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 بيان صحفي                        

 

 حول أرقام النمو االقتصادي 

 2021في الربع الثاني من عام 

بما في ذلك على وجه    مختلفة،عوامل  بالذي تأثر  و  ،2020منذ  الذي تشهده البالد  صعب"  القتصادي "االرف  ظالفي ظل  

األزمة   يكون    الصحية،الخصوص  أن  الطبيعي  المحلي الننمو  لمنحى  من  الناتج  تطور  )من خالل  االقتصادي  شاط 

  ملحوظ ي بشكل  الوطن  االقتصاد   أداءقد تختلف قراءة  ف  ، لذلك  وتبعامرور الوقت.  مع  ا بشكل خاص  ذبذب  مت  نسقااإلجمالي(  

  .الناتج المحلي اإلجمالي تغيرات تقييم دها في  اعتماأو الطريقة التي يقع  المقياسحسب 

 مقارنة بالربع السابق ٪  2.0انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ،2021في الربع الثاني من عام 

ا بنسبة    قد   أن االقتصاد الوطني  الثالثيةبحساب التغيرات    النمويُظهر   ٪ خالل الربع الثاني من عام  2.0سجل انخفاض 

في الناتج  مو الثالثي السلبي  نهذا الويأتي  .  ةموسميمن تأثير التغيرات ال  ةالجالمعمع    ،لربع الذي سبقهبا  مقارنة  2021

اإلجمالي   فيلال  ةجي نتأساسي  بشكل  المحلي  الحاد  الفنادق    نخفاض  أنشطة  في  المضافة               والمطاعم   والمقاهيالقيمة 

القيمة    حجم  فيمرتفع  النمو الساهم    ،الوقت نفس  في  و٪(.  17.1- ٪( وفي قطاع البناء )20.9- ٪( وخدمات النقل )35.2-)

دارك تالتواصل    باإلضافة الى  ،٪( 29.4+) النفط  تكرير  شطة  أن٪( و33.6)+    المنجميلقطاع  افي  مسجل  المضافة ال

 . من تخفيف حدة التراجع في القطاعات المذكورة أعاله المعملية، في الصناعات النسبي للنشاط 
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٪ في الربع الثاني من  16.2بنسبة +   أساس سنويالناتج المحلي اإلجمالي على حجم  تطور أخرى،من ناحية 

 . 2021عام 

ا  ما  )ار سنة كاملة مد ثالثي على ناتج المحلي اإلجمالي اللحجم ا ير تغإحتساب   كذلك يقع  بحساب  النمو بقياس يسمى أيض 

من العام   ثالثيمع نفس ال  2021الناتج المحلي اإلجمالي للربع الثاني من عام  قيمة  مقارنة  بوذلك  ،  (االنزالق السنوي

الذي مدى االنكماش  إلى حد كبير    ٪(16.2+)  الربع  هذالالنمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي  ستوى  يعكس موالسابق.  

تعرقل النشاط  أدى الى  مما  وباء فيروس كورونا    سجلت اول حاالت حيث    ،2020االقتصاد الوطني في ربيع عام  عرفه  

التدارك   بشكل عامتبرز النتائج    ،االنزالق السنويقياس النمو بحساب  ار  ظومن منالمختلفة.  الصحي    حجربسبب تدابير ال

مقارنة بوضعها وذلك    ،2021الربع الثاني من عام  خالل  ة  يالصناعأغلب األنشطة  المضافة في    ةقيمللااليجابي والنسبي  

 .السابق عامفي نفس الفترة من ال

 

   مما كان عليه قبل األزمةدنى أ ياتمستو في   االقتصادال يزال النشاط 

تضارب لى أي  يدل عال  السنوي(  التغير  وثالثي  االختالف بين معدالت التغير في الناتج المحلي اإلجمالي )التغير ال إن  

أنه على الرغم من هذا النمو حيث  .  الوطنيقتصاد  االستثنائية التي يمر بها االية  رفظطبيعة الولكنه يعكس    مفارقة،أو  

، إال أن مستوى النشاط االقتصادي ال يزال أقل  بحساب االنزالق السنوي  2021اإليجابي خالل الربع الثاني من عام  

٪ من  8بنسبة  دنى  الناتج المحلي اإلجمالي أجم  ح  قيمة  زالتال    الواقع،في  واألزمة الصحية.  اندالع    مما كان عليه قبل

االقتصاد   يعود   قد الالراهن،  في الوقت  و  .19-أي قبل تفشي وباء كوفيد    ،2019في الربع األخير من عام    امستواه

  (Acquis de croissance)حيث تدل النتائج أن "النمو المكتسب"    ،قبل األزمة إال بشكل تدريجياه  ستومالى  الوطني  

 اإلجمالي الناتج المحلي  بها حجم  المتوقع أن يرتفع  هو يمثل نسبة النمو  و ،٪3من هذه السنة ال يتجاوز  الثاني  ثالثي  في ال

المسجل ي مستواه  ف  اتثاب ل  يظسالثالث والرابع    ثالثيينأن الناتج المحلي اإلجمالي في ال  يةبفرض  2021في كامل سنة

 الربع الثاني. لخال

االستثنائية السائدة التي  رفيةظال هخاصة في هذ  االقتصاديةوقعات الحذر فيما يتعلق بالت بي در التحليجهذا السياق،  فيو

ا  ل  ظمن ناحية أخرى تولكن    ،من ناحية  في المدى القريب   األزمة الصحيةمستوى  رهينة التطورات على    تزالال   أيض 

 . المتوسط الوطني على المدى قتصاد انتعاشة فعلية لالتكبح أي قد والتي ل  مناخ األعمارهن الضبابية التي تسود 

تطورالناتج المحلي اإلجمالي بحساب االنزالق السنوي (%)
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