
 في النمو االقتصادي هذا العام تراجع حادألتماير: توقع 
 
  : ما يلي كورونا جائحةل ةر االقتصادياثاآل حولوزير االقتصاد االتحادي ألتماير اليوم  صرح 
  

سالسل  من لكثيراقد انقطعت على الصعيد الدولي فالعالم. في جميع أنحاء ؤثر على االقتصاد ت"إننا نتعامل مع جائحة 
 أماال تصل إلى ألمانيا. تصنيع سلع أخرى من أجل ها إلي المنتجات األولية المهمة التي نحتاجاإلمدادات حيث بعض 

أو  من قبل هذه البلدان ئهاشرا حالياال يمكن فبلدان أخرى من أجل تصديرها إلى سلع التي ننتجها بالنسبة للعديد من ال
قد  محدوداً أو داخلياالستهالك ال أصبح كما. إلى حد بعيد في مجاالت عديدةانخفض الطلب الخارجي لقد . يهالإيصاليها إ

 ً أما  .دائًما الدعامة األساسية لتنميتنا االقتصادية في السنوات األخيرةشكل الذي وهو  في العديد من المجاالت توقف تماما
 ذة.التدابير المتخ ارستمراعلى مدة  إلى حد بعيد عتمد اآلنالتطورات الالحقة فت

 
 توقعنإننا . مايوشهر  هذا التراجع فيذروة  نشاهدسوعلى األغلب في النمو االقتصادي هذا العام.  تراجع حادتوقع علينا 

هناك ومع ذلك العام. لهذا النصف األول من  بعينهااألشهر بعض في  ٪ 8 زيد عنتنسبة ب تقلصأن النمو االقتصادي قد ي
يكون س وعلى أكثر التقديرالعام. خالل الفترة المتبقية من ألمل في أن تعود األمور إلى طبيعتها ا ما يبعث في نفسي

 في ذلك الوقتو. 2009عام في  األزمة الماليةبمثابة ما كان التراجع عليه أثناء على األقل  بأكمله العامخالل هذا  تراجعال
ً  ٪ 5 تزيد عن انكمش اقتصادنا بنسبة قد  ا قدأننفحسب بل  يهإل نصل نل هذا الرقم أن توقععلينا أن نوواحد. عام في  تقريبا
 .تجاوزه أيًضان
 

مؤقتًا. ركوداً  جردمبقى يجب أن يولكنه مرة أخرى.  اً ركودهذا العام نعيش في سنوات من النمو االقتصادي س 10بعد 
جيدة  ةانطالقالبرامج  انطلقتغير مسبوق. لقد على نطاق و وقت قصير للغايةحزم مساعدات كبيرة في  إعدادا قمنا بذول
 األموال بالفعل. قد بدأ صرفو
 
ترتفع مرة أخرى وينمو أن  ألجورتستطيع مرة أخرى حتى  يعسرانطالق  مشاهدة نريد الصحية جائحةال تجاوزوبعد  

قطاع  ندسايإلى برنامج  بل سنحتاج أيًضا لوحدها في سبيل تحقيق ذلك اتلن تساعد حزم المساعدواالقتصاد مرة أخرى. 
 في الحكومة االتحادية ".يه نعمل علفي استعادة عافيته وهذا ما  عمالاأل
 
 .يةتحادللحكومة اال ةشاملالتنبؤات الأبريل  29الربيع في لفصل  ات النموتوقعنشر ير مع اسيقدم الوزير ألتمو 
 
 . هناويمكن االطالع على البيان الكامل للوزير االتحادي ألتماير  
 

 .جائحة كورونا: وزير االقتصاد االتحادي ألتماير حول اآلثار االقتصادية لعنوان الصورة


