
 تصل إلى المكان المناسبة وتدابير الدعم حكوميمساعدات الوال تأثرت الشركات األلمانية بشدة بأزمة كورونا

  -ةوزارة االقتصاد االتحادي بتكليف منأُجري  ات القطاع الخاصنتائج مسح لشرك -

  

من  االتحادية أن ثالث شركاتبتكليف من وزارة االقتصاد أُجريت  القطاع الخاص اتلشرك تظهر نتائج دراسة استقصائية
ة قطاع الضياف. وأكثر القطاعات تأثراً هي ةسلبيآثار زمة كورونا تكون ألأن في وقت إجراء المسح  تأصل أربع توقع

 إنتاجو يةالميكانيكالهندسة والخدمات الصحية واالجتماعية والخدمات الشخصية األخرى وهندسة المركبات و والمطاعم
 .الغذاء

 تضطراُ إضافةً إلى ذلك السيولة. في انخفاض الطلب ونقص حسب رأيها الشركات يراً على أثعناصر تومن أكثر ال
أو واجهت صعوبات لوجستية في  أو دائم مؤقتبشكل ها أو فروع ل أقسامحوالي نصف الشركات المتضررة إلى إغالق 

تتوقع أقل بقليل من ثالثة أرباع الشركات التي ووسيطة.  سلع لحصول علىاأو صعوبات في  بها منتجاتها الخاصةتوزيع 
 .2020المبيعات في الربع الثاني من عام  منفي المائة  55خسارة بنسبة شملها االستطالع متوسط 

ً  نبيّ تو بالمائة  60تعمل بشكل جيد: ما يقرب من  لمواجهة األزمة يةتحادالحكومة االاتخذتها التي التدابيرأن  النتائج أيضا
ات ية والواليتحادالحكومة االقبل من المقدمة مساعدات الطوارئ  ستفيد منكات الصغيرة التي شملتها الدراسة تمن الشر

كل  وواحدة منلذلك. أو تخطط نظام البطالة الجزئية أو المؤقتة أكثر من ثلث الشركات تستخدم وأو تخطط للقيام بذلك. 
بة االستجا نجحت في اتشرك إلى خمس أربعوواحدة من كل الضرائب. موعد تسديد ثالث شركات تستخدم خيار تأجيل 

أو العمل من المنزل أو تقليل  يةاإلضاف ساعات العمل التخلص منمن خالل على صعيد إدارة الموارد البشرية لألزمة 
 .ساعات العمل

شكل ب تركزقاب أزمة كورونا وتظهر نتائج االستطالع أن أكثر من ثلث الشركات وسعت نطاق منتجاتها أو خدماتها في أع
ً  ثلثا الشركات التي خططت تقاموالرقمية. التوزيع  على االعتماد على طرق متزايد لالستثمار في المعدات أو  سابقا

 من ناحية أخرىو. الفترة الحاليةأو البحث والتطوير في الربع الثاني بتعليقها في  صيانةو حديثالهياكل الرقمية أو أعمال ت
كانت موجهة نحو في معظم األحيان وباستثمارات جديدة في أعقاب الوباء  اتشرك واحدة من بين عشر كلقامت فقد 

 .والمعدات أو الهياكل الرقمية أثناء العمل الصحة والسالمةحماية تدابير 

 500ما مجموعه  استقصاء أبريل تم 23و 14 بين KANTAR باسم في االستطالع الذي أجرته شركة أبحاث السوق
شهري يوليو وأكتوبر. في م. ومن المقرر إجراء المزيد من المسوحات احجمختلف القطاعات االقتصادية واأل لشركة تمث

االقتصادي  اوضعه بخصوصل مباشرة وتمثيلية من الشركات افعأردود التوصل إلى الهدف من االستطالعات هو و
 تعافيمن متابعة عملية وزارة االقتصاد االتحادية  الحقةستطالعات الاالتمكن وس. لديها واحتياجات الدعم المحددة

 .كي تناسب االحتياجات تعديل إجراءات المساعدة الحكومية كلما دعت الحاجة مع تقدم العاممواصلة االقتصاد و
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