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أربیل - في أوائل نیسان ، تجاوز العراق 900،000 حالة اصابة بكوفید-19. ولقد أدت الجھود الالزمة الحتواء انتشار الفیروس طوال عام 2020
إلى انخفاض النشاط االقتصادي ؛ مع تفاقم التحدیات االقتصادیة الموجودة مسبقًا ، وانخفاض أسعار النفط وأزمة الصحة العامة لكوفید-19 ، تشیر

التقدیرات إلى تقلص االقتصاد العراقي بنسبة 9.5 % في عام 2020
.

و لقیاس الخسائر والتحقیق في كیفیة تعامل الشركات الصغیرة والمتوسطة  في العراق مع التأثیر االقتصادي لكوفید-19 ، أجرت المنظمة الدولیة
للھجرة ومنظمة األغذیة والزراعة ومركز التجارة الدولي  دراسة  في عام 2020 على 893 شركة صغیرة ومتوسطة تمثل 16 قطاًعا في 15
محافظة في العراق. كما ركزت الدراسة على قطاع األغذیة والزراعة من أجل تحدید التباین في النتائج والتأثیرات على ھذه الشركات عند مقارنتھا

باألعمال غیر الزراعیة. حیث تم جمع البیانات األولیة المستخدمة في ھذه الدراسة باستخدام استطالع كوفید-19 الذي أجراه مركز التجارة الدولي.

ویعرض التقریر الجدید الذي أعده فریق الدراسة: تأثیر كوفید-19 على الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم في العراق النتائج الرئیسیة المستخلصة
من ثالث جوالت من جمع البیانات والتي تغطي تأثیر عملیات إغالق الحدود وإقفالھا على اإلیرادات واإلنتاج والعمالة  وإمكانیة الحصول على الموارد

أو القدرة على بیع المنتجات واآللیات المعتمدة لمواجھة األزمة.
 

وذكرت جمیع الشركات تقریباً في الدراسة عن انخفاض في اإلنتاج أو المبیعات بین شھر شباط 2020 وفترة ما قبل كوفید-19 ونھایة العام. فقد عانت
الشركات من خسائر ضخمة في العائدات في وقت مبكر (وكان متوسط االنخفاض 67% بحلول حزیران). ورغم انتعاش العائدات جزئیاً بین شھري
تموز وتشرین األول ، فإنھا لم تصل إلى مستویات ما قبل الوباء (ذكرت الشركات عن انخفاض العائدات بنسبة 23% بین شھري شباط وتشرین
الثاني). كما أفادت الشركات الصغیرة والمتوسطة بأنھا تكبدت دیونًا جدیدة على مدار العام بسبب الوباء ، وحدث ذلك من خالل وسائل غیر رسمیة

مثل االقتراض من األصدقاء والعائلة.

كما عانى سوق العمل بسبب كوفید-19. وانخفض متوسط عدد الموظفین في الشركات الصغیرة والمتوسطة بنسبة 27 % بین شباط وحزیران.
وبحلول شھر آب ، بدأت أعداد العمالة في االنتعاش ولكنھا ظلت دون مستویات ما قبل الوباء بحلول نھایة عام 2020 ، مع انخفاض عدد الموظفین
من الذكور واإلناث ، بما في ذلك العمل بدوام كامل وجزئي ، بنسبة 7 % بمتوسط بین شباط وتشرین الثاني.وبألضافة الى ذلك ، أدى انخفاض العمالة
المؤقت  إلى توسیع الفجوة بین الجنسین في سوق العمل. في شباط ، كانت ھناك امرأة واحدة مقابل كل 15 رجل یعملون في الشركات الصغیرة
والمتوسطة التي شملھا االستطالع. ووصلت الفجوة إلى امرأة واحدة لكل 19 رجال بحلول آب ، ولكنھا انخفضت إلى امرأة واحدة لكل 13 رجال في

تشرین الثاني 2020.

خالل فترة الدراسة  ، تغیرت اآللیات التي اعتمدتھا الشركات الصغیرة والمتوسطة للتعامل مع الصعوبات المالیة التي فرضھا الوباء. في البدایة ،
قامت الشركات الصغیرة والمتوسطة بتسریح الموظفین. في وقت الحق ، ظھرت المطالبة بالتساھل في سداد المسؤولیات المالیة وزیادة جھود التسویق
باعتبارھا من االستراتیجیات المھیمنة. في حزیران ، أفاد أكثر (65٪) من نصف الشركات الصغیرة والمتوسطة بأنھا معرضة لخطر اإلغالق بشكل

دائم. بحلول كانون األول انخفض عدد أولئك الذین أبلغوا عن ھذا الخطر إلى أقل من الثلث (٪31).

وقد تم مسح ذات 893 شركة صغیرة ومتوسطة ثالث مرات في عام 2020 ، في 22حزیران إلى 7 تموز ، و 9 إلى 18 ایلول ، 29 تشرین الثاني
إلى 15 كانون األول.

تم تمویل الدراسة من قبل مكتب السكان والالجئین والھجرة  التابع لوزارة الخارجیة األمریكیة واالتحاد األوروبي.

لمزید من المعلومات یرجى االتصال بـ:
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