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

في مؤتمر عبر الفيديو الوضع االقتصادي رابطة صناعية  29مع ممثلي  اليوم يرالتمأناقش وزير االقتصاد االتحادي  
ً أيض رائدة الكبرىال رابطاتباإلضافة إلى رؤساء الوشارك في المؤتمر . المختلفة اعاتقطالحالي في الشركات وال  ا

 والخدمات اللوجستية التجارة اتة وكذلك قطاعحرالشركات المتوسطة الحجم والشركات العائلية والمهن ال رابطاترؤساء 
  والسياحة التي تأثرت بشكل خاص بأزمة كورونا.والمطاعم  والضيافة

  
لى ع المفروضة تخفيف القيودكذا على إجراءات سيولة الشركات و ضمانت المحادثات على اجراءات المساعدة لوتركز 

 اتفق وزير االقتصاد االتحاديوة يوم االربعاء الماضي. تحاديالواليات اال حكوماتالحياة العامة التي أقرها رؤساء 
  االقتصاد. إطالقافقة إعادة مرمن أجل على البقاء على اتصال وثيق  رابطاتوال يرالتمأ

  
  : في هذا الخصوص وزير ألتمايروقال ال 
هة وجمن  ذلك ممكناً  صبحي حالماستسمح بمزيد من التسهيالت تدابير حول مع مجتمع األعمال  التحاوراآلن  المطلوب“

تناقض بين األعمال التجارية خلق  المقصود هنا ليسعلى أن  في هذا السياق أن أشدد ويهمنيالسياسة الصحية.  نظر
لوضع ومواصلة تطوير تدابير الحماية بما يتماشى مع االحتياجات االقتصادية. مناسب لوحماية الصحة بل باألحرى تكيف 

باإلضافة إلى اإلجراءات الفورية  تضمنالذي ي تأهيلي لالقتصادبرنامج  عن رابطاتالمع تحدث ن نعلينا أكما أنه 
  هيكلي للقدرة التنافسية ".السين تحمن أجل الإجراءات 

  
  :(DIHK) غرف التجارة والصناعة األلمانية اتحاد رئيس ،رسإريك شفايتوأضاف د.  
عمال األقطاع يمكن للسياسة ووال الحياة الطبيعية.  من أجل تحقيق العودة إلىخارطة طريق واقعية  صياغةعلينا اآلن "

ً إال القيام بذلك  ً  أن أؤكد ودأما أنني ك. معا  لالتوص السياسة من أجل جهود الصادقة المبذولة من قبلأنني أرى ال خصيصا
كل ل  موعد ثابت تحديدحتى لو لم نتمكن من وبسرعة اآلن.  نحقق نتائج ملموسةالخطوات الصحيحة. ولكن علينا أن إلى 

ً  هابحاجة إلى ذلك لنفسفهي . طريق للمضي قدماً شيء وكل شخص تحتاج شركاتنا إلى   لعالقاتولللموظفين  ولكن أيضا
  لممولين. "واوالعمالء  مع الموردين

  
  :(BDI) يةللصناعة األلمان الرابطة االتحاديةديتر كيمبف، رئيس  وقال أ.

وخيمة ال يمكن . سيكون إلغالق جديد عواقب مستدامةإن العودة االقتصادية أللمانيا كدولة صناعية يجب أن تكون "
ترحب الصناعة األلمانية بمبادرة وزير االقتصاد االتحادي إلجراء حوار مع االقتصاد. على الحكومة على البالد.  قياسها

. من المحتمل أال يكون االنتعاش في مستوى بعيدالمتوسط والعلى المدى على العواقب منذ اآلن أن تركز أكثر ية تحاداال
   "م المقبل على أقرب تقدير وربما ليس حتى العام الذي يليه.النشاط االقتصادي قبل األزمة ممكناً لالقتصاد ككل حتى العا

  
  ): HDEة التجارة األلمانية (رابطجوزيف سانكتجوهانسر، رئيس وأعلن 

العديد  عصاروتكورونا بشدة بسبب أزمة  حكومةتأثر بإغالق المتاجر الذي أمرت به الالذي قطاع البيع بالتجزئة  يعاني“
لشركات الصالح مناسبة  ةية نفذت بسرعة مساعدات طارئتحادأن الحكومة اال جيدمن الشركات من أجل البقاء. من ال

المزيد من  ية وحكومات الواليات ال يزال بحاجة إلىتحادالحكومة اال قبل الصغيرة وبرامج القروض. هذا التمويل من
 المباشرة ". اتالمبيعات المفقودة عن طريق المساعد بعضعن تعويض التحديد كما أننا بحاجة إلى ال


