
 "أوروبا قويةبمن األزمة الخروج يوم أوروبا اليوم: " بمناسبة عيدير اتمألوزير االقتصاد االتحادي 

 :ما يليب وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتمايرصرح مايو)  9( يوم أوروبا بمناسبة عيد

 تالزما  كورونانحتفل به هذه المرة في وضع خطير للغاية ألن جائحة إننا يوم أوروبا. عيد  التاسع من مايوفي اليوم "
ً ت لذكرى سبة لاالمنلكن هذه ومايو السابقة.  9يميز اليوم عن عطالت ما هذا و. هدد ألمانيا وأوروبا وجميع دول العالم تقريبا

ً  70ذاتها لبداية التوحيد األوروبي قبل  ً  يمكن أن تساعدنا في إيجاد مخرج عاما بشكل أسرع وذلك من أزمة كورونا  معا
 ً الحرية والسالم واالزدهار بعد الحرب بسط في ذلك الوقت جعل التعاون األوروبي إعادة اإلعمار وحيث  وأكثر نجاحا

 جزعالحالية إلى  األزمة الحادة تحولوتجميع كل قوانا حتى ال ت متينةبحاجة إلى أوروبا قوية و كذلك اآلن نحنو. ةممكن
ا تخرج أوروب قليلة الماضية كياألشهر ال خالل. نحن بحاجة إلى أوروبا أكثر مما ظهر انحدارفي نهاية المطاف إلى و دائم

 .بقوة جديدة كورونامن أزمة 

لية خاصة مسؤوأنها تتحمل ب المقبل تشعريوليو  شهر من التي ستتولى رئاسة مجلس االتحاد األوروبي اعتباراً  ألمانياإن 
. يظل سوقنا الداخلي العمود الفقري بشكل مطبع بالتضامن الصعب طريقهذا الصياغة النشطة في  عن المشاركة

. كما أننا بحاجة ماسة ظرف الراهنحسدنا عليه العديد من البلدان األخرى في تالذي األمر االقتصادي لالتحاد األوروبي 
 ونص تحول الرقمي وتعزيز القاعدة الصناعية وكذلكعد الت. على الصعيد العالمي التنافسية إلى زيادة قدرة اقتصادنا

لتجارة الدولية عناصر أساسية لمنطقة اقتصادية أوروبية حديثة ل قوية المتوسطة الحجم وقواعدالصغيرة والشركات 
في الوقت نفسه خريطة الطريق للخروج من األزمة بثالثة عناصر هي تشكل . والقريب لفي المستقب منخرطة في العالم

. وىقوتنويع سالسل التوريد الدولية بشكل أ فقط واحدمن طرف  تعبيةاألزمة الحالية أنه علينا تجنب ال لنا أساسية: تظهر
روف ظتتماشى مع ج إلى استراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا تانحومن أجل تحقيق ذلك 

ً جيدة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة  مؤطرة إلى منظمة تجارة عالمية قوية وتجارة  الحجم. ولكننا نحتاج أيضا
 وجود أهمية على تؤكدإنها بل على العكس  لعولمةا العزوف عناألزمة الحالية ال تعني إذ أن  دولية قائمة على القواعد

 .لتجارة الدولية على الجميع االلتزام بهاواضحة لقواعد 

. إلى األمام لرقمنة دفعةلأعطت  وهيالرقمنة بل  من جراء االستفادة منإال  حققيتالنجاح لن  أوضحت لنا أناألزمة إن 
ً ك تحقيق ذلن عن يبعيدما زلنا وضع أوروبا كموقع مبتكر القتصاد ومجتمع ذي سيادة رقمية. ومع ذلك نحن تمعلينا   حاليا

 عن المنافسين من الواليات المتحدة األمريكية والصين. علينا ضمان سيادتنا الرقمية من خالل توسيع كفاءاتنا ينومتأخر
 في كمنبعيد ال تالنقطة الحاسمة لضمان القدرة التنافسية على المدى ال إذ أن ةمحورييات الرقمية التكنولوجفي ال الذاتية

 .ا ستكون قادرة على المنافسةفي أوروب نا هنارقمية خاصة بة بنية تحتيتطوير  بعينها بل فيشركات ارضة مع

عادل  بنيويمن أجل تغير  إلهاممصدر  قد تحولت أكثر من ذي قبل إلى بعد األزمةأوروبا  تكونأن من المفترض 
قبل  حتى نوع القديممن القد أصبحت  ت التي كانتكنولوجياالتفناجح.  طاقوي اجتماعياً واقتصاد صديق للمناخ وانتقال

األوروبي استراتيجية  "التفاق األخضرما نسميه ب"اجعل نركز على علينا أن وأكثر بعد األزمة. كذلك األزمة ستكون 
 " .النظيفة الجديدة تكنولوجياتاالبتكارات وال من خاللوحماية الوظائف  يةمانمو القتصادنا من أجل فتح أسواق ن


