديد  ،أو جتديد وتعويض رأس مال قديم وذلك لرفع الطاقة االنتاجية .Foryen ,1996,21
أما االقتصادي  Keynesفريى بأن االستثمار ميثل االضافة اجلارية لقيمة التجهيزات الرأمسالية اليت حتدث نتيجة النشاط
االنتاجي لفرتة معينة  ،أو أنه االضافات احلالية اىل قيمة رأس املال واليت تنتج عن

النشاط االقتصادي لفرتة معينة

( ، ) Keynes,1951,77وهناك من يرى بأن االستثمار عبارة عن توظيف االموال يف أصل معني أو عدد من االصول حيتفظ بها
شخص ( مستثمر) فردا كان أم مؤسسة لفرتة زمنية قادمة بهدف احلصول على تدفقات مستقبلية  ،حيقق له مردود معني والذي
يتمثل بالعائد املطلوب من قبل ذلك املس تثمرلتعويضه عن  :الوقت الذي مت فيه توظيف تلك االموال ،ومعدل التضخم املتوقع ،
باالضافة اىل عدم التأكد( املخاطرة) من عدم حتقق ذلك العائد (الدوري) 66، 6000 ،
اىل جانب ذلك هناك من ينظر اىل االستثمار من وجهة النظر املالية فيعرف االستثمار بأنه توظيف املوارد املالية (احلالية)
لتحقيق منافع مستقبلية أو تعظيمها ( . )Bodie et al, 2007,3-4أو انه عبارة عن إكتساب املوجودات املالية فق ،والذي
يأخذ شكل توظيف مالي يف االوراق واالدوات املالية مبختلف أنواعها (أمحد وقادر ) 081، 6002،
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ثانيا  :اهمية االستثمار:
ميكن تلخيص اهمية االشتثمار بالنسبة لالقتصاد الوطين بالنقاط التالية(:أمحد  )0٢0 ،6002 ،و (أمحد و قادر، 6002 ،
)010-081
-0يساهم يف زيادة حجم االنتاج وبالتالي ارتفاع معدل منوالناتج احملي االمجالي وذلك من خالل تعبئة املدخرات وتوجيهها
لالستثمار يف القطاعات املختلفة مما يؤدي اىل ارتفاع معدل نصيب الفرد من الدخل والذي ينعكس اجيابا على رفع املستوى املعيشي
للفرد واجملتمع وحتقيق الرفاهية االقتصادية .
 -6كما يساهم االستثمار( االجنيب على وجه اخلصوص ) يف نقل اخلربات واملهارات والتقنيات احلديثة فضال عن مساهمته
يف فتح االسواق اخلارجي ة وتوفري رؤوس االموال الالزمة لالستثمار واليت تغين حاجة الدول النامية من اللجوء اىل االستدانة من
اخلارج وما يرتتب عليه من اآلثار السلبية االقتصادية والسياسية .
 -0املساهمة يف توفري فرص عمل جيدة للمواطنني وما يرتتب عليه من ختفيض نسبة البطالة .
-4املساهمة يف زيادة التكوين الرأمسالي للبلد مما يدعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعززها .
 -5رفع الطاقات االنتاجية ملختلف السلع واخلدمات واليت تشبع حاجة االسواق احمللية وتصدير الفائض منها لالسواق
اخلارجية وما يرتتب عليه من حتسني وضع امليزان التجاري وميزان مدفوعات البلد و بالتالي توفري العمالت االجنبية اليت تكون الدول
بأمس احلاجة اليها (عطا اهلل )04-00 ، 6000،
-2كما يساهم يف بناء وتوفري خمتلف التخصصات الالزمة يف عملية التنمية من الفنيني واالداريني والعمال املهرة .
 -٢يساهم يف تطوير القطاع املصريف من خالل حتسني مستوى وجودة اخلدمات املصرفية املقدمة للمستثمرين .

ثالثا  :أهداف االستثمار :
يهدف االستثمار عموما اىل تعظيم العوائد واالرباح باالضافة اىل تنمية الثروة ،اال انه باالمكان تلخيص اهم االهداف املنبثقة
عنه كاآلتي  (:معروف ) 60-6 ،6005،و(عرفة )65 ،6001،
-0احلفا ظ على االصول املادية (او املالية ) اليت ميتلكها املستثمر أوحيق له التصرف بها  ،وذلك بعد دراسة املخاطر املتوقعة
ومبا جينب هذه االصول التاثريات السلبية هلذه املخاطر.
 -6حتقيق عوائد مستقرة ،أي أن تكون هذه العوائد ذات تدفقات غري متقطعة  ،وهنا جيب االهتمام مبسألة القيمة احلالية
الصافية للعوائد  ،حبيث حتافظ هذه العوائد على قوتها الشرائية  ،أي على قيمتها احلقيقية من جانب وتتجاوز تكاليف الفرص البديلة
من جانب آخر .
 -0استمرار السيولة النقدية على الرغم أن هذه السيولة ال تعد احملور االسرتاتيجي الهتمام املستثمر العادي  ،اال انها تعترب
ضرورية كجزء من املوارد املتاحة وذلك السباب منها:
أ-تغطية النفقات اجلارية بعمليات التشغيل والصيانة والتصليح والتطوير.
ب-مواجهة متطلبات احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية اخلاصة .
-4استمرار الدخول وزيادتها بوتائر متصاعدة  ،وذلك بهدف تعزيز احملفظة االستثمارية مبزيد من النشاطات اجلديدة .
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رابعا  :أنواع استثمار:
ميكن تصنيف االستثمار وفق معايري عدة منها ما يأتي :
-0التصنيف حسب جنسية املستثمر:
أ-االستثمارالداخلي ( الوطين ) :وهو االستثمار الذي يتم متويله من مصادر وطنية والذي ينقسم اىل ( :ذكري.)2، 6004،
 االستثمار احلكومي ( العام)  :وهو االستثمار الذي يقوم به القطاع العام وميول عن طريق املوازنة العامة للدولة من اجلحتقيق الرفاهية العامة للمجتمع .
 االستثمار اخلاص (احمللي)  :وهو االستثمار الذي يقوم به القطاع اخلاص احمللي وميول باالموال اخلاصة بهدف تعظيماالرباح اخلاصة للمستثمر .
ب -االستثمار اخلارجي ( االجنيب )  :وهو االستثمار الذي يتم متويله من مصادر خارجية (اجنبية) الذي ينقسم اىل ( :عواد
و عبداهلل .)080 ،6002 ،
االستثمار االجنيب املباشر  :وهو االستثمار الذي يؤدي اىل امتالك املستثمر االجنيب أصول وأنشطة إقتصادية لدى دولة أخرى
حبيث ميكنه من التحكم بها .وتكون طبيعة هذه االستثمارات طويلة االجل .
االستثمار االجنيب غري املباشر  :وهواالستثمار يف االوراق املالية  ،حيث تكون على شكل قروض أو شراء االسهم
والسندات ،وتكون مدتها يف الغالب قصرية االجل .
ج -االستثمار املشرتك  :وهو االستثمار الذي يتم عن طريق مشاركة املستثمر الوطين واالجنيب .
 -6التصنيف حسب نوع االصل حمل االستثمار(التصنيف النوعي) ( :سعاد ) 28-22، 6000 ،و(ذكري.) 2، 6004،
االستثمار احلقيقي ( االقتصادي)  :وهو االستثمار الذي يرتتب عليه اجياد منافع اضافية أو قيمة مضافة تزيد من ثروة اجملتمع.
االستثمار املالي  :وهو االستثمار يف اصل من االصول املالية مثل االسهم والسندات وشهادات االيداع وهو ما يسمى
باالستثمار احملفظي .
االستثمار البشري  :وهو االستثمار الذي يؤدي اىل زيادة قدرة افراد اجملتمع على العمل .مثل االستثمار يف الصحة والتعليم .
 -0التصنيف حسب النشاط االقتصادي  :وينقسم اىل  ( :صيام ) 01 ، 011٢ ،
االستثمارالزراعي ب -االستثمار الصناعي ج -االستثمار اخلدمي
خامسا  :حمددات االستثمار( :العزاوي)00٢-002 ،6000 ،
 -0سعر الفائدة  :حيث هناك عالقة عكسية بني حجم االستثمار وسعر الفائدة الن سعر الفائدة يدخل ضمن كلفة االستثمار
.فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما ارتفعت تكاليف االستثمار وبالتالي اخنفاض حجم االرباح املتوقعة ومن ثم اخنفاض الدافع لالستثمار.
-6الكفاية احلدية لرأس املال (االنتاجية احلدية لرأس املال ) :والذي يعين العائد على رأس املال املستثمر  ،فإذا كانت الكفاية
احلدية لرأس املال أكرب من سعر الفائدة السائد يف السوق كلما ارتفع حجم االستثمار( او كلما شجع على زيادة االستثمار)  ،اي ان
عملية االستثمار تستمر ما دامت الكفاية احلدية لرأس املال اكرب من سعر الفائدة .
 -0درجة املخاطرة  :تعد املخاطرة من املتغريات املهمة واحلامسة عند اختاذ القرارات االستثمارية وذلك بسبب عدم التأكد من
النتائج  .حيث يعرف اخلطر االستثماري بانه الفرصة اليت خيتلف بها العائد احلقيقي لالصل االستثماري عن العائد املتوقع  .وهذا
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يعنى انه اذا ارتفع ت درجة املخاطرة فإن هناك احتمال احلصول على عوائد فعلية اقل من العوائد املتوقعة والذي يؤدي بالتالي اىل
اخنفاض الدافع لالستثمار (.مشوط وكنجو )608-60٢ ،6008،
 -4االستقرار السياسي واالمين  :حيث يعترب من املتغريات املهمة احملددة لالستثمار  ،فاالستقرار السياسي وما يرتتب عليه
من استقراراقتصادي وتشريعي ووضوح يف السياسات املعلنة  ،مجيعها تشكل االطار العام الذي تتم فيه العملية االستثمارية  ،وجتعل
املستثمراكثر اطمئنانا بالنسبة حلاضرومستقبل مشروعه االستثماري  ،وبالتالي فان االستقرار السياسي جيذب رأس املال ويزيد من
اقباله  ،وعلى العكس من ذلك فأن املستثمر خصوصا االجنيب ال يقدم على االستثمار يف الدول اليت تشهد مشاكل سياسية وامنية ،
ودون ان يتأكد ايضا من وجود ضمانات كافية لتلك املشاريع من خماطر املصادرة والتأميم ( البيضاني وسجيل .) 66،6002 ،
-5االستقراراالقتصادي واملناخ االستثماري  :لكي تكون البيئة واملناخ االستثماري مالئما لعملية االستثمار  ،جيب ان يكون
الوضع االقتصادي مستقرا ،الن هذا االستقرار يقلل من درجة املخاطرة  ،ويبعث على التفاؤل بالنسبة للمستقبل  ،مما يشجع على
االستثمار لكون املستثمر يبحث عن الربح السريع واملضمون .حيث ان املناخ املالئم لالستثمار يعتمد على درجة االستقرار يف
االوضاع االقتصادية يف البلد ،أما يف حالة التغري الدائم للسياسات االقتصادية الكلية (املالية والنقدية والتجارية) وعدم ثباتها  ،وعدم
وجود قوانني واضحة حول االنشطة االستثمارية  ،وتداخل السلطات والقرارات االقتصادية يف بعض االحيان  ،كل هذه االمور تؤثر
بشكل مباشر أو غري مباشر على أداء املستثمرين .
 -2توفر البنى التحتية  :ويعترب ايضا من العوامل املهمة احملددة لالستثمار والذي يتمثل بشبكة الطرق واملواصالت
واالتصاالت ،وشبكة املاء والكهرباء  ،ونظام مالي ومصريف متطور وشامل  ،وتطبيقات احلكومة االلكرتونية .ونظام قضائي مستقل
ورصني ( .آل شبيب) 00 ،6001 ،
 -٢توفر الوعي االدخاري واالستثماري  ،وكذلك توفر السوق والذي يتمثل حبجم السيولة النقدية املطلوبة  ،أي توفر
الطلب الفعال يف السوق ،حبيث يعطي دافعا للمستثمر ليقوم بعملية االستثمار.

املطلب الثاني  :مفهوم اهليكل االقتصادي واالختالل اهليكلي
أوال :مفهوم اهليكل االقتصادي :
عرف ( فرانسو بريو ) اهليكل االقتصادي بأنه جمموعة النسب والعالقات القائمة بني عناصر احلياة االقتصادية اليت متيز كيانا
اقتصاديا يف مكان وزمان معينني  .وتشري هذه النسب اىل االهمية النسبية لكل عنصر من العناصر املكونة للبيئة االقتصادية مثل تسب
االجور واالرباح يف الدخل  ،ونسب ناتج القطاع الزراعي والصناعي يف الناتج احمللي ( .جميد)004 ، 6000،
ويعرفه االقتصادي ( واالس بيرتسون ) بأنه عبارة عن املساهمة القطاعية لالنشطة االقتصادية يف تكوين الناتج القومي وعلى
توزيع القوة العاملة على االنشطة االقتصادية ذاتها  ،وحيصل التغري يف اهليكل االقتصادي عندما يطرأ تغري على االهمية النسبية
للقطاعات املكونة للناتج القومي أو عندما يطرأ تغري على التوزيع النسيب لاليدي العاملة على تلك القطاعات (.امحد ، 6000،
) 026
اما مفهوم اهليكل االقتصادي عند رواد املدرسة اهليكلية ومنهم ( ) Kenneth F.Wallisهوعبارة عن جمموعة من املالمح
واخلصائص االقتصادية اليت تبقى ثابتة خالل مدة زمنية معينة .بينما يرى (واالس بيرتسون) ان مفهوم اهليكل االقتصادي يدل على
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املنشأ القطاعي للدخل القومي وعلى التوزيع الوظيفي للقوى العاملة  ،اي املساهمات النسبية للقطاعات املختلفة املولدة للدخل
القومي  (.جميد )005 ، 6000،

ثانيا  :مفهوم االختالل اهليكلي
تعين كلمة االختالل يف االقتصاد حالة عدم استقرار العالقة بني املتغريات االقتصادية وفق النسب او املستويات اليت حتددها
النظرية االقتصادية  (.خليل ) 64 ،0181،
اما االختالل اهليكلي فأنه يعين اختالل العالقات التناسبية بني العناصر املكونة للهيكل االقتصادي اىل املستوى الذي يؤثر فيه
على النمو االقتصادي واستقراره  (.خليل)65 ،0181 ،
ان االختالل ميثل صفة نسبية وليست مطلقة  ،اي اليوجد هناك هيكل خمتل بشكل مطلق  ،وبهذا الصدد يرى
االقتصادي(سيم ون كوزنتس) بأن مؤشر االختالل اهليكلي ميكن تقديره من خالل الفرق بني االهمية النسبية لكل قطاع انتاجي يف
الناتج احمللي االمجالي ويف االستخدام ( تشغيل االيدي العاملة )  ،وهذا الفرق ميثل درجة االختالل بغض النظرعن االشارة(موجبة أو
سالبة ) وجبمع درجات االختالل للقطاعات االقتصادية املختلفة حنصل على درجة االختالل الكلية على مستوى االقتصاد القومي (.
النجفي) 8-٢، 0111 ،
ان االختالل اهليكلي يتعلق بإختالل العالقات التناسبية املكونة للهيكل االقتصادي  .اي ان االختالل اهليكلي يعين اختالالت
يف عالقات التوازن العام ويف هيكل االقتصاد على مستوى القطاعات اىل مستوى يؤثر على استقرار النمو االقتصادي  ،اذ يؤدي عند
مستوى معني من حالة عدم التوازن اىل حدوث مشكالت واختناقات تؤدي احيانا اىل حدوث ازمة اقتصادية .

ثالثا  :اسباب االختالل اهليكلي يف البلدان النامية
ميكن ان منيز بني مدرستني رئيسيتني يف مسألة تفسري التوازن واالختالل االقتصادي يف البلدان النامية  ،وهما املدرسة
النيوكالسيكية املعاصرة واملدرسة اهليكلية  .حيث تشري املدرسة النيوكالسيكية اىل ان االختالالت اهليكلية يف البلدان النامية تعكس
معطيات السياسة االقتصادية وليس طبيعة البيئة االقتصادية حبد ذاتها  ،ومن ثم فإن االختالل ( العجز ) الذي ينتاب الفجوة الداخلية
(االدخار -االستثمار) والفجوة اخلارجية (الصادرات  -االستريادات) مصدره املغاالة يف أهداف النمو والتنمية االقتصادية ،
والقصور يف كفاءة السياسات املالية والنقدية املتأتي يف جزء منه من الزيادة يف االنفاق الكلي وطبيعة القنوات اليت يسري ويتوزع فيها
هذا االنفاق (.امحد ) 020، 6000 ،
بينما يرى معظم مفكري املدرسة اهليكلية اجلديدة ويف مقدمتهم (هريمشان و مريدال و كندلربغر) بان االختالل ( عدم
التوازن) الذي يتسم به هيكل االقتصادات النامية سببه من تلك االقتصادات وخصوصيتها نتيجة فعل او تأثري متغريات داخلية
وأخرى خارجية تعد قيدا جتاه استجابة املوارد االقتصادية للتغريات اليت حتصل يف االسواق احمللية واخلارجية .أي أن مرونتها منخفضة
جتاه حوافز التغري يف استخدام املوارد  ،االمر الذي خيفض من قدرتها على احلركة ومن االستخدام  ،وبالتالي يقلل من كفاءتها
االستخدامية  .ومبعنى آخر ان التشوهات واالختالالت احلاصلة يف معظم هياكل االقتصادات النامية سببها تعطيل دور االسعار يف
ختصيص املوارد االقتصادية بسبب انعدام مرونة االحالل بني عوامل االنتاج واملنتجات السلعية  ،وبالتالي فأن االسعار ال تعكس
االنتاجية احلدية االجتماعية  ،االمر الذي اصبح معه تدخل الدولة بصورة مباشرة او غري مباشرة امرا ضروريا لتوجيه املوارد االنتاجية
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صوب االستخدامات املختلفة  ،بهدف اجراء التغريات اهليكلية وتصحيح تلك االختالالت واليت هي هدف عملية التنمية االقتصادية
 .حيث يركز التغيري اهليكلي على كيفية حتول مكونات اهليكل االقتصادي القتصاد متخلف لصاحل القطاع الصناعي ( الثانوي ) –
مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادي –ليحل حمل القطاع الزراعي ( االولي )يف قيادة مسرية التنمية االقتصادية  .ويف هذا االطار
حتدث حتوالت يف هياكل االنتاج والعمالة واالستثمار والتجارة اخلارجية ......اخل (.النجفي) 2 ، 0111 ،
الشكل ( ) 1
التغييرات الهيكلية في الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي واالستخدام

قاعدة خدمات

قاعدة صناعیة

قاعدة زراعیة

المساهمة
النسبیة
للقطاعات
االقتصادیة
في تكوین
الناتج
المحلي
االجمالي
واالستخدام

متوسط الناتج المحلي للفرد ( السلسلة الزمنیة )

المصدر :محسن ابراهيم احمد  ،دور القطاع الزراعي في االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي للمدة
(  ، )1661-1691مجلة زانكوي سليماني_ ، Bالعدد  ، 3112، 11ص . 111

ففيما يتعلق بهيكل الناتج والعمالة ،فأن هيكل االنتاج يتغري من خالل توسع االستثمار يف القطاع الصناعي (وخصوصا
الصناعات التحويلية ) وارتفاع نسبة مساهمته يف تكوين الناتج احمللي االمجالي  ،ويف مرحلة الحقة ارتفاع نسبة مساهمة القاعدة
اخلدمية يف تكوين الناتج احمللي االمجالي  .ويف كلتا احلالتني يالحظ تراجع االهمية النسبية للقطاع الزراعي ( االولي ) يف تكوين
الناتج احمللي االمجالي وباستمرار مع تزايد مؤشر متوس نصيب الفرد من ذلك الناتج  .وكذلك فان هيكل القوى العاملة يتغري لصاحل
ارتفاع نسبة التشغيل يف امجالي القطاعات الثانوية ( الصناعية واخلدمية ) مقابل تدني نسبة التشغيل يف امجالي القطاع االولي
(الزراعي) (.الدليمي (0 ،011٢ ،
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املبحث الثاني
حتليل اثرالتوزيع القطاعي لالستثمار يف اختالل اهليكل االقتصادي
يف اقليم كوردستانالعراق للمدة ( (6002 – 6002
أوال  :الرتكيب القطاعي لالستثمار يف اقليم كوردستان العراق للمدة ( (6002 – 6002
ان اثر االستثمار ودوره يف تنمية وتطوير اقتصاد اي بلد يظهر من خالل توزيعه على القطاعات االقتصادية املختلفة  ،الن
التوزيع القطاعي لالستثمارات يعكس طبيعة توجه السياسة االقتصادية للبلد ورؤيتها املستقبلية .
-0

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث عدد املشاريع اجملازة

فمن حيث توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية من حيث عدد املشاريع اجملازة يف االقليم من خالل اجلدول يتبني
امجالي عدد املشاريع اجملازة يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث( )٢2٢مشروعا توزع بني(  )00قطاعا اقتصاديا  ،حيث يأتي
القطاع الصناعي باملرتبة االوىل وبواقع (  ) 018مشروعا والذي يشكل(  )%65.80من أمجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم،
بينما كانت املرتبة الثانية من نصيب قطاع االسكان وبواقع (  ) 0٢0مشروعا وبنسبة (  ) %66.02من امجالي عدد املشاريع
اجملازة ،ويأتي القطاع السياحي باملرتبة الثالثة وبواقع ( )002مشروعا والذي يشكل(  ) %0٢.٢0من امجالي عدد املشاريع اجملازة
وهذا ما يؤكد وجود فرص استثمارية كبرية وواعدة يف هذا القطاع من خالل توفر مقومات بناء قطاع سياحي قوي واملتمثلة
بالطبيعة اخلالبة واملواقع الرتاثية والتأرخيية والدينية اليت تكفي جلذب املستثمرين لالستثمار يف هذا املرفق املهم  ،حبيث جتعل االقليم
احد أماكن اجلذب السياحي يف املنطقة  .أمابالنسبة لقطاع التجارة فانه يأتي باملرتبة الرابعة وبواقع (  )065مشروعا والذي يشكل(
 ) %02.00من امجالي عدد املشاريع يف االقليم خالل مدة البحث  .لكن املالحظ من اجلدول هو عدد املشاريع اجملازة بالنسبة
للقطاع الزراعي والذي مل يتجاوز (  )00مشروعا وبنسبة (  )%0.10من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم خالل مدة البحث
ليأتي هذا القطاع باملرتبة السادسة  ،وهذه النسبة تعترب ضئيلة جدا مقارنة بالفرص االستثمارية الكبرية املتاحة يف هذا القطاع  ،كون
االقليم منطقة زراعية باالصل وتتوفر فيه مجيع مقومات اقامة عدد كبري من املشاريع الزراعية الصغرية والكبرية ويف خمتلف املناطق
واجملاالت  ،سواء يف اجلانب النباتي أو اجلانب احليواني وبالتالي امكانية نهضة زراعية مبا تؤدي اىل احداث تنمية زراعية تكون قاعدة
لتنمية صناعية حقيقية ملا ميتلكه هذا القطاع من عالقات ورواب أمامية وخلفية مع القطاع الصناعي خصوصا وبقية القطاعات
االقتصادية على وجه العموم  .ولعل السبب وراء هذا الرتاجع يف االستثمار الزراعي هوطبيعة االستثمار يف هذا القطاع والذي يتأثر
مبجموعة من العوامل ال يت ختضع هلا الزراعة واليت تصعب السيطرة عليها بسهولة اال بتكاليف كبرية  ،ناهيك عن تأثري املنافسة غري
املتكافئة للمنتجات الزراعية املستوردة من دول اجلوارعلى االنتاج احمللي بسبب عدم وجود سياسات محائية واضحة من قبل حكومة
االقليم يف هذا اجلانب والذي يؤدي اىل ارتفاع درجة املخاطرة مما ينعكس سلبا على سوق املنتج احمللي  ،اضافة اىل ضغف البنية
التحتية الالزمة لالستثمار الزراعي  ،وبالنتيجة عزوف املستثمرين عن االستثمار يف هذا القطاع  .عالوة على وجود قطاعات منافسة
يف جذب االستثمارات مثل قطاع االسكان والصناعة والسياحة واليت توفر فرصا استثمارية ذات عوائد اكرب واسرع وأضمن  ،أي
بدرجة أقل من املخاطرة بالنسبة للمستثمر .
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اجلدول ()0
عدد املشاريع اجملازة حسب القطاعات االقتصادية وتوزيعها على حمافظات قليم كوردستان للمدة
()6002-6002
نسبة القطاع الى االجمالي

االجمالي

دهوك

السلیمانیة

اربیل

القطاع

الترتیب

%87.28

852

75

75

28

الصناعة

0

%88.82

855

82

75

28

االسكان

2

%85.58

882

75

85

55

السیاحة

3

%82.85

887

88

75

85

التجارة

4

%7.28

78

85

8

85

الصحة

5

%8.58

85

5

7

85

الزراعة

6

%8.55

88

88

88

5

الریاضة

2

%8.25

88

2

2

2

التعلیم

8

%5.52

2

-

7

8

الخدمات

9

%5.27

7

-

8

8

االتصاالت

01

%5.78

7

-

-

7

الفن

00

%5.85

8

-

-

8

البنوك

02

%5.82

8

-

-

8

النقل

03

%855

525

887

887

885

اجمالي عدد المشاریع

%855

%85.5

%85.5

%77.85

نسبة المحافظة الى االقلیم

املصدر  :اجلدول من عمل الباحث استنادا اىل  :اقليم كوردستان العراق  ،هيئة االستثمار  ،قسم الدراسات

واملعلومات ،مديرية

املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
ومن اجلدول نفسه يالحظ بأن بقية القطاعات االقتصادية استحوذت على العدداملتبقي من املشاريع اجملازة والبالغ ()25
مشروعا ،وبنسبة (  ) % 8.4٢حيث توزعت على قطاعات الرياضة والتعليم واخلدمات ثم االتصاالت و الفن و البنوك واخريا قطاع
النقل وبنسب  %0.00و  %6.8٢و  %0.٢8و  %0.56و  %0.01و  %0.62على التوالي.
اما فيما يتعلق بتوزيع هذه املشاريع على حمافظات االقليم خالل مدة الدراسة  ،فيتبني من اجلدول (  ) 0بأن حمافظة اربيل
تأتي باملرتبة االوىل باستحواذها على (  ) 001مشروع وبنسبة (  ) %44.60من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم  ،لتأتي
بعدها حمافظيت السليمانية ودهوك بواقع ( ) 604مشروع وبنسبة (  ) 6٢.1لكل حمافظة من احملافظتني  .واليت تبني بوضوح
االختالل اجلغرايف يف توزيع هذه املشاريع واليت ينعكس سلبا على التنمية االقليمية بشكل يؤدي اىل النمو غري املتوازن بني حمافظات
االقليم  ،مما ينعكس سلبا على فجوة التخلف والفقر  ،وهذا االختالل اجلغرايف قد يفسر باحنياز السياسات احلكومية اىل جانب
حمافظة على حساب احملافظات أالخرى .رغم توفر االمكانات واملقومات الطبيعية واملادية والبشرية يف احملافظتني االخريتني وعلى وجه
اخلصوص يف حمافظة السليمانية اكثر مما هو موجود يف حمافظة اربيل .
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وفيما يتعلق حبجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان خالل مدة البحث  ،فيالحظ من اجلدول (  )6بأن امجالي رأس
املال املستثمر بلغ ( ) 42.150.56٢.٢٢0دوالر للمدة ( )6002-6002والذي توزع بني القطاعات االقتصادية بنسب خمتلفة
 ،حيث حظي القطاع الصناعي باعلى نسبة واليت بلغت ( ، )%0٢.08يليه قطاع االسكان باملرتبة الثانية ومببلغ
( )04.185.٢8٢.604دوالر والذي يشكل ( ، ) %00.16ويأتي قطاع السياحة باملرتبة الثالثة وبنسبة (  ، )%04.51يليه
قطاع التجارة باملرتبة الرابعة وبنسبة (  ، )%8.22ثم قطاع الصحة بنسبة ( ، )%0.10بعده قطاع البنوك بنسبة ( ، )%0.20أما
القطاع الزراعي فأنه تراجع اىل املركز السابع وبنسبة (  )%0.54بعد ان كان حيتل املرتبة السادسة من حيث نسبة عدد املشاريع
الزراعية اجملازة اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف اقليم كوردستان خالل املدة (  )6002-6002والبالغة ( . )%0.10ويستدل
من ذلك بأن تلك املشاريع والبالغة عددها ( )00مشروعا هي اصال مشاريع صغرية وغري اسرتاتيجية وال تتناسب مع متطلبات تنمية
وتطويرهذا القطاع احليوي والذي ميتلك مجيع مقومات ومستلزمات هذا التطور والذي الميكن حتقيق تنمية حقيقية القتصاد االقليم
دون تنمية القطاع الزراعي ملا ميتلكه هذا القطاع من ترابطات امامية وخلفية مع بقية القطاعات االقتصادية باالضافة اىل
توفرياملنتجات الغذائية للمواطنني.
-6

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث حجم رأس املال املستثمر

وبالنسبة لتوزيع االستثمار من حيث حجم رأس املال املستثمر على القطاعات االقتصادية يف االقليم  ،فإنه يالحظ من
اجلدول ( )6ن فسه بان القطاعات االربعة االوىل ( الصناعة واالسكان والسياحة والتجارة) تستحوذ على نسبة ( )%16.05من
امجاىل حجم رأس املال املستثمر يف اقليم كوردستان طيلة مدة البحث  ،وان بقية القطاعات االقنصادية تستحوذ على النسبة املتبقية
والبالغة ( )%٢.25وهي تدل بوضوح على غياب رؤية اسرتاتيجية حلكومة االقليم خبصوص توجيه االستثمارات حنومجيع القطاعات
االقتصادية بشكل متوازن وعدم االقتصارعلى قطاعات معينة وعلى وجه اخلصوص قطاع االسكان والقطاع الصناعي وان كان
القطاع الصناعي حيتل املرتبة االوىل اال انه باحلقيقة يعترب قطاعا مكمال لقطاع االسكان بدليل ان اهم واكرب املشاريع الصناعية هي
تلك املشاريع اليت ختدم بشكل كبري تأمني مستلزمات قطاع االسكان مثل مشاريع السمنت واحلديد و املشاريع االخرى اليت تؤمن
مستلزمات ذلك القطاع .
وباالنتقال اىل توزيع رؤوس االموال املستثمرة على حمافظات االقليم  ،فانه يالحظ بان حمافظة اربيل احتلت املرتبة االوىل
ومببلغ ( )62.000.148.0٢8دوالر والذي يشكل نسبة ( )%55.25من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم بعد ان كانت
نسبة مساهمتها من حيث عدد املشاريع االستثمارية اىل امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم ( )%44.60والذي يشري بوضوح اىل
االختالل االقليمي ايضا يف توزيع االستثمارات  ،بدليل ان حصة خمافظة دهوك قد تراجع بشكل كبري لتصل اىل
( ) 2.045.860.006دوالرواليت تشكل نسبة (  )%00.00وهي نسبة قليلة جدا والتتناسب مع حصتها النسبية من حيث
عدداملشاريع االستثمارية والبالغة ( )%6٢.1كما هوموضح يف اجلدول ( . )0واحتلت حمافظة السليمانية املرتبة الثانية حيث بلغت
حصتها من امجالي راس املال املستثمر( )04.2٢2.٢58.410دوالر وبنسبة ( )%00.62وهذه النسبة وان ارتفعت قليال مقارنة
بنسبة مساهمتها من امجالي عدد املشاريع االستثمارية البالغة ( ، )%6٢.1والذي يرجع اىل مشاريع االمسنت واملقامة يف حمافظة
السليمانية واليت تعترب من املشاريع الكبرية و حتتاج اىل رؤوس اموال كبرية  .االانها ال تتناسب مع الفرص االستثمارية الكبرية املتاحة
والنامجة عن املقومات الطبيعية والبشرية الكبرية املتوفرة يف هذه احملافظة .
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اجلدول ()6
حجم رأس املال املستثمر يف القطاعات االقتصادية وتوزيعها حسب حمافظات االقليم للمدة (  )6002 -6002بالدوالر
القطاع

الترتیب

نسبة القطاع
الى االقلیم

دهوك

اجمالي االقلیم

اربیل

السلیمانیة

37.18%

17.457.780.011

2.230.881.881

9.281.551.688

5.945.346.442

الصناعة

0

31.92%

14.985.787.204

2.142.753.557

2.729.796.948

10.113.236.699

االسكان

2

14.59%

6.848.702.895

741.707.680

1.410.575.520

4.696.419.695

السیاحة

3

8.66%

4.064.908.512

410.544.328

503.665.793

3.150.698.391

التجارة

4

1.90%

893.881.127

55.418.464

106.411.446

732.051.217

الصحة

5

1.61%

753.702.661

-

-

753.702.661

البنوك

6

1.54%

725.019.66

448.642.972

15.084.985

260.290.219

الزراعة

2

1.51%

708.637.958

43.084.671

433.959.550

231.593.737

التعلیم

8

0.47%

220.890.942

-

92.995.942

127.895.000

االتصاالت

9

0.22%

104.204.000

-

-

104.204.000

النقل

01

0.20%

92.717.615

72.787.549

19.930.066

-

الریاضة

00

0.18%

84.977.715

-

82.786.555

2.191.160

الخدمات

02

0.03%

12.317.467

-

-

02.317.467

الفن

03

100%

46.953.527.773

6.145.821.102

14.676.758.493

26.130.948.178

-

%011

%03.01

%30.26

%55.65

اجمالي حجم رأس
المال المستثمر
نسبة

المحافظة الى
االقلیم

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية
املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
يتبني من اجلدول ( ) 0والذي يبني عدد املشاريع اجملازة وحجم رأس املال املستثمر يف االقليم خالل مدة البحث  ،بان عدد
املشاريع وحجم راس املال املستثمر قد شهد تذبذبا خالل تلك املدة  ،حيث كان عدد تلك املشاريع ( )6مشروعا فق سنة 6002
وبنسبة ( )%0.62من امجالي عدد املشاريع اجملازة وحبجم راس املال املستثمر ( )408.008الف دوالر والذي شكل ()%0.10
من امجالي راس املال املستثمر خالل مدة البحث  .وهذا يعود اىل عدم سريان قانون االستثمار املرقم ( )2لسنة 6002يف اقليم
كوردستان  ،وان هذين املشروعني قد اجيزا مبوجب قانون االستثمار املطبق يف حكومة االقليم  /ادارة السليمانية سابقا  .لذلك
يالحظ منذ سنة  600٢ارتفاعا يف عدد املشاريع اجملازة ليبلغ ( )50مشروعا وبنسبة( )%2.25من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف
االقليم  ،وحبجم رأمسال بلغ (  )0.804.860الف دوالروالذي يشكل ( )%8.06من امجالي راس املال املستثمر يف االقليم ،
ومبعدل منو سنوي بلغ ( . )%٢٢0.05لكنه وان ارتفع عدد املشاريع اىل( )20مشروعا وبنسبة (  ) %8.60من امجالي عدد
املشاريع سنة (  )6008اال ان حجم رأس املال املستثمر اخنفض اىل ( )6.000.802الف دوالر ليشكل ( )%4.00من امجالي
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راس املال املستثمر ومبعدل منو سنوي بلغ(  )%-42.٢2وقد يعود السبب يف ذلك اىل تأثرياالزمة املالية العاملية اليت ظهرت يف تلك
السنة على قرارات املستثمرين وعزوفهم عن االستثمار يف مشاريع اسرتاتيجية كبرية احلجم واليت حتتاج اىل رؤوس اموال ضخمة
وفيها درجة كبرية من املخاطرة ،مما دفعهم اىل االقتصارعلى االستثمار يف مشاريع صغرية  .ويف سنة ( )6001بدأ االستثمار يف
االقليم باالرتفاع عددا و حجما  ،حيث بلغ عدد تللك املشاريع ( )٢0مشروعا وبنسبة( )%1.56من امجالي عدد املشاريع  ،وحبجم
رأمسال بلغ (  )4.681.600الف دوالروبنسبة (  )%1.04من امجالي راس املال املستثمر ومبعدل منو سنوي (. )%000.60
واستمر االستثمار عددا وحجما باالرتفاع سنة ( )6000ليبلغ ( ) 006مشروعا وبنسبة ( )%00.00من امجالي عدد املشاريع
،ومببلغ ( )4.٢82.562الف دوالر ممايشكل ( )%00.01من امجالي راس املال املستثمر ومبعدل منوسنوي ( . )%00.51أما سنة
( )6000فقدشهدت تراجعا يف عملية االستثمار حيث بلغ عدد املشاريع االستثمارية ( )٢8مشروعافق

ومببلغ

()0.400.005الف دوالر وبنسبة ( )%٢.6٢من امجالي االستثمارات اجملازة يف االقليم  ،ومبعدل منو سنوي ( )%-68.٢0وقد
يعود سبب ذلك اىل توقف هيئة االستثمار يف اقليم كوردستان عن منح اجازة االستثمار اىل املستثمرين ملدة معينة يف تلك السنة  .ثم
عادت عملية االستثمار بقوة حيث سجلت اعلى معدالت االستثمار من حيث عدداملشاريع اجملازة وحجم راس املال املستثمر يف
السنتني (6006و )6000اذ بلغ عدد املشاريع (068و )066مشروعا وبنسب (%02.21و )%05.10ومببلغ (2.050.201
و )06.040.002الف دوالر وبنسب ( %06.86و )%62.68ومبعدل منوسنوي ( %٢2.00و  )%005.00للسنتني
6006و 6000على التوالي  ،واللتني تعتربان من اكثر السنوات ازدهارا ومنوا يف االقليم وذلك بسبب العالقات الطبيعية واهلادئة
بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كوردستان ووصول ()%0٢من حصة االقليم بشكل مستمر من املوازنة االحتادية واليت شهدت
طفرة كبرية جتاوزت املائة مليار دوالر والول مرة يف تأريخ العراق والنامجة عن االرتفاع الكبري يف اسعار النف  .كل هذه االسباب
خلق جوا من التفاؤل بالنسبة للمستثمرين ورجال االعمال ما دفعهم باجتاه زيادة نشاطهم االستثماري  .اال ان املالحظ من اجلدول
ان عمليات االستثمار شهدت تراجعا كبريا للسنوات ( )6002-6004اذبلغ عدد املشاريع االستثمارية ( ٢1و 04و
)04مشروعا وبنسب ( %00.00و  %4.40و  )%4.40للسنوات  6004و 6005و 6002على التوالي ومببلغ
( 0.٢86.601و  0.145.825و ) 6.050.201الف دوالر وبنسب ( %8.02و%8.40و  )%4.0٢من امجالي رأس املال
املستثمر ومعدل منو سنوي ( %-21.05و %4.00و )%-48.00لتلك السنوات على التوالي  .وذلك بسبب توتر العالقات
السياسية واالقتصادية بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم وما ترتب عليه من قطع حصة اقليم كوردستان من املوازنة العامة
الفيدرالية اجلارية واالستثمارية عدا عدد من التحويالت املالية والشهر معدودة وحتويل جزء من النفقات احلاكمة املتمثلة بالدواء
واحلصة التموينية  .وهذه االزمة بطبيعة احلال القت بظالهلا على االوضاع السياسية واالقتصادية وخلقت نوعا من الركود يف اسواق
االقليم بسبب اخنفاض القدرة الشرائية لدى شرحية واسعة من السكان ،اذا ماعلمنا بأن اكثر من(  ) %٢0من موازنة االقليم خمصصة
للنفقات اجلارية واليت تصرف على الرواتب واالجور واملكافئات والنفقات التشغيلية .وهذا ما ادى اىل خلق بيئة طاردة
لالستثماروجو من التشاؤم حبيث ادى اىل عزوف املستثمرين عن اال ستثمار يف االقليم  .باالضافة اىل سوء وتردي االوضاع االمنية
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يف املناطق احمليطة باالقليم نتيجة سيطرة تنظيم داعش على حمافظات نينوى واجزاء واسعة من صالح الدين واالنبار ومناطق من حمافظة
دياىل واليت ادت كذلك اىل تعقيد الوضع السياسي واالقتصادي ورفع درجة املخاطرة بالنسبة لالستثمار والذي ميثل احد اهم
العوامل احملددة لالستثمار ،مما ادى بالنتيجة اىل اخنفاض عملية االستثمار يف االقليم .
اجلدول ()0
عدد املشاريع اجملازة وحجم رأس املال املستثمربالدوالر ومعدل النمو السنوي للمدة () 6002-6002
عدد المشاريع
المجازة

السنوات

نسبة رأس المال المستثمر
الى الحجم الكلي لالستثمار

معدل النمو
السنوي

0.93%

-

حجم رأس المال
(الف
المستثمر
دوالر)
438.308

نسبة عددالمشاريع
المجازة الى اجمالي
عددالمشاريع
5.82%

8552

2

8.12%

555.87%

3.814.820

6.65%

51

8555

4.33%
9.14%

- 46.76%
111.21%

2.030.836
4.289.230

8.21%
9.52%

63
73

8552
8555

10.19%

11.59%

4.786.526

13.30%

102

8585

7.27%

- 28.70%

3.413.035

10.17%

78

8588

12.82%

76.30%

6.017.142

16.69%

128

8588

26.28%

105.10%

12.341.136

15.91%

122

8588

8.06%

- 69.35%

3.782.239

10.30%

79

8584

8.40%
4.37%

4.33%
- 48.03%

3.945.865
2.050.619

4.43%
4.43%

34
34

8585
8586

100%

88.6%

46.953.528

100%

767

اجمالي المدة
()8582-8552

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية
املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
-0

الرتكيب القطاعي لالستثمار من حيث جنسية املستثمر

اما فيما يتعلق بتوزيع االستثمارات( من حيث عدد املشاريع االستثمارية وحجم رأس املال املستثمر) حسب جنسية
املستثمرعلى حمافظات االقليم خالل مدة البحث  ،فانه يالحظ من اجلدول()4بأن ()210مشروعا من اصل امجالي عدداملشاريع
االستثمارية اجملازة البالغة ( )٢2٢مشروعا من حصة املستثمراحمللي وبنسبة ( ، )%81.12فيما بلغت حصة املستثمر االجنيب ()4٢
مشروعا والذي يشكل ( )% 2.00من امجالي عدد املشاريع اجملازة يف االقليم  .وما تبقى من املشاريع االستثمارية والبالغة ()00
مشروعا فق وبنسبة (  .)%0.10فكان من نصيب املستثمر احمللي واملستثمر االجنيب مشرتكا ( االستثمار املشرتك)  .ومن حيث
حجم رأس املال املستثمر حسب جنسية املستثمر  ،فان حجم االستثمارات احمللية بلغ ( )02.805.88٢.0الف دوالر والذي
شكل ( )%٢8.40من امجالي حجم رأس املال املستثمريف االقليم والبالغ(  )42.150.56٢.8الف دوالر ،بينما بلغ حجم راس
املال االجنيب املستثمر ( )2.004.12٢.1ألف دوالر  ،وبنسبة (  )%00.0من امجالي حجم رأس املال املستثمريف االقليم  ،وما
تبقى من امجالي حجم رأس املال املستثمر فكان من نصيب االستثمار املشرتك والذي بلغ ( )4.006.2٢6.1الف دوالر وبنسبة
(%). 8.51
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ومن مؤشرات اجلدول ( ) 4تتبني بأن حكومة االقليم مل تتمكن من حتقيق االهداف املخططة واليت مت تشريع قانون االستثمار
رقم ( )4لسنة  6002من اجلها والذي تضمن جمموعة كبرية من االمتيازات والتسهيالت املمنوحة للمستثمر وعلى وجه اخلصوص
املستثمر االجنيب وذلك الستقطاب اكرب عدد ممكن من الشركات واملستثمرين االجانب لالستفادة من التكنولوجيا واخلربات
واملهارات احلديثة اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واليت يكون االقليم بأمس احلاجة اليها وذلك ملواكبة التطور احلاصل يف العامل ،
وملء الفجوة التكنولوجية.
اجلدول ()4
توزيع املشاريع االستثمارية من حيث العدد وحجم راس املال املستثمر وحسب جنسية املستثمرعلى
حمافظات اقليم كوردستان العراق للمدة ()6002-6002
االستثمار
االجمالي
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي االقلیم

االستثمار
المشترك
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي
االقلیم

االستثمار
االجنبي
حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي
االقلیم

االستثمار المحلي

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
339

918.066.5

100%
55.65%
14.676.758.5

100%
44.2%
204

3.51%
22.77%
2.470.571.4

3.54%
40%
9

100%
%30.26
6.145.821.1

100%
27.9%
204

16.83%
61.26%
644.035.0

4.21%
30%
9

0.21%
0.50%
1.342.938.4

100%
%03.01
46.953.527.8

100%
27.9%
262

10.48%
15.97%
4.032.672.9

4.21%
30%
31

21.85%
22.00%
6.104.967.9

4.67%
21.28%
42

100%
100%

100%
100%

8.59%
100%

3.91%
100%

13.00%
100%

6.13%
100%

26.130.948.2

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
02

4.731.346.6

18.11%
77.50%
30.682.9

10.32%
74.49%
2

0.93%
4.26%
10

82.96%
33.07%
4.158.847.6

67.67%
11.30%
36.815.882.1

91.12%
28.26%
691

78.41%
100%

89.96%
100%

المحافظة

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
35

حجم راس المال
المستثمر ونسبتها
الى اجمالي االقلیم

20.481.535.1

عدد
المشاریع
ونسبتها
الى
اجمالي
االقلیم
292

اربیل

78.38%
55.63%
12.175.504.2

86.14%
42.32%
213

السلیمانیة

94.86%
29.42%
095

دهوك

اجمالي
االقلیم

املصدر  :اجلدول من اعداد الباحث استنادا اىل :اقليم كوردستان العراق،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات واملعلومات ،مديرية
املعلومات  ،قائمة املشاريع اجملازة .
اليت تفصله عن البلدان املتقدمة  .ومن هذه االمتيازات واحلوافزاملمنوحة للمستثمرين -:
 معاملة املستثمر االجنيب كاملستثمر الوطين  ،حبيث يكون للمستثمر االجنيب احلق يف امتالك كامل رأس املال الي مشروعيقيمه مبوجب هذا القانون .
 حق امتالك واستئجار العقارات الالزمة لالستثمار يف حدود املساحة واملدة اليت تقدر يف ضوء أهداف املشروع.438

تحلیل أثرالتوزیع القطاعي لألستثمار في اختالل الهیكل االقتصادي ….

أ.م .د.محسن ابراهیم احمد

 اعفاء املشروع من مجيع الضرائب والرسوم غريالكمركية ملدة ( )00سنوات اعتبارا من تأريخ بدء املشروع بتقديم اخلدماتاو تأريخ االنتاج الفعلي .
 اعفاء اآلالت واالجهزة واملعدات واآلليات واملكائن املستوردة من الضرائب والرسوم بشرط احلصول على اجازةاالسترياد ،وكذلك اعفاء املواد االولية املستوردة لالنتاج من الرسوم الكمركية .
 منح حوافز وتسهيالت اضافية للمشاريع االستثمارية اليت تقام يف املناطق االقل منوا يف االقليم  ،فضال عن املشاريع املشرتكةبني املستثمر الوطين واملستثمر االجنيب .
 حيق للمستثمر ان يؤمن على مشروعه االستثماري لدى اية شركة تأمني أجنبية أو وطنية يعتربها مالئمة .ومن االسباب اليت ادت اىل عدم حتقيق القانون لالهداف املرسومة هلا وخصوصا بالنسبة لالستثمار االجنيب عدم التاكد من
املستقبل والذي يعترب من اهم العوامل احملددة لالست ثماروالذي يؤدي اىل رفع درجة املخاطرة وبالتالي اخنفاض العوائد املتوقعة ومن ثم
اخنفاض حجم االرباح املتوقة وبالنتيجة اخنفاض حجم االستثمار  .وهذا اخلوف والنظرة السلبية من واىل املستقبل ناجم عن عدم
حسم اخلالفات املوجودة بني احلكومة االحتادية وحكومة االقليم فيما يتعلق مبجموعة من املواد الدستورية وبالتالي بقاء نقاط اخلالف
وحتوهلا بني فرتة واخرى اىل بؤر للتوتر يف العالقات السياسية واليت تؤثر بالتالي على االوضاع االقتصادية وحركة االسواق وبالنتيجة
اخنفاض حجم االستثمارات .

ثانيا  :أثر التوزيع القطاعي لالستثماريف اختالل اهليكل االقتصادي يف اقليم كوردستان العراق
لغرض قياس االختالالت اهليكلية يف اقتصاد االقليم  ،فأنه البد من حتليل التغريات يف اهليكل القطاعي لكل من الناتج احمللي
االمجالي  ،والقوى العاملة  ،واالستثمار  .حيث يعترب حتليل املساهمات النسبية للقطاعات االقتصادية يف توليد الناتج احمللي االمجالي
مهما للوقوف على مدى تطور تلك القطاعات وحتديد مرحلة التطور االقتصادي اليت مير بها االقتصاد الوطين  ،اىل جانب كونه
وسيلة لتشخيص درجة االختالالت اهليكلية يف تلك القطاعات واالقتصاد عموما .
فمن مالحظة اجلدول ( )5يتبني بأن القطاع الزراعي اخنفضت نسبة مساهمته يف توليد الناتج احمللي االمجالي خالل الفرتة
( ، )6006-600٢فبعد ان كانت هذه النسبة ( )%6.03سنة  600٢إخنفضت اىل ()%0.0سنة  ، 6006وذلك يعزى اىل قلة
االهتمام بهذا القطاع احليوي وكذلك قلة الدعم املقدم اليه سواء من قبل احلكومة او القطاع اخلاص -من خالل اقامة املشاريع -
وذلك بدليل اخنفاض االستثمارات املوجهة اىل هذا القطاع سواء احلكومية أم اخلاصة  ،حيث كان حجم رأس املال املستثمر يف هذا
القطاع من قبل املستثمرين احملليني واالجانب بلغ خالل املدة () 725.019.66 ( ) 6002-6002دوالر والذي يشكل
( ) % 1.54من امجالي االستثمارت يف االقليم مقارنة حبجم االستثمار يف القطاعات االخرى ( الصناعة واخلدمات ) ذات الصفة
احلضرية  ،وما ترتب عليه من تزايد حالة التفاوت االقتصادي بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية  ،باالضافة اىل تزايد االيرادات
العامة للحكومة والنامجة عن احلصول على حصة االقليم البالغة ( )%0٢من املوازنة العامة الفدرالية ،واليت انعكست يف ارتفاع
معدالت االجور يف القطاعات احلضرية ( الصناعة واخلدمات ) بسبب زيادة املشاريع االستثمارية والعمرانية ،وكذلك فتح ابواب
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التعيينات بشكل واسع يف مؤسسات ودوائر الدول ة املدنية والدوائر ذوات الصفة االمنية والعسكرية وبرواتب جمزية  ،باالضافة اىل
احالة الكثري من مواطين االقليم وخصوصا اهالي الريف حبجة املشاركة يف الثورة الكوردية.
اجلدول ()5
نسب مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجالي والتشغيل يف اقليم كوردستان العراق للسنتني  600٢و 6006
2102
2112
القطاع
الزراعة والصید والغابات
التعدین والمقالع
الصناعة التحویلیة
الكهرباء والماء
البناء والتشیید
تجارة الجملة والمفرد واصالح
المركبات والسلع الشخصیة
السكن والغذاء وانشطة الخدمات
(االقامة)
والمعلومات
والتخزین
النقل
واالتصاالت
االنشطة العقاریة واالیجاریة
المشاریع التجاریة والوساطة المالیة
االدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي
الخدمات المتنوعة (الشخصیة
واالجتماعیة)
المجموع

الناتج المحلي
االجمالي %
6.13
1.24
4.29
0.10
01.5
03.5

التشغیل %

الناتج المحلي
االجمالي %
3.0
1.2
6.0
2.1
08.2
9.0

02.8
1.5
4.8
0.2
00.1
04.3

2.2

3.0

0.9

03.8

8.8

03.0

2.2

20.14
2.9
24.86

23.0
01.3

8.6
0.0
22.6

5.2
03.4

22.43

24.5

2.2

22.9

011

011

011

011

0.9
1.3
01.2
2.8
00.4
4.6

التشغیل %

المصدر  :الجدول من اعداد الباحث استنادا الى :
 وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ،هیئة احصاء كوردستان  ،البنك الدولي،المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرةفي العراق لسنة  ، 2112الطبعة االولى ،المطبعة الوطنیة  ،بغداد . 2118 ،
 وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ،هیئة احصاء كوردستان  ،البنك الدولي،المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرةفي العراق لسنة  ، 2102الطبعة االولى ،مطبعة الجهاز المركزي لالحصاء  ،بغداد . 2104 ،
 حكومة اقلیم كوردستان العراق ،وزارة التخطیط ،احتساب الناتج المحلي االجمالي في اقلیم كوردستان العراق لسنة. 2112
 حكومة اقلیم كوردستان العراق ،وزارة التخطیط ،احتساب الناتج المحلي االجمالي في اقلیم كوردستان العراق لسنة، 2102مؤسسة ره ند . 2106،
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اىل التقاعد  ،مما جعل العمل يف القطاع الزراعي غري جمز مقارنة بالعمل يف القطاعات االخرى  ،االمر الذي ادى اىل تزايد
معدالت اهلجرة من الريف اىل امل دينة  ،وما نتج عن ذلك من فقدان القطاع الزراعي لشرحية واسعة من الشباب القادرة على العمل
وهو ما ادى اىل تدهور مستويات االنتاج الزراعي وبالتالي اخنفاض نسبة مساهمته يف الناتج احمللي االمجالي .
مبقابل ذلك يالحظ بأن نسبة مساهمة القطاع الصناعي ارتفعت من ( )%02.54سنة  600٢اىل (  )%6٢.0سنة
، 6006اال ان هذا االرتفاع يرجع بالدرجة االساس اىل ارتفاع حصة قطاع االسكان (البناء والتشييد) بشكل اكرب من ارتفاع حصة
الصناعات التحويلية والبالغة()%4.61مقارنة حبصة قطاع االسكان والكهرباء البالغة()%10.5سنة  ، 600٢و()%2.0
و( )%18.7لكل من الصناعات التحويلية واالسكان على التوالي لسنة  . 6006وذلك يعود اىل ارتفاع حجم االستثمارات يف
القطاع الصناعي وعلى االخص قطاع االسكان  ،حيث كانت (  ) %0٢.08للقطاع الصناعي و (  ) %00.16لقطاع االسكان
من امجالي حجم االستثمار يف االقليم للمدة ( .)6002-6002وهذا ما خيالف نظرية التغريات اهليكلية اليت تؤكد ارتباط منو
القطاع الصناعي بنمو قطاع الصناعات التحويلية حيث انها متثل ثلثي الزيادة يف مساهمة القطاع الصناعي يف تكوين الناتج احمللي
االمجالي (النجار وشالش  .)08٢،1991،عليه ميكن القول بأن هذا االرتفاع يف نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج احمللي
االمجالي اليشري اىل اصالح حقيقي يف هيكل اقتصاد االقليم .
كذلك يالحظ من نفس اجلدول بانه على الرغم من اخنفاض نسبة مساهمة القطاع اخلدمي يف الناتج احمللي االمجالي من
( )%٢٢.02سنة  600٢اىل ( )%21.1سنة  ، 6006اال ان هذه النسبة كبرية جدا وال تتناسب مع مرحلة او درجة تطور اقتصاد
اقليم كوردستان العراق  ،لذلك فانها تشري اىل وجود درجة كبرية من االختالالت اهليكلية يف اقتصاد االقليم  .ويعود سبب ذلك اىل
ارتفاع حجم االستثمارات يف هذا القطاع اىل جانب ارتفاع حصة قطاع االمن والدفاع واالدارة العامة من هذه النسبة واليت بلغت
()%64.82سنة  600٢لريتفع اىل ( )%6٢.2سنة . 6006
وفيما يتعلق بنسبة مساهمة القطاع الزراعي يف تشغيل االيدي العاملة ( االستخدام) فإنه يالحظ اخنفاضها من ()%06.80
سنة  600٢اىل ()%0.1سنة  ، 6006اال ان هذا االخنفاض مل يكن نتيجة الرتفاع انتاجية العمل يف القطاع الزراعي اليت ترافق
عادة استخدام التكنولوجيا املتطورة  ،وامنا بسبب عمليات اهلجرة الداخلية املرتتبة على عوامل الطرد يف الريف ( القطاع الزراعي
)وعوامل اجلذب قي قطاعي االسكان واخلدمات النامجة عن تفاوت مستويات االجوربني القطاعني الريفي(الزراعي)
واحلضري(الصناعة واخلدمات) .وبعكس القطاع الزراعي فقد ارتفعت قليال االهمية النسبية للقطاع الصناعي يف التشغيل من
( )%0٢.5سنة  600٢اىل ( )%64.٢سنة  ، 6006اال ان املالحظ ان قطاع االسكان قد لعب الدور االكرب يف حتديد اجتاهات
تطوراالهمية النسبية للقوى العاملة يف القطاع الصناعي  ،حيث كانت حصة قطاع االسكان ( )%00.4مقابل ( )%00.6للصناعات
التحويلية سنة 600٢اال انها إخنفضت قليال اىل ( )%00مقابل اخنفاض حصة الصناعات التحويلية بشكل كبري اىل ()%4.8
سنة ، 6006ولعل ذلك يرجع اىل طبيعة االنتاج املكثف للعمل يف قطاع االسكان وقدرته على استيعاب العمالة غري املاهرة واليت
مصدرها اهلجرة من الريف ( القطاع الزراعي ) اىل املدينة ( القطاع احلضري) وذلك بدليل ارتفاع حجم االستثمارات يف قطاع
االسكان والصناعة مقارنة باالستثمارات يف القطاع الزراعي .
وباالنتقال اىل القطاع اخلدمي فيالحظ من اجلدول( ) 4نفسه ارتفاع االهمية النسبية للقوى العاملة يف هذا القطاع من
( )%21.٢0سنة  600٢اىل(  )%٢4.4سنة  6006وذلك بسبب اخنفاض مستويات املهارة للقوى العاملة اليت حتولت من القطاع
الزراعي )الريف) اىل احلضر ،حيث ان القطاع الصناعي (باستثناء قطاع االسكان) أقل قدرة على استيعاب هؤالء ،االمر الذي
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ينعكس يف اكتظاظ القطاع اخلدمي بااليدي العاملة وخصوصا يف قطاع االمن والدفاع  ،حيث كانت نسبة العاملني يف قطاع االمن
والدفاع واالدارة العامة ( )%00.0سنة  600٢ارتفعت اىل ( )%00.4سنة  ،6006لذلك ميكن القول ان حتول القوى العاملة اىل
القطاع اخلدمي يف االقليم مل يكن بسبب االنتاجية املرتفعة يف هذا القطاع ،بل بسبب قدرة هذا القطاع على امتصاص العمالة غري
املاهرة الذين الحيصلون على فرص عمل مناسبة يف القطاعات االخرى وهي تشكل بطالة مقنعة يف اغلب االحيان .

ثالثا :قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق
من اجل قياس درجة االختالالت اهليكلية يف اقتصاداالقليم فقد مت اعداد اجلدول ( )5الذي يوضح االهمية النسبية للقطاعات
االقتصادية الثالثة(الزراعة والصناعة واخلدمات )يف الناتج احمللي االمجالي ويف االستخدام  ،حيث ان الفرق بني النسبتني ميثل درجة
االختالل القطاعي  ،ومن خالل مجع درجات االختالل القطاعية للقطاعات الثالثة وبغض النظر عن االشارة يتم حتديد درجة
االختالل على مستوى اقتصاد االقليم وكما أشار اليها (سيمون كوزنتس ).
وبسبب عدم توفر البيانات حول الناتج احمللي االمجالي والتشغيل حسب القطاعات االقتصادية ولسنوات الدراسة فقد مت
االقتصار على سنيت  600٢و 6006واليت تتوفر فيهما هذه البيانات .
حيث يتبني من اجلدول املذكور اعاله بأن االختالل العام يف اقتصاد االقليم بلغ ( )%05.01سنة ، 600٢ساهم القطاع
اخلدمي باعلى نسبة والبالغة ( )%٢.42يليه القطاع الزراعي وبنسبة ( )%2.٢٢ثم القطاع الصناعي باملرتبة االخرية وبنسبة
( . )% 0.12ومن اجلدير بالذكر ان هذه النسب التعرب عن حقيقة اقتصاد االقليم والتعرب عن تنمية واصالح هيكلي بدليل ان
حصول القطاع اخلدمي على النسبة العظمى من الناتج احمللي االمجالي واالستخدام يف االقليم والبالغة( )%٢٢.02و( )%21.٢0على
التوالي مل يكن بسبب جتاوز االقليم مرحليت التنمية الزراعية والتصنيع وصوال اىل مرحلة اقتصاد اخلدمات .وكما هو احلال بالنسبة
القتصادات الدول املتقدمة .
كذلك يالحظ من نفس اجلدول بان االختالل العام اخنفض بشكل كبري حبيث بلغ ( )%8.0سنة 6006وهي نسبة قليلة
جدا وال تتناسب مع واقع ومرحلة تطور اقتصاد االقليم  ،حيث كانت نسبة القطاع اخلدمي ايضا تأتي باملرتبة االوىل والبالغة
( )%4.5تأتي بعدها القطاع الصناعي وبنسبة ( )%6.0والقطاع الزراعي اخريا وبنسبة(. )%0.6
ومبقارنة هذه االختالالت يف اقتصاد االقليم مع االختالالت اهليكلية يف االقتصادات املتقدمة اليت تقل عن ( )%60حسب ما
أشار اليها (سيمون كوزنتس) ( أمحد  ،) 020 ،6000 ،فأن اهليكل االقتصادي يف االقليم يعترب سليما وغري خمتل وهذا ما الميكن
قبوله وال يعرب عن حقيقة اقتصاد االقليم  ،حيث ان سيادة وطغيان قطاع اخلدمات على اهليكل االقتصادي لالقليم مل تكن بسبب
التطور التدرجيي القتصاد االقليم ومل تكن بسبب تطور وتتنمية القطاعني الزراعي والصناعي أي مل تكن بسبب ارتفاع انتاجية العمل
والناجم عن استخدام التكنولوجيا املتطورة يف االنتاج  ،وامنا بسبب الطبيعة الريعية القتصاد االقليم واليت ادت اىل تضخم املؤسسات
احلكومية وترهلها بسبب توظيف عدد كبري من مواطين االقليم وبالتالي ابعادهم عن العمل يف القطاعات احلقيقية املنتجة للسلع
واملتمثلة بالقطاع الزراعي على وجه اخلصوص كون االقليم منطقة زراعية باالصل  ،وبالتالي ترك الكثري من اهالي القرى واالرياف
ملناطق سكناهم وترك النشاط الزراعي مما ادى اىل تراجع كبري هلذا القطاع يف توليد الناتج ويف تشغيل االيدي العاملة .

442

أ.م .د.محسن ابراهیم احمد

تحلیل أثرالتوزیع القطاعي لألستثمار في اختالل الهیكل االقتصادي ….

اجلدول ()2
قياس االختالالت اهليكلية يف اقتصاد اقليم كوردستان العراق للسنتني ( 600٢و )6006
2102
2112
السنوات
التفاصیل
في الناتج المحلي االجمالي

6.13

3.0

االهمیةالنسبیة
للقطاع الزراعي
%

في االستخدام ( التشغیل)
في االختالل العام
في الناتج المحلي االجمالي
االهمیةالنسبیة
للقطاع الصناعي في االستخدام (التشغیل)
%
في االختالل العام
في الناتج المحلي االجمالي
االهمیةالنسبیة
للقطاع الخدمي
في االستخدام ( التشغیل(
%
في االختالل العام
االختالل العام على مستوى
اقتصاد اقلیم كوردستان العراق %

02.8
6.22
06.54
02.5
1.96
22.06
69.21
2.46
05.09

1.9
1.2
22.1
24.2
2.3
69.9
24.4
4.5
8.1

املصدر :اجلدول من عمل الباحث استنادا اىل بيانات اجلدول ( ) 5
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
من خالل البحث فقد مت التوصل اىل عدد من االستنتاجات وهي كاآلتي :
-0عدم التوازن يف توزيع االستثمارات على القطاعات االقتصادية يف اقليم كوردستان العراق حبيث بلغ عدد املشاريع اجملازة
يف قطاعات الصناعة واالسكان والسياحة (  ) 504مشروعا من امجالي عدد املشاريع اجملازة على مستوى االقليم والبالغة ( )٢2٢
مشروعا والذي يشكل (  )%25.٢من امجالي تلك املشاريع  ،حيث كان نصيب القطاع الصناعي (  ) %65.80و قطاع االسكان
(  ) %66.02والسياحة ( )%0٢.٢0من امجالي عدد املشاريع اجملازة  ،بينما توزع الباقي والبالغ ( )624مشروعا على بقية
القطاعات االقتصادية وبنسبة (  )%04.0وبضمنها القطاع الزراعي والذي استحوذ على (  )00مشروعا فق وبنسبة ()%0.10
وهي نسبة قليلة جدا وال تتناسب مع اهمية وموقع هذا القطاع .
 -6أن عدم التوازن يظهر بوضوح مبالحظة توزيع االستثمارات من حيث حجم رأس املال املستثمر حيث كان للقطاع
الصناعي النصيب االكرب والبالغ (  ) %0٢.08ثم قطاع االسكان بنسبة (  )%00.16وقطاع السياحة بنسبة ( ، ) %04.51
أي ان القطاعات الثالثة استحوذت على ( )%80.21من امجالي راس املال املستثمر ،بينما حصة القطاع الزراعي كانت ( )%0.54
والباقي توزع على القطاعات االخرى وبنسبة (. )%04.٢٢
-3عدم وجود التوازن االقليمي (اجلغرايف) يف توزيع االستثمارات سواء من حيث عدد املشاريع أو من حيث حجم رأس املال
املستثمر  .حيث كان حملافظة أربيل النصيب االكرب من االستثمارات  ،حيث بلغ (  ) %44.60و(  )%55.25لكل من امجالي عدد
املشاريع وحجم رأس املال املستثمرعلى مستوى االقليم تأتي بعدها حمافظة السليمانية وبنسب (  )% 6٢.1و( )%00.62ثم حمافظة
دهوك وبنسب ( )%6٢.1و( )%00.00على التوالي .
 -4عدم فاعلية قانون االستثمار رقم ( )4لسنة  6002يف جذب املستثمر االجنيب لالستثمار يف اقليم كوردستان  ،حيث مل
تتجاوز نسبة رأس املال االجنيب (  )%00.0من امجالي رأس املال املستثمر يف االقليم .على الرغم من التسهيالت واالمتيازات
املمنوحة للمستثمر االجنيب يف القانون املذكور اعاله .
 -5استحواذ االستثمار احمللي على (  ) % ٢8.40من امجالي رأس املال املستثمر يف االقليم  ،بينما بلغت نسبة االستثمار
املشرتك (  )%8.51من امجالي االستثمار يف االقليم .
-2على الرغم من احلجم الكبري من االستثمارات يف قطاعي االسكان والصناعة  ،اال ان نسبة مساهمة كل منهما بلغت
( ) %08.٢و(  ) %2.0يف الناتج احمللي االمجالي سنة  ، 6006مما يدل على اخنفاض انتاجية رأس املال املستثمريف هذين القطاعني.
 -٢استحواذ قطاع اخلدمات على (  ) %٢٢.02و(  ) %21.٢0من الناتج احمللي االمجالي والعمالة سنة 600٢
و( )%21.1و ( )%٢4.4سنة ، 6006اال ان هذه االهمية الكبرية لقطاع اخلدمات مل تكن نتيجة ارتفاع انتاجية العمل يف
القطاعات احلقيقية (املنتجة للسلع)  ،اي مل تكن نتيجة تطورطبيعي يف اقتصاد االقليم كما تؤكده املدرسة اهليكلية يف تفسري التغيري
اهليكلي يف االقتصاد.
 -8ان االختالل العام يف هيكل اقتصاد االقليم والبالغ ( )% 05.01و(  )%8.0للسنتني  600٢و 6006و اليت تكون
متقاربة مع النسب السائدة يف اقتصادات الدول املتقدمة  ،اال ان هذه النسب مل تأت من خالل نفس العوامل اليت أدت اليها يف
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الدول املتقدمة  ،واليت مرت مبرحليت التنمية الزراعية والصناعية حتى بلغت مرحلة اقتصاد اخلدمات  .اي ان هذه النسبة ال تدل على
توازن اهليكل االقتصادي  ،بل على العكس فأنها تشري اىل اختالل هيكلي يف اقتصاد االقليم .

ثانيا  :املقرتحات
من خالل النتائج اليت مت التوصل اليها يقدم الباحث عدد من املقرتحات وهي كاآلتي :
 -0ضرورة حتقيق التوازن بني القطاعات االقتصادية من حيث توجيه االستثمارات،وذلك من خالل حماولة احلكومة بدفع
وتشجيع املستثمرين يف توجيه االستثمارات بشكل يتناسب مع املوارد واالمكانات املتاحة وغري املستغلة يف كل قطاع اقتصادي.
-6ضرورة االهتمام بالقطاع الزراعي وتوجيه االستثمارات اليه بالشكل الذي يتالئم مع اهمية هذا القطاع  ،كون االقليم
منطقة زراعية باالصل .
 -0ضرورة االهتمام بالصناعات التحويلية واليت متتلك عالقات ارتباط امامية وخلفية قوية مع بقية القطاعات االقتصادية
االخرى وعلى االخص القطاع الزراعي .
 -4العمل على حتقيق التوازن اجلغرايف ( التوازن االقليمي ) فيما يتعلق بتوزيع االستثمارات  ،بشكل يتالئم مع حجم املوارد
االقتصادية املتاحة واملناخ االستثماري اخلاص بكل منطقة من املناطق .
-5العمل على توجيه االستثمارات حنو املناطق اليت تعرضت اىل االهمال واحلرمان يف السابق وذلك مبنح مزايا وحوافز
للمستثمرين يف حالة اقدامهم على االستثمار يف تلك املناطق .
 -2ضرورة االهتمام باالستثمار يف القطاعات اليت ختتص وتعنى بتنمية املوارد البشرية واليت تعترب من املستلزمات الرئيسية
للقيام بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة والشباب .
 -٢العمل جبد من اجل تسويق الفرص االستثمارية والبيئة االستثمارية املالئمة يف االقليم جلذب االستثمار االجنيب واالستفادة
من االمكانات املالية والفنية واخلربات واملهارات اليت ميتلكها املستثمرين االجانب واليت يفتقر اليها اقليم كوردستان العراق .
 -8ضرورة العمل اجلاد على تطوي البنية التحتية يف اإلقليم لكي تشكل الدعامة األساسية جلذب االستثمارات
األجنبية وتعزيز االستثمارات احمللية .
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