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 مقدمة

ُيعد انتشار فيروس كورونا الجديد من أصعب التحديات الحالية لإلنسانية. وتكمن خطورة المرض الجديد في سرعة انتشاره، 

يوًما فقط إلصابة  21فبينما احتاج الفيروس الجديد إلى ثالثة شهور إلصابة أول مئة ألف شخص حول العالم، فقد احتاج إلى 

االرتفاع المتزايد في عدد  نتيجةوبجانب الخسائر البشرية الفادحة  تقرير منظمة الصحة العالمية حسبمئة ألف أخرى 

اإلصابات والوفيات، فإّن االنتشار الواسع والسريع للفيروس كان له العديد من اآلثار السلبية على االقتصاد العالمي، وهو ما 

وبالرغم من صعوبة التنبؤ باآلثار االقتصادية لفيروس كورونا  ينذر بموجة كساد اقتصادي تخيم على معظم دول العالم.

الجديد، وذلك نظًرا لعدم معرفة مدى استمرارية انتشار الفيروس، إال أّن هناك العديد من التقارير الدولية واألبحاث التي 

معدالت نمو االقتصاد العالمي  حاولت جاهدة رصد الحصيلة االقتصادية للوباء الجديد. وتؤكد معظم هذه التقديرات على تراجع

 ، وهو ما سيؤثر على االقتصادات العربية خصوًصا في ظل اعتمادها على قطاعي السياحة وصادرات النفط1212في العام 

 ..التي انخفضت قيمتها بشكل ملحوظ

هتلقد   أن ومع.  لهشاشةا من بالفعل يعاني عالميال قتصاداال إلى موجعة ضربة( 21-كوفيد) كورونا فيروس جائحة وجَّ

 ستكون المجالين هذين في الخسائر فإن الوقت، بعض مرور قبل يتضح لن للجائحة واالقتصادية البشرية لآلثار الكامل النطاق

 ومالية اقتصادية الضطرابات عرضةً  النامية للبلدان الكلي االقتصاد صعيد على بالفعل القائمة الضعف مواطن وتجعل. كبيرة

اضافة إلى تأثر األنشطة اإلقتصادية األخرى مثل  خصوصا وأن تلك البلدان قد تأثرت بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط

 صعيد على المساندة وفعالية قدرة من هذا يحد وقد ،النقل والتجارة والصناعة نتيجة ظروف الحضر وتوقف الرحالت 

 االقتصادية التداعيات تكون أن المتوقع فمن السياسات، مساندة وجود مع وحتى. إليه الحاجة فيه تشتد وقت في السياسات

 من توسعية ونقدية ماليةاقتصادية و سياسات اتباع بمكان األهمية من فإّنه أمر، من يكن ومهما ، األمد طويلة كورونا لجائحة

 بحثنا هذا. في إليه سنتطرق ما الفيروس وهو النتشار السلبية اآلثار من الحد شأنها
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 الدراسة خطة

 : اهميٌة الدراسة

انخفاض أسعار النفط واآلثار المترتبة على جائحة كورونا قد أثرت بشكل سلبي على  إن حيث من الدراسة اهمية   تكمن

 األقتصاد العراقي لكونه اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على النفط كمورد أساسي.

 : مشكلة الدراسة

 أسعار انخفاضبالمتغيرات العالمية المتمثلة في بشكل سلبي  في العراق تأشر األنشطة األقتصادية في الدراسة مشكلة تكمن

  . كورونا جائحة على المترتبة واآلثار النفط

 : هدف الدراسة 

 جائحة و النفط أسعار انخفاضمواجهة اآلثار األقتصادية المترتبة على األقتصاد العراقي نتيجة  كيفية بيان إلى الدراسة تهدف

 .كورونا

 : منهج الدراسة

 البيانات تلك وتحليل االقتصادية   االنشطة عن المتاحة البيانات استعراض خالل من التحليلي الوصفي المنهج الى اللجوء ت م

 وبيان اآلثار األقتصادية ومعالجتها.

 :حدود الدراسة

 .(1221-1222) السنوات: الزمانية الحدود .2

 .العراقية األقتصادية القطاعات: المكانية الحدود .1
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 : قسيمات الدراسةت

 :التالية الفصول الى الدراسة تنقسم

 تأثير المتغيرات الدولية على الناتج المحلي األجمالي.: األول الفصل

 مفهوم وأهمية الناتج المحلي األجمالي.: األول المبحث

 األقتصاد العراقي.المتغيرات الدولية وتأثيرها على : الثاني المبحث

 العوامل المؤثرة على الناتج المحلي األجمالي. :الثاني الفصل

 : أثر انخفاض أسعار النفط على الناتج المحلي األجمالي.األول المبحث

 أثر جائحة كورونا على المؤسسات المالية في العراق.: الثاني المبحث

 :والتوصيات االستنتاجات: الثالث الفصل

 .األستنتاجات: األول المبحث

 .التوصيات: الثاني المبحث
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