
التحاد مجلس والرئاسة األلمانية ل 19-كوفيد عن ةسبانينظيرته اإلالوزير االتحادي ألتماير يتحدث إلى نظيره اإليطالي و
  األوروبي

االتحادي ألتماير وجهات النظر مع وزير التنمية االقتصادية اإليطالي ستيفانو  االقتصاد تبادل وزير 2020أبريل  28في  
ماريا رييس ماروتو حول اآلثار والتدابير االقتصادية في سياق جائحة ة اإلسباني تجارةالصناعة وال ةباتوانيلي ووزير

 مهمان شريكان هما إيطاليا وإسبانياإن مجلس االتحاد األوروبي. ل األلمانية رئاسةال كذلك حول موضوعو 19 -كوفيد
ً لديهما  قيمال سالسل إذ أن االتحاد األوروبي داخل فيأللمانيا  ً  ترتبط ارتباطا شكل بألمانيا. وقد تضرر كال البلدين ب وثيقا

ير على التنسيق الوثيق في التعامل مع الوباء وعواقبه التمأالوزير االتحادي  راهني اذل. 19-جائحة كوفيد جراء خاص من 
  االقتصادية.

مبدأ و تضامنيكون مطبع بال ألوروبيفي االتحاد اتصرفنا : "من المهم أن بهذا الخصوص يرالتمأالوزير االتحادي وقال  
ذلك علينا أن ننسق بشكل وثيق مع ومن أجل تحقيق أقوى من ذي قبل. وهي حتى يخرج اقتصادنا من األزمة  التشاركية

عن  دافعأا لذو بسالسة نحتاج إلى سالسل توريد عاملةإننا جميعنا شركائنا األوروبيين بشأن الخطوات والتدابير الالزمة. 
مواصلة تطوير تعاوننا في مجال السياسة الصناعية مع إيطاليا  ودنكما أننا سوق داخلية قوية لالتحاد األوروبي. وجود 

  .”وإسبانيا بطريقة مستهدفة

ً  19 -العواقب االقتصادية لوباء كوفيد على غلبسيكون التو ً رم موضوعا  مجلس االتحاد األوروبي.ل األلمانية رئاسةلل كزيا
من خالل االستمرار في تحسين قدرته  وذلك جديدمن  تهوكي يستعيد ق االتحاد األوروبي كموقع تجاري الهدف هو تعزيزو

أسواق  نريد الحفاظ علىإننا . أخرىدول و بين أوروبالعالقات التجارية لتوسيع ال المزيد منالتنافسية وقوته المبتكرة و
لسيادة الرقمية والتكنولوجية األوروبية. كما نسعى جاهدين للمنافسة وكذلك توسيع ا ونزيهة ظروف عادلة تهيئةومفتوحة 

من  بافي أوروإنشاء سالسل القيمة وال سيما بخصوص من أجل التنسيق الوثيق مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
   .والمواد الفعالةلوازم الفحوصات ية الطبية ووقامعدات الأجل 

 ً  بادل تجاريبحجم ت 2019لألرقام األولية احتلت إيطاليا المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين أللمانيا في عام  ووفقا
تعد ألمانيا الشريك ومليار يورو).  68.10 اتدراالصومليار يورو  57.09 واردات منهمليار يورو. (ال 125.20بلغ 

  .بفارق كبير اإليطاليبالنسبة هم التجاري األ

مليار يورو  77.5 بادل تجاري بلغت بحجم 2019بين الشركاء التجاريين أللمانيا في عام  12احتلت إسبانيا المرتبة بينما  
كانت ألمانيا ثاني أهم شريك فبالنسبة إلسبانيا أما مليار يورو).  44.3 اتدراالصومليار يورو  33.22 واردات منهال(

 .2019تجاري بعد فرنسا في عام 


