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Abstract 

We are facing a global health crisis unlike any crisis in the history of 100 years, a crisis that 

kills people, spreads human suffering and changes people's lives, but this is much more than 

just a health crisis, it is a humanitarian, economic and social crisis. The coronavirus disease 

(COVID-19), which the World Health Organization has described as a pandemic, is attacking 

societies at its core. And the United Nations explained that the global economy may shrink by 

up to 1 percent in 2020 due to the Corona virus pandemic, a reflection of the previous 

prediction of 2.5 percent growth, warning that it may contract more if the restrictions imposed 

on economic activities. Stretched without adequate financial responses. The COVOD-19 

pandemic will cause a significant reduction in FDI inflows. Multinational corporations, local 

business and investment have been hit hard with far-reaching social and economic 

repercussions. 

The coronavirus crisis is primarily a public health threat, but it is also increasingly an 

economic threat. The so-called "Covid-19" shock will lead to recession in some countries and 

a slowdown in global annual growth to less than 2.5 percent - often seen as a recession 

threshold for the global economy, so this study looks to highlight the impact of this crisis on 

The world's economic and political fields as a serious attempt to find a real and expected 

comparison of this crisis..             
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ي 
 
 دول مختارةتأثير فايروس كورونا عىل االقتصاد العالمي ف

 

 حمد عمر  أ دينا 

 العراق  ،الجامعة التقنية الشمالية  ، د 

 

 الملخص

ي تاري    خ    أي  إننا نواجه أزمة صحية عالمية عىل عكس
ية وتقلب حياة    100أزمة ف  عام، أزمة تقتل الناس وتنشر المعاناة البشر

وس كورونا )كوفيد    بكثثر من مجرد أزمة صحية، إنها أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية. إن مرض فثر
الناس لكن هذا أكثر

ي جوه  ،الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة  ،(19-
رها. ووضحت األمم المتحدة إن  يهاجم المجتمعات ف 

ي عام  1 إىلاالقتصاد العالمي قد ينكمش بنسبة تصل 
ي المائة ف 

وس كورونا، وهو انعكاس للتنبؤ  2020ف  بسبب جائحة فثر

ي المائة، محذرة من أنه قد ينكمش أكثر إذا كانت القيود المفروضة عىل األنشطة االقتصادية. امتدت    2.5السابق بنمو  
ف 

.   COVOD-19 مالية كافية. سوف يتسبب جائحة دون استجابات ي المباشر ي تدفقات االستثمار األجنب 
ي انخفاض كبثر ف 

ف 

كات متعددة الجنسيات واألعمال التجارية المحلية واالستثمار بشدة مع تداعيات اجتماعية واقتصادية   وقد تأثرت الشر

  .بعيدة المدى

 
 
ي المقام األول تهديد

وس كورونا ف  ايد. ستؤدي أي ا للصحة العامة، لكنها تشكلتمثل أزمة فثر ا بشكل مث   ا اقتصادي 
 
ا تهديد

 
ض

ي النمو السنوي العالمي    إىل"  19-ما يسم بصدمة "كوفيد  
ي بعض البلدان وتباطؤ ف 

ي    2.5أقل من    إىل حدوث ركود ف 
ف 

، لذا تبحث هذه ال  -المائة   ا ما ُينظر إليه عىل أنه عتبة ركود لالقتصاد العالمي ي  وغالب 
كه هذه    إبراز دراسة ف  االثر الذي تث 

ي  األزمة
 . األزمة مقارنة حقيقية متوقعة لهذه  أيجاد  عىل ميادين العالم االقتصادية والسياسية كمحاولة جادة ف 

ات السياسية، السيناريوهات،: الكلمات المفتاحية ات االقتصادية، المتغثر  . ازمة كورونا  المتغثر

 

 

 المقدمة 

وس  يتبعه الشلل االقتصادي والبطالة لكن التداعيات االقتصادية   ،عىل مستوى العالم COVID-19مع انتشار فثر

ي معظم االقتصادات الناشئة والنامية من المرجح أن تكون أسوأ بكثثر من
ي الصير    أي  للوباء ف 

ء رأيناه ف  ي
أو    أوروبا أو    شر

.  أو    سواء لدائنير  خاصير    ،قع منهم الوفاء بمدفوعات ديونهمالواليات المتحدة. ليس هذا هو الوقت المناسب لتو  رسميير 

 الماىلي   ،مع عدم كفاية أنظمة الرعاية الصحية
وشبكات األمان االجتماعي    ، النقديأو    والقدرة المحدودة عىل تقديم التحفثر 

ئ والنامي ليس عىل أعتاب أزمة إنسانية فحسب  ،المتخلفة
أخطر أزمة مالية منذ ذلك  بل عىل أعتاب    ،فإن العالم الناشر

ويبدو    ،الثالثينيات. لقد كان رأس المال يخرج من معظم هذه االقتصادات خالل األسابيع القليلة الماضية  الحير  عىل األقل

ي المرض
 ،أن موجة من حاالت التخلف عن السداد السيادية الجديدة ال مفر منها، هذه أوقات غثر عادية. مع انتشار تفشر

ا   األمر يتم تعطيل المزيد والمزيد من األرواح. عىل الرغم من أن   ي    ، يمثل تحدي 
إال أننا يجب أن ندرك مدى إلحاح اللحظة الب 

ل ي جميع    -لتكيف  نمر بها ونبذل قصارى جهدنا 
ي يتم وضعها ف 

الب    أنحاءمع كل من تدابثر التباعد االجتماعي األساسية 

ي كل حياتنا. يتسبب جائحة    ، العالم
ي تسببها ف 

ية عالية    COVID-19ومع االضطرابات الشخصية الب  ي حدوث تكاليف بشر
ف 
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ي جميع  
ايدة ف  من المتوقع    ،نشاط االقتصادي. ونتيجة لهذا الوباء وتؤثر تدابثر الحماية الالزمة بشدة عىل ال  ، العالم  أنحاءومث  

ي عام    3-أن ينكمش االقتصاد العالمي بشكل حاد بحلول  
- 2008المالية    األزمةوهو أسوأ بكثثر مما كان عليه خالل    ،2020ف 

ي السيناريو األساشي  2009
ي من عام    -. ف 

ي النصف الثان 
ض أن الوباء يتالشر ف  واء يمكن  وأن جهود االحت  2020الذي يفث 

  
 
ي عام    5.8من المتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة    -أن تتالشر تدريجيا

 إىل مع عودة النشاط االقتصادي    2021ف 

 بمساعدة من دعم السياسات.  ،طبيعته

ي مختلف المجاالت  مشكلة البحث -
ي ان ازمة كورونا قد سببت نتائج كارثية عىل اقتصاد العالم ف 

: تكمن مشكلة البحث ف 

السياسة االقتصادية قادت    ا آثار   حدثت أو   الميادين،و  ة عىل مفرق  ات واضحة و   إىلكبثر ي  أصبحتغيثر
تعتمد ف  ت ظاهرة 

 الدراسة. 

لتأثثر فايروس كورونا عىل االقتصاد العالمي و   إىليهدف البحث    : هدف البحث - االقتصادية    اآلثار رسم صورة متوقعة 

 الناجمة عن هذا التأثثر وبناء تصورات تخدم ارضية الواقع للبحث عن حلول لها. 

ض البحث بان كورونا قد فرضية البحث - ات اقتصادية واضحة اثرت عىل العالم باكمله مما استدع  أحد  : يفث  ثت تغيثر

 سلبية.  آثار  من الكثثر من الباحثير  والمفكرين الوقوف عىل هذه الظاهرة المستحدثة لما لها 

ي كانت لها   اهمية البحث:  -
  تنبع اهمية البحث من انها تسلط الضوء عىل واحدة من هذه االزمات الدولية الحديثة والب 

عي االنتباه والدراسة. أصبحف مدمرة عىل كل دول العالم وشعوب  ها، آثار 
 ت ظاهرة هامة تسث 

ي للمدة )  منهجية البحث -
: سعيا الختبار فرضية البحث فقد تم اجراء دراسة تطبيقية باستعمال التحليل الوصف 

 ( لدول عالمية  مختارة توافرت عنها البيانات. 2018-2022

 

 نتائج وتوصيات.  إىلحب  تصل  تستعرض مفردات البحث دورها الواضح عىل تقسيم الدراسة : تقسيم الدراسة-

ي العالم: نظرة تاريخية عىل -
 
 االوبئة ف

ي العالم وتسببت بنتائج كارثية    اضاألمر تفشت العديد من        
ي مقتل الكثثر  –عىل مر التاري    خ ف 

اذ تسبب الطاعون ف 

الناس و  الماليير    أودىمن  ات  )،بحياة عشر الرابع عشر القرن  ي 
ثلث سكان اوروبا  1351-1343وف  اثر عىل  درجة ان    إىل( 

  مليون شخص،  100ه يشكل بقع سوداء عىل الجسم، وقدر عدد الذين ماتوا بسببه حواىلي الن األسود اسمه الموت  أصبح

( رب  ع سكان االندلس، ثم لندن    أي  شخص  76.000(اجتاح اشبيلية وقض  عىل  1647-1602وبعد ثالثة قرون  حواىلي 

( ي
  200-100العلماء، ويقتل مابير  امنا هذه كما يقول  إىل أيماثلة    هآثار   ومازالت  ،% من سكانها 20قتل  إذ    (1666-1665ف 

ي السنة،
يا   أحد   تسببهإذ    شخص ف  وس )Cocolieitliثم مرض الحم النازفة)  ،انواع البكث  ي  VHF( الناشئة من فثر

( والب 

اوح بير  خمسة ماليير     إىلدت  أ( و 1548-1545اجتاحت المكسيك )
خمسة عشر مليون وسمي بالوباء    إىلقتل عدد يث 

الكولثر  تسببت  ثم  ي  العظيم، 
ف  انتقل  1824-1817)أورباو   أسيا ا  ثم  الناس  من  االالف  ات  عشر موت  ي 

ف    إىل( 

عام    ،1826وموسكو، 1817اليابان ولندن  وباريس  البلقان)1831وبرلير   حرب  خالل  العثمانية  اطورية  واالمث   ،1912 -

اوح   أعداد موت عدد كبثر من الناس،وتشثر احصائيات منظمة الصحة العالمية ان    إىل  أدى( مما  1913 المصابير  بها يث 

ي مقتل  1848مليون حالة،اما التيفوس)  4-1.3سنويا مابير   
الف   20000( المرض المعدي االكثر انتشارا، فقد تسبب ف 

ي الحرب العالمية االوىل بير  جيوش دولة    كندا،  إىلشخص من المهاجرين االيرلنديير  الذين فروا  
قية     أوربا ثم عاد ف  الشر
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ي موت  
ي يوغسالفيا وحدها، كما يقالش  150.000وتسبب ف 

  الروسية   هليةالحرب األ   أثناءماليير  ماتوا   3ضا ان  أي   خص ف 

 (. 9، 2020مليون حالة)صباح، 30-25 ةإصابب1922وصلت ذروته عام إذ 

األ      االنفلونزا  ظهرت  )   يةسبانثم  عامي  
بير  وس  1920-1918المميتة  فثر يسببها  ي 

والب   )HiMi    ي
ف  وتسببت 

ي ظرف  100-50وفاة)
، وتمثر  بان  ةإصابمليون    500ات بحواىلي  صابال   أعداد قدرت  إذ    شهر تقريبا،  18( مليون شخص ف 

، ثم ظهرت انفلونزا اإصاب  عامي  ته كانت لجميع االعمار خاصة الشباب دون ان يحدث مشاكل بالجهاز المناعي
لخنازير بير 

العام  1958- 1957) ي 
ف  ثانية  االنتشار  عاود  ثم  شخص،  مليون  قتل  ي 

ف  وتسببت  حواىلي    2009(   28.4500وقتل 

ية(عام 1980% من المصابير  عام 30بينما قتل الجدري ،شخص منهم  1981م ثم تبعه مرض االيدز)نقص المناعة البشر

ي العام  2007شخص عام    940.000
ي جميع    36.9غ عن حواىلي  تم االبال   2014م، وف 

ثم ظهر  ،العالم  أنحاءمليون شخص ف 

ي هونغ كونغ بير  عام)
حالة واعلنت منظمة   8422  ةإصابشخص و   922بحياة    أودى( و 2003-2002مرض )السارس( ف 

ي حينه ان عدد الوفيات بلغ نسبة)
وس10.9الصحة العالمية ف  نية  ليعاود االنتشار مرة ثا 1976بوال عام أي %(، ثم ظهر فثر

 عامي  
ي    2016- 2013بير 

ي وفاة    أفريقيا ف 
ي بلدان غرب    11.300وتسبب ف 

ي العام  أفريقيا شخص ف 
اليون وانتىه ف  يا وسثر ،ليث 

 (. 12، 2020)سليمان،2016

وس جديد مازالت  أمامونحن اليوم       ولم    ،هذا البحث  أعداد ونتائجه قائمة حب  تاري    خ    ه آثار   ظاهرة جديدة لفثر

وس كورونا. يتم اكتشاف العالج ل  ه وهو فثر

ي ظهر اواخر عام  
وس مرض  ي مدينة ووهان الصينية وهو شي    ع االنتشاروله اعراض   2019ويكن تعريفه بأنه فثر

ف 

ة خاصة فئة كبار السن.   ةالسعال، االلتهاب الرئوي وتسبب حاالت وفا مثل الحم الشديدة،   كثثر

 طبيعة الصدمات االقتصادية:  -

ي يواجهها العالم حاليا بسبب هذا الوباء    
ي    ،هناك مظاهر عدة للصدمات االقتصادية الب 

حيث ان حالة الذعر الب 

وس ي السياسات والقرارات الحكومية،  ،تنتشر بير  الناس بسبب انتشار الفثر
انتهاج مايعرف    إىلقد يدفعهم    وعدم ثقتها ف 

، ويتكالب النا  اء المواد االستهالكية، وسحب  "سلوك القطيع"، حيث تنتشر الفوض  هم من البنوك وهو أموالس عىل شر

 كوارث محققة.   إىلمايقود االقتصادات 

العرض وانكماش ال        ي انخفاض 
ي مظاهر الصدمة ف 

ثان  ي    ية،نتاجويتمثل 
كات ف  السلطات والشر حيث اغلقت 

ية بشكل نتاجاالغالق وحظر السفر تقلل ال   فان عمليات  ،فمن منظور اقتصادي  العديد من الدول اماكن العمل والمدارس. 

ي التوظيف. 
، بطريقة تشبه االنخفاض المؤقت ف   مباشر

ي لالزمة     
ي والمكان 

وس كورونا ليس اول صدمة امداد   ،ويتعلق ثالث مظاهر الصدمة بالمدى الزمب  حيث ان فثر

 ، ي
ي السبعينات من القرن الماض 

 2011وتسونامي تايالند وزلزال اليابان عام يشهدها العالم،فهناك " الصدمات النفطية" ف 

ي بلغت خالله الذروة ثم    األزمةولكن كل هذه الصدمات و 
ي محدد دون توسع مادي، وكذلك اطار زمب 

كان لها نطاق جغراف 

ك  ي كافة بقاع العالم ليث 
وس كورونا اثبت انه غثر قابل للسيطرة،فهو ينتشر ف  الصدمة عىل معظم    آثار   توقفت، اال ان فثر

ي واضح من المحتمل ان ينتىهي خالله هذا الوباء. 
 االقتصادات، وكذلك ليس هناك اطار زمب 

ي كافة    اآلثار وبالتاىلي هناك حالة من عدم اليقير  حول حجم     
وهو   العالم،   أنحاء االقتصادية المحتمل وقوعها ف 

.  األمر   الذي قد يولد بدوره سياسات وردود فعل كارثية التأثثر
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،  2020ويرتبط رابع مظاهر الصدمة بسلسلة التوريد، فاعتبارا" من اول مارس   ي الصير 
  كان وباء كورونا متمركزا ف 

را وبالنظر   ي   إىلوكانت بجانب اليابان وكوريا اكثر الدول تض 
ي سالسل التوريد العالمية ف 

العديد من    مركزية هذه الدول ف 

ي    آثار   السلع المصنعة يمكننا استكشاف
ي قطاع التصنيع صدمات قوية ف 

، وتلف  الوباء الحاىلي عىل سالسل التوريد العالمي

ي ظل التأثثر الواضح للوباء عىل دول مثل    ، زامريكا الشمالية  أوربا و   أسيا 
وايطاليا وفرنسا وبريطانيا والواليات    ألمانيا خاصة ف 

 المتحدة. 

، حيث ان حظر التجوال ويظهر خام ي جانب الطلب، والذي من المتوقع ان يتقلص بشكل كبثر
س مظاهر الصدمة ف 

، اما عىل   وتقييد حركة المواطنيير  والسفر سيقلل من حجم الطلب عىل السوق بنسبة ما وذلك عىل مستوى المستهلكير 

المستثمرين من ضخ  ،مستوى  ي ستمنعهم 
الب  قب،  والث  الحذر  حالة من  وعات  أموال   ي أ  فتسود  ي مشر

استثمارات أو    ف 

 (. Baldwin&Mauro,2020,9جديدة)

 

وس كورونا عىل االقتصاد العالمي  ي يؤثر فيها فير
   : القنوات الت 

،  إىل    وس عث  اربعة قنوات: )مجموعة البنك الدوىلي ية يؤثر الفثر  (. 6- 5، 2020جانب الخسائر البشر

وس حب  وصل أحيث  تدهور االوضاع الصحية:  -1 ا"، وتجاوز عدد أقليميلدا"و  177 إىلتسعت رقعة انتشار الفثر

ي  وتسبب الوباء    2020آذارمارس    23الفا" حب     15الفا" والوفيات قرابة    360ات  صابال 
ي حدوث اضطرابات شديدة ف 

ف 

ي جميع 
 العالم.  أنحاء النشاط االقتصادي ف 

العالمي  -2 الطلب  العالمية  :  تراجع  القيمة  العالمية وتعطيل سالسل  خفض   إىلستؤدي الصعوبات االقتصادية 

المنطقة، وعىل   تنتجها  ي 
الب  السلع والخدمات  المنطقة    األخصالطلب عىل  ي 

السياحة ف  النفط والسياحة، ويتأثر قطاع 

ي التباطؤ االقتصادي   خرىبطريقتير  اوال: يفرض العديد من بلدان المنطقة والكثثر من البلدان األ 
قيودا عىل السفر وثانيا يعب 

االجتم التباعد  واجراءات  بسافرون  العالمي  الذين  السياح  تراجع عدد  المنطقة أخرىبلدان    إىلاعي  داخل  ذلك  ي 
ف  بما   ،  

 النفط.  أسعار تفاقم هبوط  إىلذلك سيؤدي انخفاض حركة السياحة العالمية  إىل ضافةبال 

وس كورونا المستجد  انحفاض -3 ي المنطقة: بسب انتشار فثر
 العرض والطلب المحليير  ف 

التجارية األ ي االنشطة 
ئ ف  المفاج  الطلب نتيجة االنخفاض  ية وتوقف السفر بسبب قليمايضا صدمة سلبية عىل جانب 

وس بال  وس بال   ،ذلك إىل  ضافةالمخاوف من انتشار الفثر ذلك، فان عدم    إىل  ضافة فأن عدم اليقير  المرتبط بانتشار الفثر

ي المنطقة وانخفاض 
وس والطلب الكىلي يمكن ان يزيد من ضعف االستثمار واالستهالك ف  اليقير  المرتبط بانتشار الفثر

 المضفية واالنفاق عىل السلع المعمرة.  صولنشاط التصنيع واأل 

ي الوباء وسبب ص  أسعار النفط: بفاقم انهيار    أسعار انخفاض   -4
ي  النفط من تأثثر تفشر

ي الدخل ف 
ة ف  دمات سلبية خطثر

المنطقة تقرير    أسعار فقد انخفضت    ،الكثثر من بلدان  ي مارس  أصدرتالنفط بشكل حا، وتوقع 
الدولية ف  الطاقة  ه وكالة 

ي عام  2020آذار
 سينخفض نمو الط  2020انه ف 

حيث انخفض الطلب العالمي اليومي عىل   2009منذ عام    انخفاض الطلب العالمي عىل النفط للمرة االولة االووىل -5

ي عام  0.09النفط 
 مليون برميل يوميا عن توقعاتها قبل شهر.  10وهو مايقل بواقع  2020مليون برميل يوميا ف 
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وس كورونا عىل االقتصاد العالمي   تأثير وباء فير

وس    -تسبب الوباء المستعر   ي فرض قيود غثر مسبوقة ليس فقط   - شديد العدوى    COVID-19الذي أطلقه فثر
ف 

ا عىل مجموعة من األنشطة االقتصاديةأي  عىل حركة األشخاص ولكن
 
ي معظم البلدان    ،ض

وإعالن حاالت الطوارئ المحلية ف 

ي أوروبا وأمريكا الشمالية. يؤدي تزايد الطلب عىل الرعاية الصحية العاجلة وارتفاع عدد الوفيات 
إجهاد أنظمة الرعاية   إىلف 

ي تعطيل سالسل التوريد العالمية والتجارة الدولية مع إغالق ما يقرب من  
دولة    100الصحية الوطنية، كما يتسبب الوباء ف 

.  ،للحدود المحلية  توقفت حركة األشخاص وتدفقات السياحة بشكل كبثر

وظائفهم  بفقدان  احتمالية  البلدان  هذه  ي 
ف  العمال  ماليير   ي   ، يواجه 

ر  ف  الض  لمعرفة  طريقة  توجد  ال  أنه  حير    

وس كورونا المستجد العالمي   هناك اتفاق واسع النطاق بير  االقتصاديير     ،COVID-19االقتصادي بالضبط من جائحة فثر

وس  آثار  عىل أنه سيحدث لها  ي حالة تحول الفثر
  إىلسلبية شديدة عىل االقتصاد العالمي وتوقعت التقديرات المبكرة أنه ف 

ى    ،عالمي   جائحة ( خالل عام  GDP٪ عىل األقل من قيمة الناتج المحىلي الجماىلي )2.4ستفقد معظم االقتصادات الكث 

ي المائة    3.0للنمو االقتصادي العالمي من حولهم.    2020خفض توقعاتهم لعام    إىل مما يدفع االقتصاديير     ،2020
  إىلف 

ي المنظور الصحيح  2.4
ي المائة. لوضع هذا الرقم ف 

د  ،ف 
ُ
تريليون دوالر    86.6ر الناتج المحىلي الجماىلي العالمي بحواىلي  ق

ي عام  
ي أن انخفاض النمو االقتصادي بنسبة    -  2019أمريكي ف 

ي المائة فقط يصل    0.4مما يعب 
تريليون    3.5ما يقرب من    إىلف 

ي الناتج االقتصادي المفقود. ومع ذلك 
ا   COVID-19تم إجراء هذه التنبؤات قبل أن يصبح    ،دوالر أمريكي ف    ،وباًء عالمي 

وس. منذ ذلك الحير   عانت أسواق األسهم    ،وقبل تنفيذ قيود واسعة النطاق عىل االتصال االجتماعي لوقف انتشار الفثر

ي المرض
ي يوم واحد عىل    ،العالمية من انخفاضات دراماتيكية بسبب تفشر

وأبلغ مؤشر داو جونز عن أكث  انخفاض له ف 

ي  نقطة    3000الطالق بحواىلي  
ا الرقم القياشي السابق البالغ    -  2020مارس    16ف 

 
نقطة والذي تم تحديده    2300متجاوز

ي عدم معرفةأي  لمدة أربعة
ي وقت سابق تكمن مشكلة التنبؤات الحالية ف 

   إىل  أحد   ام فقط. ف 
 
وس قويا   ، مب  سيظل الفثر

ي جميع 
ي يسحبونها من أجلها  قاف الحاالت الجديدة والموارد أي العالم  أنحاءوكيف يمكن للسلطات ف 

 الب 

ء الوحيد الذي يسود عندما يتعلق   ي
تعامل مع كبار السن. ما تكرهه األعمال هو عدم اليقير  وعدم اليقير  هو الشر

وس الجديد وتحمله وطول عمره.  األمر   بالتنبؤات حول حيوية الفثر

ي يتعرض لها االقتصاد العالمي  ناقش االقتصاديون ما إذا كانت الصدمة ال  ، ألول مرة  COVID-19منذ ظهور تهديد  
ب 

 أو    ستكون "مؤقتة"
ً
ي النهاية  ،"دائمة". من وجهة نظر "الصدمة المؤقتة" األكثر تفاؤل

وس ف  ويمكن أن    ،سوف يمر الفثر

االقتصادية   الحياة  ي   إىلطبيعتها    إىلتعود 
ستبف  الغربية  الدول  ي 

ف  الضخمة  والنقدي  الماىلي  التوسع  برامج  إن   . حد كبثر

ي غضون ذلك  
 عىل قدميها ف 

 
ي تجعل تكاليف السبات االقتصادي    -االقتصاد واقفا

انيات العمومية الحكومية الب  مع المثر 

اض ال ي أعقاب ذلك. لكن تكاليف االقث 
ا. سيكون الدين الحكومي أعىل بكثثر ف 

منخفضة بشكل ال يصدق ستحافظ اجتماعي 

ا األمر عىل هذا   مستدام 

 19-( إن جائحة كوفيد  DESAيرى التحليل الذي أجرته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة )

من   يقرب  ما  مع إغالق  الدولية  والتجارة  العالمية  التوريد  المحلية  100يعطل سالسل  للحدود  وتوقفت حركة    ، دولة 

ي هذه البلدان يواجهون احتماال قاتما بفقدان وظائفهم  األش
. "الماليير  من العمال ف  خاص وتدفقات السياحة بشكل كبثر

ي اقتصاداتها والذي يمكن أن يغرق االقتصاد العالمي  
ة لتجنب االنكماش الحاد ف  وتدرس الحكومات وتطرح حزم تحفثر  كبثر

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, January 2023 

 

143  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

ي أسوأ األحوال
ي ركود عميق. وف 

ي عام    0.9يمكن أن ينكمش االقتصاد العالمي بنسبة   ،ةسيناريو الحال  -ف 
ي المائة ف 

 2020ف 

ي المائة خالل    1.7مضيفة أن االقتصاد العالمي انكمش بنسبة    ،"، قالت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
  األزمةف 

عام   ي 
ف  العالمية  الحكومات ف2009المالية  إذا كانت  أعىل  يكون  قد  االنكماش  أن  وأضافت  الدخل  .  دعم  توفثر  ي 

ف  شل 

. وأشار التحليل   ي تعزيز النفاق االستهالكي
  نتاجكان من المتوقع أن يتوسع ال   ،COVID-19أنه قبل اندالع    إىلوالمساعدة ف 

ة متواضعة تبلغ  ي عام  2.5العالمي بوتثر
ي المائة ف 

ي تقرير الحالة االقتصادية العالمية وآفاق عام   ،2020ف 
.  2020كما ورد ف 

األ  ة بشعةمع  المتغثر االقتصادية  الظروف  االعتبار  ي 
ف  الشؤون    ،خذ  التابع لدارة  العالمي  االقتصادي  التنبؤ  نموذج  ر 

ّ
قد

ي عام 
 . 2020االقتصادية واالجتماعية التابع لألمم المتحدة أفضل وأسوأ السيناريوهات للنمو العالمي ف 

ل    المهمة  الثالثة  االقتصادية  ات  التأثثر تؤثر  أن  خالل:    COVID-19يمكن  من  العالمي  االقتصاد  عىل 

(Kumar,2020,5-6 .) 

ي المناطق العالمية، كما بدأت    نتاج: لقد تأثر ال نتاج. التأثثر المباشر عىل ال 1
بالفعل بشكل كبثر بسبب الغالق ف 

ي العديد من  أو    تشعر بتأثثر مباشر حيث اتخذت سلطاتها تدابثر مماثلة. كما يؤثر التباطؤ   خرىبعض الدول األ 
الغالق ف 

ا للبنك الدوىلي خرىالبلدان األ   إىلالبلدان عىل المصدرين  
 
ي النصف   ،. وفق

ا ف 
 
ا بطيئ من المحتمل أن تشهد هذه المناطق نمو 

ي المرض من جديد.  ،2020األول من عام 
 حب  بدون تفشر

والسوق: 2  التوريد  التصنيع عىل مدخالت  . اضطراب سلسلة  كات  من شر العديد  من    تعتمد  وسيطة مستوردة 

كات  أخرىالصير  ودول   ي الصير  لتحقيق األهداف المالية  أي  متأثرة بالمرض وتعتمد العديد من الشر
ا عىل المبيعات ف 

 
ض

ي النشاط االقتصادي  
رة تأثثر عىل    -وقيود النقل    -ومن المرجح أن يكون للتباطؤ ف  ي البلدان المتض 

كات   إنتاجف  وربحية شر

ي التصنيع. ال سيم ،عالمية محددة
ي التصنيع والمواد الخام المستخدمة ف 

 ا ف 

المدخالت و / 3 ي 
المؤقتة ف  تؤدي االضطرابات  المالية: قد  كات واألسواق  الماىلي عىل الشر التأثثر    إىل  نتاجال أو    . 

كات ي األسواق المالية  ،إجهاد بعض الشر
ي لديها سيولة غثر كافية. قد يتوقع التجار ف 

ال يفهمون بشكل أو    ال سيما تلك الب 

ا 
 
ي المخاطر أن واحد

ي قد تكون عرضة للخطر. قد يكشف االرتفاع الناتج ف 
كات الب   من الالعبير  الرئيسيير   أو    صحيح الشر

أكثر

ي السوق المالية قد اتخذوا مراكز استثمارية غثر مر 
ي ظل الظروف الحاليةف 

ي األدوات   ،بحة ف 
مما يزيد من إضعاف الثقة ف 

ي السوق المالية حيث يصبح المشاركون قلقير  بشأن 
المالية واألسواق. قد يكون الحدث المحتمل حدوث اضطراب كبثر ف 

ي االقتصاد العالمي والتجارة ال  COVID-19مخاطر الطرف المقابل. يمثل جائحة  
ا غثر مسبوق ف 

حيث يتم    ،عالميةاضطراب 

ي جميع    نتاجتقليص ال 
ي )يناير( مثل   أنحاءواالستهالك ف 

العالم. وكررت توقعات صندوق النقد الدوىلي لشهر كانون الثان 

العودة   تباطؤ  بسبب  أكتوبر  أرقام  عن  النمو  ي 
ف  طفيف  تراجع  مع  ذلك  وإن كان  المشاعر  ي    إىلهذه 

ف  الطبيعي  الوضع 

ي الصير  6كان من المتوقع أن يؤدي الجمع بير  معدل نمو شبه ثابت بنسبة    ،مع ذلكاالقتصادات الناشئة الرائدة. و 
  ، ٪ ف 

ض للدول الرئيسية المصدرة للسلع األساسية ي    إىل  ،وتخفيف حدة التوترات التجارية والتسارع المفث 
دفع النمو العالمي ف 

ت صدمة    ،٪2.7  إىل  2020عام   أن غثر بعد  اآلن  المتقدمة.  االقتصادات  أداء  النمو الضعيف.  استمرار  من  الرغم  عىل 

Covid-19  أسفل.  إىل 2020يتم تعديل جميع التوقعات لعام  ،السيناريو 

حواىلي   يكلف  العالمي  النمو  ي 
ف  مئوية  نقطة  انخفاض  المفقود   900مع  الدخل  من  دوالر  معظم    ، مليار  قضت 

ي المائة  1.7وإذا جاء النمو بنسبة    ،ليون دوالر من الدخل العالمي لهذا العامالتوقعات عىل تري
وس ستكون    ،ف  فإن تكلفة الفثر

 تريليون دوالر.  2 إىلأقرب 
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نهاية عام   ي الضعف قرب 
العالمية ف  تجارة الخدمات  نمو  الرب  ع األول من عام    2019استمر  ا   2020وحب  

 
وفق

ي    ،التجارة العالمية  لمقياس تجارة الخدمات التابع لمنظمة 
. وقد انخفضت القراءة  2020مارس    11والذي تم إصداره ف 

ة البالغة   ي وبشكل جيد. أقل من القيمة األساسية للمؤشر وهي    98.4عن    96.8األخثر
ي سبتمث  الماض 

.  100المسجلة ف 

ا الجهود المبكرة لوقف ان ين التطورات حب  شهر يناير وقد يعكسان جزئي  ي    ، تشار المرضيغطي كال المؤشر
والذي تكثف ف 

ي  
ا بانخفاض حجم الشحن ف  ي مؤشر شحن الحاويات مدفوع 

ي السفر   أسيا نهاية الشهر. كان االنخفاض ف 
بينما كان التباطؤ ف 

ا المعامالت  أي حيث شمل  ، الجوي للركاب عىل نطاق أوسع ا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. كما انخفض مؤشر
 
ض

ي حير  يبدو أن مؤشر    ، ( دون االتجاه العام97.0( وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )97.7لمية )المالية العا 
ف 

يات الخدمات العالمية )99.8البناء ) ا. يعد مؤشر مديري مشث 
 
ثابت افية96.1( ظل  مما   ،( أكثر مكونات البارومث  استشر

ي ال COVID-19يعكس التوقعات بأن 
 تأثثر عىل تجارة الخدمات عىل المدى القريب. من المرجح أن يستمر ف 

وس   ايدة بشأن فعالية تدابثر االحتواء المختلفة    -ان المخاوف من االنتشار المتسارع للفثر  
هزت   -والشكوك المث 

ي جميع  
المالية ف  العالمية وأسواق األسهم    األزمة مع تقلبات السوق تجاوز ذروتها خالل    ،العالم  أنحاءاألسواق  المالية 

. من المتوقع أن يصل النمو العالمي    إىلالنفط    أسعار و  ي عدة سنوات. أكث  التهديدات لالقتصاد العالمي
أدن  مستوياتها ف 

ي عام  2.9  إىل
ي عقد من الزمان. تتوقع وحدة المعلومات االقتصادية أن يتباطأ   ، أي2020٪ ف 

ما يقرب من أدن  مستوياته ف 

ي 
ي العالم المتقدم ف 

وس    ،2020عام    النمو االقتصادي ف  ي الواليات المتحدة. سيؤدي ظهور فثر
ا باعتدال النمو ف  مدفوع 

ي الصير   
ي    إىلكورونا جديد ف 

ي جميع  أسيا إضعاف آفاق النمو ف 
ي شوهدت ف 

  أنحاء. يبدو أن االضطرابات االجتماعية الب 

ي عام  
ي عام    2019العالم ف 

ا لكل من صانعي السياسات ونماذج األعمال.   2020ستستمر ف 
-OECD,2020,8)وستشكل تحدي 

9 .) 

 

 :  السياسات الرئيسية المطلوبة

ا لحماية الفئات أي  ولكن  ،ليس فقط الحتواء الوباء وإنقاذ األرواح  ،تدابثر سياسية عاجلة وجريئة  إىلهناك حاجة   
 
ض

 
 
.   األكثر ضعفا ي مجتمعاتنا من الخراب االقتصادي والحفاظ عىل النمو االقتصادي واالستقرار الماىلي
 ف 

. أما بالنسبة COVID-19االقتصادية لوباء    اآلثار أدخلت الدول الغنية برامج ضخمة للصحة والنفاق العام لمواجهة  

األفقر  محدودية  ،للبلدان  أكثر  والنقدية  المالية  االستجابات  خيارات  تلعبه    ، تكون  أن  يمكن  الذي  للدور  ا  أفكار  وتقدم 

ي مساعدتها،كما قامت معظم البلدان المتقدمة باستجابات اقتصادية هائلة لوباء  
حيث   ،COVID-19المنظمات الدولية ف 

كات  خرىغالق والتدابثر األ زادت النفاق واستخدمت السياسة النقدية للتخفيف من وطأة ال  ي أغلقت الشر
 الب 

ي االستجابة لألزمة   ،ا ضخمة من العاطلير  عن العمل. ولكن بالنسبة للبلدان الناميةأعدادوتركت 
ي بدأت اآلن ف 

الب 

 قد تكون هذه الخيارات محدودة.   ،بشكل أكثر قوة
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ي مختلف الب COVID-19تأثير  
 
 لدانالجديد عىل الناتج المحىلي اإلجمالي ف

ما يتم اعتماد الحجر الصحي   19-يختلف جائحة كوفيد    
ً
السابقة. عادة بشكل ملحوظ عن مسببات االنكماش 

تعطيل سالسل التوريد    إىلية والتباعد االجتماعي الحتواء الفايروس. ويؤدي إغالق أماكن العمل قليموعمليات الغالق األ

 ، وزيادة عدم اليقير  تجعل الناس ينفقون أقل  ،الخوف من العدوى  ، انخفاض الدخل  ،ية. تشي    ح العمالنتاجوانخفاض ال 

 إغالق جزء كبثر من االقتصاد.  إىلالمزيد من إغالق األعمال وفقدان الوظائف. كل ذلك يؤدي  إىلمما يؤدي 

كاء التجاريير  من خالل التجارة وسلسلة القيمة العالمية. بالمقارن  إىلتمتد االضطرابات   ي  الشر
ة مع الكساد الكبثر ف 

 حدة. وفق صندوق النقد الدوىلي   COVID-19كان تأثثر    ،2008عام  
تريليونات    9سيخش العالم    ،عىل االقتصاد العالمي أكثر

وس    6  ،ألمانيا ما يعادل الناتج المحىلي الجماىلي لليابان و   ، أي دوالر أمريكي  مرات ذلك من كوريا الجنوبية. فيما يىلي تأثثر فثر

ي الجدول كورونا 
ي مختلف البلدان ف 

 (. Mou,2020,2). 1الجديد عىل الناتج المحىلي الجماىلي ف 

ي عام  األزمة عىل االقتصاد العالمي مقارنة ب COVID-19( تأثثر 1الجدول )
 )٪( 2009االقتصادية ف 

نسبة نمو الناتج   2008 2009 2019 2020 2021

 المحىلي االجماىلي 

 العالم  3 - 0.1 2.9 - 3 5.3

 الصير   9.7 9.4 6.1 1.2 9.2

 اليابان - 1.1 - 5.4 0.7 - 5.2 3

 كوريا  3 0.8 2 - 1.2 3.4

 المملكة المتحدة  - 0.1 - 2.5 2.3 - 5.9 4.7

 أسيا 5.4 2.5 4.8 - 0.6 7.8

ي  0.9 - 4.2 1.7 - 7.1 4.8  االتحاد االورن 

 أفريقيا 4.5 3.2 3.2 - 1.7 4.6

 المصدر: 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

 

ي الجدول    
ي عام    ، 1كما هو موضح ف 

انخفض الناتج المحىلي الجماىلي العالمي    ،االقتصادية  األزمةبسبب    ،2009ف 

ي عام    ،٪ فقط  0.1بنسبة  
ي جميع البلدان المذكورة3سينخفض االقتصاد العالمي بنسبة    ،2020ولكن ف 

باستثناء    ، ٪. ف 

ي   ،الصير   ي الصير  أقل بنسبة    ،ولكن مع ذلك  ،فإن كل النمو االقتصادي سلب 
٪ من صندوق  4.8فإن النمو االقتصادي ف 

http://www.rimakjournal.com/
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ي سيكون   األورون  االتحاد  ي عىل  تأثثر سلب  أكث   يناير.  ي 
ف  المرض  اندالع  قبل  المتوقع  الدوىلي  ي 5.9يليه  ،٪7.1النقد 

ف   ٪

ي اليابان. 5.2الواليات المتحدة و 
 ٪ ف 

 

 نتائج البحث: 

التحليلية  الدراسة  خالل  ومن  البحث،  عينة  للدول  االقتصادي  النمو  عىل  وس كورونا  فثر تأثثر  البحث  تضمن 

:  إىلالوصفية توصل البحث  ي
ي تتلخص فيما يأن 

 اهم االستنتاجات الب 

ي جميع    COVID-19ينتشر   -1
ينما ب  ،٪3  إىلالعالم. الناتج المحىلي الجماىلي العالمي سينخفض بنسبة تصل    أنحاءبشعة ف 

را  ي المتوسط4  إىلحيث تصل    ،ستكون البلدان النامية األكثر تض 
% وتجارة البضائع  6.5لكن بعضها كان أكثر من    ، ٪ ف 

اوح بير  
ي عام  32و  13العالمية ستنخفض بنسبة تث 

  COVID-19بسبب  2020٪ ف 
ً
تقارن هذه الورقة تأثثر   ،جائحة. أول

COVID-19    ي كمية الواردات    2009عىل الناتج المحىلي الجماىلي العالمي بالتأثثر االقتصادي أزمة عام
ات ف  ويقارن التغثر

ا.  ي الرب  ع األول. ثاني 
 والصادرات المتأثرة بالوباء وضع الصير  مع الواليات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ف 

والتوقعات -2 المتصاعدة  الصحية  الطوارئ  لحالة  بشعة  استجابة  المتدهورة  المحلية   ، االقتصادية  السلطات  تدرس 

ي جميع  
ف  األطراف  المتعددة  البلدان    أنحاءوالكيانات  عث   المركزية  البنوك  تحركت  تدابثر سياسية غثر مسبوقة.  العالم 

ي تجنب  
كات وتوفثر التمويل ال  ، وضخ السيولة  ، الفائدة  أسعار وخفض    األزمة،المتقدمة والنامية بقوة للمساعدة ف  طارئ للشر

ا.  60حواىلي  األزمة،واألش. منذ اندالع 
 
ا مختلف  نقدي 

ة  ،خفضت السلطات معدالت سياستها  -3 ي اجتماعات طارئة. يمكن لتدابثر دعم األجور المباشر
ا ف  الدخل أن تلعب  أو    غالب 

ي الحد من  
ا ف  ا مهم  ي الشي    ع.  مع الحفاظ عىل ا  ،االجتماعية واالقتصادية عىل المدى القصثر   اآلثار دور 

لقدرة عىل التعاف 

يبية ة األجل المدعومة من الحكومة  ،وتشمل هذه التدابثر التأجيالت الض  ووقف مدفوعات الرهن   ،وخطط العمل قصثر

ة. واألهم من ذلك ا   إىليجب أن تصل برامج الحماية االجتماعية    ،العقاري والمدفوعات النقدية المباشر أكثر الفئات احتياج 

ي وظائف ضعيفة.  مع األزمة، خالل 
كثر  عىل كبار السن ومن هم ف 

 الث 

ي المباشر )  أصبح -4 ي جلب رأس المالFDIاالستثمار األجنب 
 ف 
 
 مهما

ً
 عن الوظائف والتكنولوجيا والمهارات    ،( عامال

ً
فضال

ة من هذه االستثمارات من حيث التنمية    إىل الدارية   العديد من البلدان النامية. وقد شهدت بعض البلدان النامية فوائد كبثر

ي المباشر  ي تمويل تحقيق أهداف أي  االقتصادية ورفع مستويات المعيشة. يمكن أن يلعب االستثمار األجنب 
ا ف  ا مهم  ا دور 

 
ض

ي البنية  2030التنمية المستدامة بحلول عام  
ي وتخفيف  ف 

تغثر المناخ والتكيف معه   آثار   التحتية األساسية واألمن الغذانئ

قطاعات    إىلوتوجيهه    ،تعبئة االستثمار الخاص بشكل أكثر كفاءة  إىلتحتاج الحكومات    ، والصحة والتعليم. للقيام بذلك

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليجابية.  هآثار  التنمية المستدامة وتعظيم
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