التغلب على أزمة كورونا  -وزير اﻻقتصاد اﻻتحادي ألتماير يتشاور مع الرابطات الصناعية إجراءات تخفيف التدابير والمساعدات
للشركات

ناقش وزير اﻻقتصاد اﻻتحادي أﻟتﻣاير اﻟيوم ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ  29رابطة صناعية فﻲ ﻣؤتﻣر عبر اﻟفيديو اﻟوضﻊ اﻻقتصادي
اﻟحاﻟﻲ فﻲ اﻟشركات واﻟقطاعات اﻟﻣختﻠفة .وشارك فﻲ اﻟﻣؤتﻣر باﻹضافة إﻟى رؤساء اﻟرابطات اﻟرائدة اﻟكبرى أيضا ً
رؤساء رابطات اﻟشركات اﻟﻣتوسطة اﻟحجم واﻟشركات اﻟعائﻠية واﻟﻣهن اﻟحرة وكذﻟك قطاعات اﻟتجارة واﻟخدﻣات اﻟﻠوجستية
واﻟضيافة واﻟﻣطاعم واﻟسياحة اﻟتﻲ تأﺛرت بشكل خاص بأزﻣة كورونا.
وتركزت اﻟﻣحادﺛات عﻠى اجراءات اﻟﻣساعدة ﻟضﻣان سيوﻟة اﻟشركات وكذا عﻠى إجراءات تخفيف اﻟقيود اﻟﻣفروضة عﻠى
اﻟحياة اﻟعاﻣة اﻟتﻲ أقرها رؤساء حكوﻣات اﻟوﻻيات اﻻتحادية يوم اﻻربعاء اﻟﻣاضﻲ .واتفق وزير اﻻقتصاد اﻻتحادي
أﻟتﻣاير واﻟرابطات عﻠى اﻟبقاء عﻠى اتصال وﺛيق ﻣن أجل ﻣرافقة إعادة إطﻼق اﻻقتصاد.
وقال اﻟوزير أﻟتﻣاير فﻲ هذا اﻟخصوص:
ً
“اﻟﻣطﻠوب اﻵن اﻟتحاور ﻣﻊ ﻣجتﻣﻊ اﻷعﻣال حول تدابير ستسﻣح بﻣزيد ﻣن اﻟتسهيﻼت حاﻟﻣا يصبح ذﻟك ﻣﻣكنا ﻣن وجهة
نظر اﻟسياسة اﻟصحية .ويهﻣنﻲ أن أشدد فﻲ هذا اﻟسياق عﻠى أن اﻟﻣقصود هنا ﻟيس خﻠق تناقض بين اﻷعﻣال اﻟتجارية
وحﻣاية اﻟصحة بل باﻷحرى تكيف ﻣناسب ﻟﻠوضﻊ وﻣواصﻠة تطوير تدابير اﻟحﻣاية بﻣا يتﻣاشى ﻣﻊ اﻻحتياجات اﻻقتصادية.
كﻣا أنه عﻠينا أن نتحدث ﻣﻊ اﻟرابطات عن برناﻣج تأهيﻠﻲ ﻟﻼقتصاد اﻟذي يتضﻣن باﻹضافة إﻟى اﻹجراءات اﻟفورية
إجراءات ﻣن أجل اﻟتحسين اﻟهيكﻠﻲ ﻟﻠقدرة اﻟتنافسية ".
وأضاف د .إريك شفايتسر ،رئيس اتحاد غرف اﻟتجارة واﻟصناعة اﻷﻟﻣانية ):(DIHK
"عﻠينا اﻵن صياغة خارطة طريق واقعية ﻣن أجل تحقيق اﻟعودة إﻟى اﻟحياة اﻟطبيعية .وﻻ يﻣكن ﻟﻠسياسة وقطاع اﻷعﻣال
اﻟقيام بذﻟك إﻻ ﻣعا ً .كﻣا أننﻲ أود أن أؤكد خصيصا ً أننﻲ أرى اﻟجهود اﻟصادقة اﻟﻣبذوﻟة ﻣن قبل اﻟسياسة ﻣن أجل اﻟتوصل
إﻟى اﻟخطوات اﻟصحيحة .وﻟكن عﻠينا أن نحقق نتائج ﻣﻠﻣوسة بسرعة اﻵن .وحتى ﻟو ﻟم نتﻣكن ﻣن تحديد ﻣوعد ﺛابت ﻟكل
شﻲء وكل شخص تحتاج شركاتنا إﻟى طريق ﻟﻠﻣضﻲ قدﻣا ً .فهﻲ بحاجة إﻟى ذﻟك ﻟنفسها وﻟكن أيضا ً ﻟﻠﻣوظفين وﻟﻠعﻼقات
ﻣﻊ اﻟﻣوردين واﻟعﻣﻼء واﻟﻣﻣوﻟين" .
وقال أ .ديتر كيﻣبف ،رئيس اﻟرابطة اﻻتحادية ﻟﻠصناعة اﻷﻟﻣانية ):(BDI
"إن اﻟعودة اﻻقتصادية ﻷﻟﻣانيا كدوﻟة صناعية يجب أن تكون ﻣستداﻣة .سيكون ﻹغﻼق جديد عواقب وخيﻣة ﻻ يﻣكن
قياسها عﻠى اﻟبﻼد .ترحب اﻟصناعة اﻷﻟﻣانية بﻣبادرة وزير اﻻقتصاد اﻻتحادي ﻹجراء حوار ﻣﻊ اﻻقتصاد .عﻠى اﻟحكوﻣة
اﻻتحادية ﻣنذ اﻵن أن تركز أكﺛر عﻠى اﻟعواقب عﻠى اﻟﻣدى اﻟﻣتوسط واﻟبعيد .ﻣن اﻟﻣحتﻣل أﻻ يكون اﻻنتعاش فﻲ ﻣستوى
اﻟنشاط اﻻقتصادي قبل اﻷزﻣة ﻣﻣكنا ً ﻟﻼقتصاد ككل حتى اﻟعام اﻟﻣقبل عﻠى أقرب تقدير وربﻣا ﻟيس حتى اﻟعام اﻟذي يﻠيه".
وأعﻠن جوزيف سانكتجوهانسر ،رئيس رابطة اﻟتجارة اﻷﻟﻣانية ):(HDE
“يعانﻲ قطاع اﻟبيﻊ باﻟتجزئة اﻟذي تأﺛر بإغﻼق اﻟﻣتاجر اﻟذي أﻣرت به اﻟحكوﻣة بشدة بسبب أزﻣة كورونا وتصارع اﻟعديد
ﻣن اﻟشركات ﻣن أجل اﻟبقاء .ﻣن اﻟجيد أن اﻟحكوﻣة اﻻتحادية نفذت بسرعة ﻣساعدات طارئة ﻣناسبة ﻟصاﻟح اﻟشركات
اﻟصغيرة وبراﻣج اﻟقروض .هذا اﻟتﻣويل ﻣن قبل اﻟحكوﻣة اﻻتحادية وحكوﻣات اﻟوﻻيات ﻻ يزال بحاجة إﻟى اﻟﻣزيد ﻣن
اﻟتحديد كﻣا أننا بحاجة إﻟى اﻟتعويض عن بعض اﻟﻣبيعات اﻟﻣفقودة عن طريق اﻟﻣساعدات اﻟﻣباشرة ".

