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Abstract 
There is no doubt that the Corona pandemic is a deep local and global crisis that 

threatens the security and stability of countries in economic and social terms, 

and many countries have sought to try to understand this crisis and its 

repercussions in order to take proactive economic measures and packages before 

economic collapses occur. Due to the absence of a predictive study on the 

situation of the Iraqi local economy first, the developing world countries second, 

and the global third, the current study came to determine the repercussions of 

this crisis on the local and global economy in the next decade through three main 

aspects in which the crisis appeared: food, oil, and the poverty line. 
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 لمستخلص

ان وعالمية ضارب في العمق تهدد  امن واستقرار البلد ال شك ان جائحة كورونا ازمة محلية    

من الناحية االقتصادية واالجتماعية وقد سعت دول كثير الى محاولة فهم هذه االزمة وتداعياتها 

ونظرا  من اجل اتخاذ االجراءات والحزم االقتصادية االستباقية قبل وقوع االنهيارات االقتصادية.

امية ثانيا لعدم وجود دراسة تنبؤية حول وضع االقتصاد المحلي العراقي اوال ودول العالم الن

والعالمية ثالثا فقد جاءات الدراسة الحالية لتحديد تداعيات هذه االزمة على االقتصاد المحلي 

والعالمي في  العقد القادم من الزمن من خالل ثالث جوانب اساسية ظهرت فيها االزمة : الغذاء 

 ,النفط ,خط الفقر .
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 والدراسات السابقة الفصل االول : منهجية البحث

 المحور االول: منهجية البحث

 مشكلة الدراسة 

( من حيث الكم والمدة الزمنية ، والذي لم 19-مع تزايد تفشي وباء فيروس كورونا )كوفيد     

ث ، فقد انعكس بشكل مباشر على الصحة العامة ، وأدى إلى تقييد ينته بعد حتى إعداد هذا البح

الحركة األفراد والوحدات االقتصادية ، مما أدى إلى تعطيل حركة األشخاص والبضائع حول 

العالم ، واثر بشكل سلبي وجوهري على المركز المالي للوحدات االقتصادية وعملياتها وتدفقاتها 

 النقدية.

 ئحة بشكل واضح في الجوانب االقتصادية التالية:وتظهر اثار هذه الجا

 تعطل واضح للوحدات االقتصادية وعائداتها  .1

 غياب العمالة وتسريح البعض منها . .2

 زيادة البطالة   .3

 وعدم توفر المواد الخام والمستلزمات المستعملة في العمليات الصناعية   .4

 مخزون.انخفاض اإلنتاج بسبب انخفاض الطلب ، وزيادة مستويات ال   .5

 تقلبات السوق المالية وتدهورها .  .6

 مشاكل االئتمان ، مخاوف السيولة  .7

وقد تؤدي استمرار هذه االزمة لسنة اخرى الى انهيار الدول نتيجة لمعوقات الحركة     

 االقتصادية المستمرة وضعف االنتاج  من جهة اخرى .

ش اقتصادي واسع النطاق قد هذه الظروف الطارئة والخاصة من المحتمل ان تؤدي إلى انكما 

 يكون له تأثير سلبي طويل األجل على االقتصاد المحلي والعالمي في جوانب كثيرة متنوعة .

لذلك جاءت الدراسة الحالية الستقصاء ابرز الجوانب التي تضررت وسوف تتضرر  من       

ذوق النظرة جراء هذه الجائحة من خالل دراسة مسحية وصفية عن طريقة عينة من الخبراء 

 الثاقبة حول الموضوع . 

 ويمكن تلخيص مشكلة البحث في االجابة عن التساؤل التالي:

 القادمة ؟ 10ما هي ابرز تداعيات ازمة كورونا على االقتصاد المحلي والعالمي في السنوات ال

  اهمية الدراسة 

سيواجه  يواجه يواجه االقتصاد العالمي أزمة كبيرة نتيجة تفشي جائحة كورونا حيث     

االقتصاد المحلي العالمي تحديات وظروف وعواقب لم يواجهها في الماضي منذ الكساد الكبير 

، مروًرا بكل تداعيات األزمات المالية في العقد الماضي ، وستسهم هذه األزمة 1929في عام 

دي بشكل كبير حدوث اختالالت على المستوى المالي وكذلك تراجع معدالت النمو االقتصا



.42-1), SE( 2, 12, 202Journal of Current Researches on Business and Economics  3 
 

والضرر الذي لحق بأهم قطاعات االقتصاد العالمي الحقيقية ، لذلك كان ال بد من معالجة البعدين 

المالية والتنموية من خالل مجموعة من التوقعات والتوقعات المستقبلية ضمن هيكل االقتصاد 

تعامل مع العالمي لمعرفة المستقبل والتداعيات التي ستظهر إلى حد كبير ويتم اختبارها بجدية لل

تحديات هذه األزمة وكيفية ضبط مراحل االحتواء واالستقرار وما يصاحبها من مخاطر  

 اقتصادية. 

ً له أهمية كبيرة، كونه معاصراً ويحظى         تكمن أهمية البحث في كونه يتناول موضوعا

 لعراق. بتفاعالت واسعة ومعقدة، ولم يتناوله البحث العلمي على نحو كامل بعد. السيما في ا

 هدف الدراسة 

يسعى البحث الحالي الى دراسة تنبئوية مسحية عن طريق الخبراء والمتخصصين لرصد ابرز    

الجانب التي سوف تتأثر بتداعيات هذه االزمة العالمية من جراء تفشي جائحة كورونا وبالتالي 

االوضاع االقتصادية  توجيه االنظار نحو احتواء هذه الجوانب والسيطرة عليها امال في استقرار

 في المجتمع المحلي والعالمي .

 حدود الدراسة 

 تتحدد الدراسة بالعوامل التالية:

 ( 2031 -2021.االقتصاد المحلي العراق )1

 (.2031-2021.االقتصاد العالمي )2

 .جائحة كورونا واثارها االقتصادية 3

 . الخبراء والمتخصصين في الجامعات ورجال االقتصاد 4

 ر الثاني: الدراسات السابقةالمحو

تناولت بعض الدراسات موضوع البحث من جوانب وزوايا مختلفة وفيما يلي عينة من هذه 

 الدراسات التي لها صلة بموضوع البحث :

(: البعد المالي والتنموي لمستقبل االقتصاد العالمي في ظل 2020)يونس,حمد,علي,  .1

 جائحة كورونا

الى ازمة حادة جراء جائحة كورونا، عابرة لكل تبعات يتعرض االقتصاد العالمي     

االزمات المالية في العقد االخير. يستهدف البحث تحليل طبيعة االقتصاد العالمي وبيان 

أهم أسباب االزمات السابقة بما فيها االزمة الراهنة، باالضافة لتناول االبعاد المالية 

ما يهدف الستشراف أهم آفاق مؤشرات والتنموية لالقتصاد العالمي في ظل الجائحة، ك

أداء االقتصاد العالمي، وقد توصل البحث إلى إن االقتصاد العالمي يعاني من هشاشة 

وضعف في هيكليته، ما يكون ما يجعله عرضة لالضطرابات التي غالبا سببها الرئيسي 

 جهتداول االصول المالية عالية المخاطر بصورة جامحة، وان االقتصاد العالمي مت

 نحو تراجع في معظم قطاعاته الرئيسة.
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:  االقتصاد العراقي ما بين أزمتين :التداعيات (2020.دراسة)الكرعاوي والنصراوي,2

 .والحلول الممكنة 

( اضطرابات اقتصادية حادة، ووقع بين ازمتين 2014-2020عاش العراق خالل المدة )      

زدوجة بسبب سيطرة تنظيم داعش االرهابي على تمثلت االولى بما سميت باالزمة او الصدمة الم

عدد من محافظات العراق بالتزامن مع هبوط السعار النفط في االسواق العالمية، فما لبث ان 

اقتصادية(، وقد –صحية -تعافى من االزمة حتى وقع مرة أخرى في ازمة قوية ثالثية )سياسية 

صاد، فتراجعت معدالت النمو، انعكست هذه االزمات على مجمل نشاطات وقطاعات االقت

وارتفعت البطالة وازدادت فجوة الفقر، وارتفعت الديون الى مستويات عالية، وازداد عجز 

الموازنة العامة للبلد، وواجهت السياسة النقدية ضغوطات كبيرة وانخفضت حجم االحتياطات 

سعر برميل النفط  بشكل كبير من أجل المحافظة على االستقرار المالي والنقدي، بسبب تهاوي

 وتراجع حجم االيرادات المالية للبلد.  

(: االبعاد العالمية واالقليمية للتداعيات االقتصادية 2020.دراسة) وسيلة ونشأت ,3

  19لجائحة كوفيد 

الذي أثارها الوباء و الذي تسبب في إحداث شلل عالمي ،ألقى  19في ظل ازمة كوفيد       

مختلف القطاعات االستراتيجية السيما الصحية ، االجتماعية و بأضراره على كل الدول في 

االقتصادية نتيجة التدابير االحترازية التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي ، في هذا الصدد 

نحاول من خالل هذه الورقة البحثية ابراز واقع تأثير انتشار الفيروس على االقتصاد العالمي و 

القيم السوقية السهم الشركات و أسعار النفظ التي انخفضت الى االقليمي للدول في ظل تراجع 

دوالر أمريكي . تم تسليط الضوء على اتجاه موازين القوى و العالقات الدولية بعد  20اقل من 

تحول بؤرة الفيروس من الصين التي تعد محركا فعاالت في خطوط التوريد واالمداد العالمي الى 

 بقية انحاء العالم .

 ق على الدراسات السابقةالتعلي

 بناء على مراجعة الدراسات السابقة القريبة من الموضوع يمكن التطرق الى الجوانب التالية:   

الدراسات كانت نظرية اكثر من كونها عملية من خالل مراجعة قوائم مالية او  .1

 مصادر اقتصادية 

جال وهم فئة مهمة لم تهتم الدراسات السابقة برأي الخبراء والمتخصصين في هذا الم .2

 يمكنها ان تستشرف المستقبل وتطوراته

الدراسات السابقة لم تقدم حلول حقيقة لالزمة الراهنة خصوصا فيما يتعلق بالعراق  .3

 كونه يمر بازمات مستمر متالحقة 

من المتوقع من الدراسة الحالية ان تستكمل ما بدأته الدراسات السابقة في مجال  .4

 االزمات االقتصادية .
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 فصل الثاني: ادبيات الدراسةال

 اقتصاديات العالم في ظل االزمات 

يتسم واقع وبنية النظام االقتصادي العالمي بطبيعته الهشة بسبب تعرضه للكثيرين من     

االختالالت والتقلبات واألزمات التي تشير في معظم األحيان إلى عدم االمتثال لشروطها 

، أو قد يشير إلى خلل في بنية الفكر  2012 اري في عامأحيانًا,كما حدث في أزمة الرهن العق

، ألنها قد تكون سبب تدهور 1929 تم الكشف عنها من خالل الكساد الكبير عامكما  االقتصادي

الظروف  نتيجة حالة طارئة مثل األوبئة  وهذا يظهر في الوقت الحاضر من خالل األزمة 

نتيجة جائحة كورونا 2019 العالمي عام االقتصاد ايتعرض له التي ةالكبير ةاالقتصادي
(3)

 

قد  تعبر األزمات االقتصادية عن حالة من االنحدار والتراجع في مستوى األداء االقتصادي.    

 يشملفيشمل قطاًعا معينًا في منطقة وفي ظروف خاصة ، وقد يمتد أيًضا ليشمل نطاقًا عالميًا 

 م أسباب حدوث هذه األزمات يأتي في شكلقطاعات مختلفة ولفترات طويلة ، حيث أن أحد أه

 تباطؤ معدالت النمو االقتصادي العالمي مقارنة باالحتياجات والتوقعات ، حيث قد تأتي األزمة

 فالسواعندما تظهر أولى بوادر الركود االقتصادي مما يؤثر بشكل مباشر على قيم رأس المال 

قيالمؤسسات وتأثير القطاعات المختلفة لالقتصاد الحقي
(4)

  

ان األزمات المالية هي نتيجة عدم قدرة المعروض النقدي في مواجهة تغطية الطلب عليه.         

ويتسبب في عدم توازن من حيث السيولة بسبب السحب المستمر للبنوك مما يدفع هذا األخير هو 

عرض لبيع استثمارات مالية من أجل تقنين العجز وتجنب االنهيار
(5)

  

ألصول المالية ، األمر الذي يدفع باتجاه الكساد االقتصادي والذعر على مستوى في قيم ا      

البنوك والمؤسسات المالية الدولية
(6)

  

على عكس سابقاتها ، جاءت هذه األزمة من القطاع الصحي ، نشأت تداعياته وآثاره وفق     

كومات لدعم احتياجات إجراءات العزل واإلغالق العام وتركت أعباء مالية إضافية من قبل الح

ومتطلبات الرعاية الصحية ، نتيجة لذلك ترتبت  من جراء الوباء آثار وأضرار اقتصادية عديدة 

                                                           
3
) )  Ramelli, S., & Wagner, A., (2020), 7 What the stock market tells us about the 

consequences of COVID-19. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and 

Do Whatever p12 
4
)   )Shin, K.-Y., (2013), Economic crisis, neoliberal reforms, and the rise of 

precarious work in South Korea. (C. Sage Publications Sage CA: Los Angeles, Ed.) 

American Behavioral Scientist, 57(3.) 

11 .Unctad p335 
5
)   )McCauley, R., McGuire, P., & von Peter, G., (2012), after the global financial 

crisis: From international to multinational banking? Journal of Economics and 

Business, 64(1 .) 
6
)  )Kindleberger, C., & Aliber, R., (2011), Manias, panics and crashes: a history of 

financial crises. Palgrave Macmillan p56 
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ألهم القطاعات االقتصادية الحيوية. كما تم تعليق الرحالت الجوية الحتواء وعزل هذا الوباء 

يار دوالر ، وتأثر مل 443الذي تسبب في خسائر فادحة بالنسبة لشركات الطيران ، أكثر من 

 41مليار دوالر فضال عن انخفاض الطلب على الطاقة بمقدار  12قطاعات السياحة والفنادق بـ 

مليون برميل يوميا باالضافة الى انخفاض الطلب على المواد االولية من قبل الصين نظرا النها 

التداعيات واألضرار  إلى أنوالبد من االشارة %( منها من االنتاج العالمي 50تستود اكثر من )

هذه األزمة، حيث بدأت في القطاع  ما زالت تتصاعد حتى يومنا هذا ، وهو ما يميز طبيعة

لمكافحة واحتواء  العالمية نتيجة األساليب والجهود وامتدت إلى قطاعات وجوانب أخرى الصحي

هذا الوباء على عكس األزمات السابقة
(7)

  

 ازمات االقتصاد العراق 

االقتصاد العراقي من أكثر االقتصادات الريعية اعتمادًا على مورد نفطي واحد. اذ يعتبر     

، ونحو  2019-2004في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة  50يشكل النفط أكثر من 

منه إيرادات الموازنة العامة االتحاديةفي المائة  95
(8)

 

 ( ، والفقر2018عام بالمائة في  12الة )حوالي في ظل هذه الظروف ، تتفاقم مشاكل البط     

 ، باإلضافة إلى تفاقم مشاكل الفساد اإلداري والمالي ، (2018تحت خط الفقر" في  22.9)

وزادت هذه الظروف من حدة النقد الموجه إلى إدارة االقتصاد الوطني ودور الدولة االجتماعي 

2003 وطبيعة العقد االجتماعي القائم منذ واالقتصادي
(9)

 

، ومثلت  2019تزامن انتشار جائحة كورونا مع أزماتين بدأت في أوائل تشرين األول     

باحتجاجات شبابية في بغداد وعدد من المحافظات جنوب ووسط العراق ، والتي انتهت باستقالة 

، وبدء مفاوضات اختيار البديل حتى تكليف  2019كانون األول  1حكومة عادل عبد المهدي في 

بعد فشل مرشحين سبقه في محاولة تشكيل الحكومة. عطلت  2020طفى الكاظمي في نيسان مص

هذه األزمة األنشطة االقتصادية والحكومية في المحافظات في المؤسسات العامة وقطع الشوارع 

الرئيسية
(10)

. 

 490كانت النتيجة  فرض المتظاهرين إغالقًا قسريًا وأسفرت تلك التظاهرات عن مقتل  

إلى أيار / مايو  2019آخرين ، في الفترة من تشرين األول / أكتوبر  7783هرا وإصابة متظا

بعد ذلك استمرت التداعيات العالمية لوباء كورونا ، وبدأت بالظهور في قطاع النفط ،  2020

وكذلك حرب األسعار بين روسيا والمملكة العربية السعودية ، انخفض سعر نفط البصرة الخفيف 

                                                           
7
)  )63 :2020,Ramelli  

8
التخطيط، والجهاز المركزي لإلحصاء، ومديرية الحسابات (  حسابات الباحث اعتمادا على بيانات وزارة  (

 القومية. 
9
 ( المصدر نفسه . (

10
(بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، مكتب حقوق االنسان، التظاهرات في العراق: التحديث  (

 . 2،ص  23/5/2020الثالث، 
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 2020أبريل  20، وصل إلى أدنى مستوى له في  2020يناير  6دوالًرا للبرميل في  90.74من 

دوالًرا  20.59، عندما وصل إلى 
(11)

 

وقد أثر ذلك على عائدات العراق النفطية التي انخفضت بشكل ملحوظ  في كانون الثاني     

زارة النفط بحسب بيانات و 2020( مليار دوالر. في نيسان 1.4( مليار الى )6.3) 2020

العراقية
(12) 

 

 2020( : عوائد صادرات العراق للنصف االول من عام 1شكل )

 

لم تعلن الحكومة عن خطتها النقاذ االقتصاد العراقي، وبداًل من ذلك، فقد اتجهت الى تبني     

ويل الموازنة متتها وثيقة رسمية تهدف إلى إعادة مجموعة من االجراءات التقشفية التي تضمن

مة بعنوان )مناقشة االمور المالية وإعادة ترتيب أولويات تمويل بنود الموازنة(، والتي تعبر العا

في جوهرها عن عالج المشكالت المالية التي أفرزتها االزمة المرّكبة، أكثر من تعبريها عن خطة 

شاملة لمواجهة تداعيات الجائحة وتقر الوثيقة عدة إجراءات، منها :
(13)

 

الجديدة، وتجميد االستحقاقات المالية للموظفين الحاليين )العالوات  إيقاف التعيينات .1

 والترفيعات السنوية واحتساب الشهادات(.

 إيقاف النفقات غير الضرورية في الدوائر    .2

تقديم مقترحات شهرية من وزارة المالية الى رئيس الوزراء للموافقة على    .3

 التمويل.

                                                           
11

 ( المصدر نفسه  (
12

   exports/iq.gov.somooil.www://https،في:  7/10/2020،شوهد في  2020( شركة تسويق النفط،  (
13

( جمهورية العراق، االمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، مناقشة االمور  (

  1/6/2020المالية وإعادة ترتيب أولويات تمويل بنود الموازنة، 
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 لة أقساط القروض الخاصة بالموظفين.قيام البنوك الحكومية واالهلية بجدو .4

تقليص رواتب العدالة االنتقالية )ذوي الشهداء والسجناء السياسيين( ممن يستلم أكثر من  .5

 راتب

تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط للتفاوض مع شركات جوالت الترخيص    .6

 النفطية العاملة في العراق.

 توزيع الطاقة.متابعة جباية أجور الكهرباء وتحسين أداء شكات    .7

خفض رواتب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنواب ورئيس مجلس   .8

 في المائة. 75القضاء االعلى ورئيس المحكمة االتحادية بنسبة 

خفض رواتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء والنواب    .9

ضاء محكمة التمييز والوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة االتحادية وأع

 في المئة. 60االتحادية ومن هم بدرجة وزير بنسبة 

 الفصل الثالث: الجانب العملي

 منهجية الدراسة  -اوال

خبععراء قيععاس وجهععة نظععر الالمععنهج الوصععفي مععن خععالل اسععتخدام اسععتبانة ل اتبععع الباحععث 

سععنوات  10لوالمتخصصععين حععول تععداعيات ازمععة كورونععا فععي االقتصععاد المحلععي والعععالمي فععي ا

 سعيما فعي العلعوملكونه المنهج المناسعب وهعو معنهج ال غنعى عنعه فعي العلعوم االنسعانية وال  القادمة

 ة.وغيرها من العلوم السلوكي االجتماعية

 اجراءات البحث -ثانيا

 مجتمع الدراسة:

ع االستاذ المتخصصين في علوم االقتصاد في جامعة بغداد ون مجتمع الدراسة من جميتك 

  2021فة الى رجال االعمال في غرفة تجارة بغداد للعام باالضا

 عينة الدراسة :

استاذ متخصص في علعوم االقتصعاد وعضعو فعي غرفعة ( 200تكونت عينة الدراسة من ) 

 وتم اعتماد تقدير حجم العينة المناسب فعي الدراسعات المسعحية كمعا مبعين فعي الجعدول تجارة بغداد

 .افية لعينة البحثالذي يوضح بعض المتغيرات الديمغر
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 ( المتغيرات الديمغرافية للعينة1جدول) 

 % N المتغيرات

   نوع الجنس

 %50 100 ذكر

 %50 100 انثى

 %100 200 المجموع

 

 % N المتغيرات

   العمر

 %15 30 فأقل 31

31-39 25 12.5% 

40-49 50 25% 

50-59 50 25% 

 %22.5 45 فأكثر 60

 %100 200 المجموع

 

 % N غيراتالمت

   المؤهل

 %25 50 بكالوريوس

 %25 50 دبلوم عالي

 %25 50 ماجستير

 %25 50 دكتوراه

 %100 200 المجموع

 

 % N المتغيرات

   طبيعة العمل

 %50 100 استاذ

 %50 100 عضو غرفة تجارة بغداد

 %100 200 المجموع

 

 اداة الدراسة :

ن خالل البحث تقوم على دقة االداة المستعملة للحصول أن دقة البيانات المتحصل عليها م       

الترعف على تداعيات ازمة كورونا على على هذه البيانات ,وبما ان الهدف من البحث هو 

ان افضل اداة هي  ,فقد وجد الباحثالقادمة 10االقتصاد المحلي والعالمي في السنوات ال

من الفقرات التي تقيسه  لكل مجال مجموعة مجاالت )ثالث( يان ,وقد تكونت االستبانه مناالستب

 ببناء االستبيان وفقا للخطوات التالية : ,وقد قام الباحث

 االطالع على الدراسات السابقة  -1

 .تم توجيه الى عينة استطالعية من االستاذة الخبراء حكتابة استبيان مفتو -2
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 وضع االستبيان بشكله االولي  -3

ل استخراج صدقة والمحكمين من اج عرض االستبيان على مجموعة من الخبراء -4

 .الظاهري 

 صياغة االستبيان بشكلة النهائي . -5

 صدق االستبيان 

االستبيان المغلق على مجموعة من الخبراء  ,عرض الباحث االستبيان صدقللتحقق من    

معيار  بيان في شكلة الظاهري ,وقد اعتمد الباحثوالمحكمين لبيان ارائهم في مدى صدق االست

 لك لم تسقط أي فقرة من الفقرات .من الخبراء معيار لبقاء الفقرة او سقوطها ,ووفقا لذ%( 80)

 نثبات االستبيا

 لالستبيان نوعين من الثبات : وقد استخرج الباحث   

سبوعين اعادت ,وبعد مرور ا ستبيانحيث طبق الباحث اال:طريقة التطبيق واعادة التطبيق  -1

اط بيرسون بين مرتي التطبيق ووجد الباحث ان ارتب معامل تطبيقه ,وقد استعمل الباحث

 ( 0,84معامل الثبات )

طريقة الفا كرونباخ : والستخراج الثبات ,طبقت معادلة )الفاكرونباخ ( على درجات افراد  -2

 (. وهو مؤشر اخر على دقة الثبات لالستبيان .0,81العينة ,وقد كانت قيمة معامل الثبات )

 ستبيانتطبيق اال

االستبيان على عينة البحث لتحقيق اهداف  وثباته ,طبق الباحث ستبيانبعد التحقق من صدق اال   

 البحث الحالي .

 الوسائل االحصائية 

 الباحثة الوسائل االحصائية التالية  تحقيقا الهداف البحث استعمل

 النسبة المئوية الستخراج صدق االستبيان  -1

 معامل ارتباط بيرسون  -2

  ستخراج اراء الخبراء حول فقرات االستبيان نسب المئوية الال -3

  الوزن المئوي -4

 

 الفصل الرابع: نتائج البحث االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اوال: نتائج البحث

بعد تطبيق الباحث االستبيان حو االثار المحتملة الزمة كورونا على االقتصاد المحلي      

م تحليل البيانات بواسطة التكرارات والنسب المئوية وتفسير سنوات القادمة ,ت 10والعالمي في ال

 كل فقرة حسب المجال الذي تنتمي اليه وكما يلي

 اوال: مجال اثار كورنا في النفط 

 القادمة نحو االنخفاض .  10من المتوقع ان تتأثر اسعار النفط في السنوات ال.1
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 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل2جدول )

وافقققققققققققققققق م الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 10 15 25 25 125 العدد

 %100 %5 %7.5 %12.5 %12.5 %62.5 النسبة المئوية

 

يتضععععح مععععن خععععالل الجععععدول السععععابق ان غالبيععععة عينععععة البحععععث قععععد اختععععارت الخيععععار)موافق    

( وبنسعععععبة مئويعععععة 125فعععععراد يقعععععدر)تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن اال

انخفعععاض اسععععار العععنفط فعععي السعععنوات لعينعععة تعععرى ان ( وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة ا62.5قعععدرت)

 القادمة قادم ال محال وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى التوجه نحو موارد اخرى قبل ذلك .

 

 لخليج بانخفاض اسعار انفط مقارنة بغيرة من دول ا ينرسيكون العراق اكثر المتأث .2

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل3ل )جدو
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ت الخيععععار)موافق يتضععععح مععععن خععععالل الجععععدول السععععابق ان غالبيععععة عينععععة البحععععث قععععد اختععععار   

( وبنسعععععبة مئويعععععة 100تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

الععععراق اذا لعععم يتجععععه العععى البحعععث عععععن لبيعععة العينعععة تععععرى ان ( وهعععذا يعنععععي ان غا50قعععدرت)

 مصادر اخرى لتغطية نفقات الدولة فأنه سيكون من اكثر الدول تأثر بهذه االزمة 

وق نحععو خيععارات اخععرى غيععر الععنفط لتعععويض الععنقص الحاصععل مععن المتوقععع ان يتجععه السعع .3

   في موارد الدول 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل4جدول )

موافقققققققققققققققق  الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 25 25 40 20 90 العدد

 %100 12.5 12.5 %20 %10 %45 النسبة المئوية

 

يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق      

( وبنسعععععبة مئويعععععة 90تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

بععععد كعععل ازمعععة يتغيعععر شعععكل النظعععام ن %( وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة العينعععة تعععرى ا45قعععدرت)

 .االقتصادي ومميزاته 

 

نفععذين فيهععا دور مهععم فععي الحفععاظ علععى تععوازن االقتصععاد فععي السععنوات لشععركات الععنفط والمت.4

 . القادمة 10ال
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 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل5جدول )

موافقققققققققققققققق  الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 - 30 30 20 120 العدد

 %100 - %15 %15 %10 %60 النسبة المئوية

يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق      

( وبنسعععععبة مئويعععععة 120تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

عينعععة تعععرى ان شعععركات العععنفط المتنفعععذة فعععي دول الععععالم %( وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة ال60)قعععدرت

ة فعععي الحفعععاظ علعععى ديمومعععة اقتصعععاد دولهعععا معععن االول سعععيكون لهعععا خطعععوات مهمعععة وجوهريععع

 اجل البقاء على القمة .

 

معععن المتوقعععع ان يعععتم مبادلعععة العععنفط بسعععلع اوليعععة كاالطعمعععة او االغذيعععة فعععي اتفاقيعععات رسعععمية  .5

  القادمة  10في السنوات ال

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل6جدول )
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يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق      

( وبنسعععععبة مئويعععععة 75تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

التوجعععه نحعععو مبادلعععة العععنفط مقابعععل  وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة العينعععة تعععرى ان%( 37.5قعععدرت)

الغعععذاء او االديعععة خيعععار متعععاح خصوصعععا معععع انخفعععاض الطلعععب علعععى العععنفط ومعععن جهعععة اخعععرى 

 ارتفاع سعر استخراج النفط  .

 

معععن المتوقعععع ان تتوقعععف شعععركات العععنفط ععععن التنقيعععب ععععن العععنفط فعععي بععععض االمعععاكن نظعععرا  .6

 فط .النخفاض سعر الن

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل7جدول )

موافقققققققققققققققق  الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 15 15 35 55 80 العدد

 %100 7.5 7.5 %17.5 %27.5 %40 النسبة المئوية

 

الخيعععار)موافق  يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت     

( وبنسعععععبة مئويعععععة 80تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

شععععركات الععععنفط المتخصصععععة مععععن %( وهععععذا يعنععععي ان غالبيععععة العينععععة تععععرى ان 40قععععدرت)

المتوقععععع ان توقععععف عمليععععات التنقيععععب والبحععععث عععععن الععععنفط الن تكععععاليف البحععععث والتنقيععععب ال 

 تتالئم مع اسعار النفط
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  ثار كورونا على خط الفقر ا .2

 10معععن المتوقعععع ان يرتفعععع خعععط الفقعععر فعععي الععععراق ودول الععععالم الثالعععث فعععي السعععنوات ال .1

 القادمة 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل8جدول )

موافقققققققققققققققق  الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 20 20 20 50 90 العدد

 %100 %10 %10 %10 %25 %45 النسبة المئوية

 

يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق       

( وبنسعععععبة مئويعععععة 90تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

ناميعععة خعععط الفقعععر فعععي الععععراق والعععدول ال %( وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة العينعععة تعععرى ان45قعععدرت)

 سيرتفع في السنوات القادمة نتيجة اجراءات التقشف المتبعة في الحكومات .
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معععن المتوقعععع انخفعععاض العععدينار مقابعععل العععدوالر بمعععا يعععؤثر علعععى الفقعععر فعععي الععععراق والعععدول . 2

 النامية 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل9جدول )

موافقققققققققققققققق  الخيارات

 تماما

لقققيس لقققدي  موافق

 رأي

لسققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققق  موافققققا 

 نهائيا

 المجموع

 200 25 25 15 50 85 العدد

 %100 %12.5 %12.5 %7.5 %25 %42.5 النسبة المئوية

 

يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق       

( وبنسععععبة مئويععععة 42.5تمععععام( حيععععث حصععععل هععععذا الخيععععار علععععى عععععدد مععععن االفععععراد يقععععدر)

العععدوالر سعععترتفع قيمتعععه مقابعععل العملعععة ة العينعععة تعععرى ان وهعععذا يعنعععي ان غالبيععع (42.5قعععدرت)

المحليعععة فعععي الععععراق والعععدول الناميعععة نتيجعععة ازمعععة كورونعععا وانخفعععاض اسععععار البتعععرول لعععذلك 

 البد من من حزمة اقتصادية متوازنة .
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 . ال الموقعين من المتوقع ان يرتفع خط الفقر والريف على حدا سواء نتيجة الظروف الوحد لك.3

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل10جدول )

 

اختعععارت الخيعععار)موافق  يتضعععح معععن خعععالل الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد     

( وبنسعععععبة مئويعععععة 60تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

خععط الفقععرات سععيكون واحععد فععي الريععف %( وهععذا يعنععي ان غالبيععة العينععة تععرى ان 30قععدرت)

 والمدينة نظرا للظروف الواحدة في المجتمع .
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ط)فئة المععععوظفين( داخععععل خععععط .مععععن المتوقععععع ان تععععدخل فئععععة ذوي الععععدخل المحععععدود والمتوسعععع4

 الفقر نتيجة اجراءات التقشف

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل11جدول )

 

الجعععدول السعععابق ان غالبيعععة عينعععة البحعععث قعععد اختعععارت الخيعععار)موافق يتضعععح معععن خعععالل      

( وبنسعععععبة مئويعععععة 110تمعععععام( حيعععععث حصعععععل هعععععذا الخيعععععار علعععععى ععععععدد معععععن االفعععععراد يقعععععدر)

فئعععة المعععوظفين معععن المتوقعععع ان تعععدخل %( وهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة العينعععة تعععرى ان 55قعععدرت)

فين العععععاملين فععععي ضععععمن فئععععة الفقععععر نظععععرا لالجععععراءات الحكوميععععة التععععي تسععععتهدف المععععوظ

 مؤسساتها .
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 .اثار كورونا على الغذاء في العالم 3

 ؟ تأثر الغذاء العالمي بوباء كوروناما مدی  .1

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل12جدول )

 

يتضععح مععن خععالل الجععدول السععابق ان غالبيععة عينععة البحععث قععد اختععارت الخيععار)كثير جععدا(     

%( 50( وبنسعععبة مئويعععة قعععدرت)100حيعععث حصعععل هعععذا الخيعععار علعععى ععععدد معععن االفعععراد يقعععدر)

الغععذاء العععالمي فععي دول الناميععة والعالميععة سععوف يتععأثر  وهععذا يعنععي ان غالبيععة العينععة تععرى ان

 ص الحركة بين الدول نتيجة اجراءات الحضر المتبع في تلك الدول .نتيجة تقل
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 ؟ امكانية ارتفاع اسعار الغذاء في الدول النامية ما مدی .2

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل13جدول )

 

يتضععح مععن خععالل الجععدول السععابق ان غالبيععة عينععة البحععث قععد اختععارت الخيععار)كثير جععدا(     

( وهععذا 40( وبنسععبة مئويععة قععدرت)80لخيععار علععى عععدد مععن االفععراد يقععدر)حيععث حصععل هععذا ا

ا معععن المتوقععععع ان ترتفعععع اسعععععار االغذيعععة فععععي الععععالم نظععععر يعنعععي ان غالبيععععة العينعععة تععععرى ان

 الرتفاع اسعار الدوالر من جهة وضغط اجراءات الحضر من جهة اخرى .
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  مدى فاعلية منظمات الغذاء العالمية سيكون محدود امام الضغوط الدولية ؟ ما.3

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل14جدول )

 

يتضععح مععن خععالل الجععدول السععابق ان غالبيععة عينععة البحععث قععد اختععارت الخيععار)كثير جععدا(     

%( 50( وبنسعععبة مئويعععة قعععدرت)100حيعععث حصعععل هعععذا الخيعععار علعععى ععععدد معععن االفعععراد يقعععدر)

صوصعععا فعععي العععدول الفقيعععرة منظمعععات الغعععذاء الععععالمي خوهعععذا يعنعععي ان غالبيعععة العينعععة تعععرى ان 

سعععيتقلص دورهعععا نتيجعععة لضعععغوط دوليعععة وسياسعععية نتيجعععة الحاجعععة العععى الغعععذاء فعععي معظعععم دول 

 العالم .
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 االستنتاجات 

 بناء على نتائج البحث السابقة يمكن تلخيص اهم االستنتاجات :

 الى الحال بطبيعة يؤدي وهذا محال ال قادم القادمة السنوات في النفط اسعار انخفاض ان .1

   ذلك قبل اخرى موارد نحو التوجه

 من سيكون فأنه الدولة نفقات لتغطية اخرى مصادر عن البحث الى يتجه لم اذا العراق ان .2

   االزمة بهذه تأثر الدول اكثر

 . ومميزاته االقتصادي النظام شكل يتغير ازمة كل بعد ان  .3

 في وجوهرية مهمة خطوات لها سيكون االول العالم دول في المتنفذة النفط شركات .4

 . القمة على البقاء اجل من دولها اقتصاد ديمومة على الحفاظ

 انخفاض مع خصوصا متاح خيار االدية او الغذاء مقابل النفط مبادلة نحو التوجه ان .5

 .  النفط استخراج سعر ارتفاع اخرى جهة ومن النفط على الطلب

 النفط عن والبحث التنقيب عمليات توقف ان المتوقع من المتخصصة النفط شركات ان .6

 النفط اسعار مع تتالئم ال والتنقيب البحث تكاليف الن

 اجراءات نتيجة القادمة السنوات في سيرتفع النامية والدول العراق في الفقر خط ان .7

 .  الحكومات في المتبعة التقشف

 ازمة جةنتي النامية والدول العراق في المحلية العملة مقابل قيمته رتفعسي الدوالر ان .8

  متوازنة اقتصادية حزمة من البد لذلك البترول اسعار وانخفاض كورونا

  المجتمع في الواحدة للظروف نظرا والمدينة الريف في واحد سيكون الفقرات خط ان  .9

 التي الحكومية لالجراءات نظرا الفقر فئة ضمن تدخل ان المتوقع من الموظفين فئة ان  .10

 . مؤسساتها في العاملين الموظفين تستهدف

 الدول بين الحركة تقلص نتيجة يتأثر سوف والعالمية النامية دول في العالمي الغذاء ان .11

 . الدول تلك في المتبع الحضر اجراءات نتيجة
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 جهة من الدوالر اسعار الرتفاع نظرا العالم في االغذية اسعار ترتفع ان المتوقع من ان  .12

 . اخرى جهة من الحضر اجراءات وضغط

 لضغوط نتيجة دورها سيتقلص الفقيرة الدول في خصوصا العالمي الغذاء اتمنظم ان .13

   . العالم دول معظم في الغذاء الى الحاجة نتيجة وسياسية دولية

 التوصيات

 بناء على االستنتاجات السابقة يمكن طرح التوصيات التالية للجهات المختصة:

خرى باالضافة الى مجاالت االهتمام بفرص البحث والتطوير عن مجاالت اقتصادية ا .1

 االقتصاد التقليدية المعروفة 

على المؤسسات الحكومية والجهات المختصة البحث اجراءات حقيقة اقتصادية وثقافية  .2

 واجتماعية من اجل مواجهة تداعيات هذه االزمة 

ضرورة التوجه نحو الخدمات االلكترونية تجنبا لالحتكاك بين المواطنين واالم في  .3

 انجاز المعامالت االقتصادية بطريقة اكثر مرونة االسراع ب

العمل على اعادة هيكلة االنفاق الحكومي على الجوانب الثانوية والغير مهمة من خالل  .4

 خطة منظمة تشمل جميع الجوانب الشكلية والغير مفصلية في الدولة 

 تعزيز العمل التعاوني بين الدول وتقديم المساعدات العينية واالساسية  .5

 لمصادرا

 اوال: العربية :

(: البعد المالي والتنموي 2020يونس,نعمان منذر وحمد,مخيف جاسم وعلي,زينة طارق) .2

جامعة تكريت/ كلية االدارة  لمستقبل االقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا,

 3(ج 25(العدد ) 16واالقتصاد, مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية, المجلد )

/5252 . 

(: االقتصاد العراقي ما بين 2020كرعاوي,حسين علي والنصراوي,سلطان جاسم)ال .3

 ( .35( العدد)9أزمتين :التداعيات والحلول الممكنة,مجلة االدارة واالقتصاد,المجلد)

(: االبعاد العالمية واالقليمية للتداعيات 2020وسيلة,بلغنامي نجاة ونشأت نشأت ادوار) .4

 ,الجزء الثاني .41جامعة واسط,مجلة كلية التربية,العدد , 19االقتصادية لجائحة كوفيد 

بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق )يونامي(، مكتب حقوق االنسان، التظاهرات في  .5

 .23/5/2020التحديث الثالث، العراق: 

،في:  7/10/2020،شوهد في  2020شركة تسويق النفط،  .6

exports/iq.gov.somooil.www://https   

العراق، االمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، جمهورية  .7

  1/6/2020مناقشة االمور المالية وإعادة ترتيب أولويات تمويل بنود الموازنة، 
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