
 المستخلص

 

يهدف البحث إلى توضيح إنعكاسات جائحة فايروس كورونا المستجد على اإلقتصاد العالمي    

بصفة عامة ، وعلى اإلقتصاد العراقي بصفة خاصة ؛ و توضيح أثار هذه الجائحة التي ادخلت 

العالم في ازمات إقتصادية و إجتماعية و صحية ؛ من خالل تناول ثالث متغيرات إقتصادية رئيسية 

: )النمو اإلقتصادي و سوق العمل و التجارة الخارجية ( ؛ فقد تبين من خالل دراسة تأثير وهي 

سياسات االغالق على  هذه المتغيرات ،  و دراسة تأثير الجائحة على القطاعات اإلقتصادية عالمياً 

ي ف وفي العراق ؛ أن جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ النمو األقتصادي و ادخلت الكثير من الدول

حالة من الركود بسبب تزامن صدمتي العرض والطلب معاً ، اللتان ادتا إلى اختالل سالسل التوريد 

العالمية، و تراجع في اسعار النفط عالمياً ، وعرقلة حركة التجارة ؛ أما في العراق فكان الضرر 

 اعمق نتيجة نداخل االزمات فيما بينها )السياسية و الصحية و اإلقتصادية(.

 لمات المفتاحية : جائحة فايروس كورونا ، متغيرات إقتصادية ، النمو اإلقتصادي .الك

 

Abstract  

 

   The research aims to clarify the repercussions of the emerging corona virus pandemic on the 

global economy in general, and on the Iraqi economy in particular; And to clarify the effects of 

this pandemic, which has plunged the world into economic, social and health crises; By 

addressing three main economic variables: (economic growth, labor market, unemployment 

and foreign trade); It was found by studying these variables / in addition to studying the impact 

of the pandemic on the economic sectors globally and in Iraq; The Corona pandemic led to a 

slowdown in economic growth and plunged many countries into a state of stagnation due to the 

coincidence of the supply and demand shocks together, which in turn led to the disruption of 

supply chains globally, a decline in global oil prices, and obstruction of trade; In Iraq, the 

damage was deeper as a result of the intertwining of crises (political, health and economic). 

 


