
 االزدهار مرة أخرى"  نمونريد ألتماير: "
 

  وزارة االقتصاد والطاقة االتحادية فيتجتمع مجموعة العمل من أجل تدابير لتحفيز االقتصاد 
 

مع ممثلي مجموعة العمل اآلراء مؤتمر بالفيديو في المساء من خالل اليوم  ألتماير ي بيترتحادوزير االقتصاد اال يتبادل
 لقطاعاتاصناعة السيارات وغيرها من  تمكين يةكيف وستركز األحاديث على مسألةلتحفيز االقتصاد.  من أجل التدابير

  بسرعة مرة أخرى. من االنطالقالتي تأثرت بشكل خاص بأزمة كورونا  يةاالقتصاد
  
ً قتصاد تقريب: "يمكن مالحظة آثار جائحة كورونا في جميع قطاعات االهذا الصددفي  الوزير االتحادي ألتمايروقال   . ا

 ً نمو لناس ول الوظائفموظف. نريد  800000ها أكثر من فيعلى صناعة السيارات األلمانية التي يعمل  وهذا ينطبق أيضا
 مجموعة العملعمل ستا أن تفيد تدابيرنا الجميع في ألمانيا. لذ حاسممن الإنه ومن أجل تحقيق ذلك مرة أخرى.  لالزدهار

ً نهاجمهذه برئاستي أنا على وضع  ي صناعة بشكل أفضل ف ياالقتصادالنشاط حلول شهر يونيو حول كيفية تحفيز لغاية  ا
 ً   في القطاعات االقتصادية الهامة األخرى. " السيارات ولكن أيضا

  
 عملية انتعاش سريعة وشاملة قدر اإلمكان.أجل من  ةواضحمستقبلية  آفاقتحتاج صناعة السيارات واالقتصاد ككل إلى 

التدابير الالزمة  بشأن ومن المفترض أن تتشاور خطوات ملموسة لهذا الغرض رسمعلى  أن تعمل عة العملمجمو ومهمة
 كنولوجياتت نحو تطويرعلى المساهمة في التحديث بين أشياء أخرى  خاص تركيزبالقتصاد األلماني نشاط في التحفيز ال

 ةبقيادلمناقشات في "قمة السيارات" القادمة استشكل أساس  منهاجيةمجموعة العمل ورقة  عدتسولمركبات. ل مبتكرة
  .أنجيال ميركل في أوائل يونيواأللمانية المستشارة 

 
المنعقدة من "قمة السيارات" لنتيجة ك تحادي ألتمايرتم تشكيل مجموعة العمل رفيعة المستوى التي يرأسها الوزير االوقد 
ً و. 2020مايو  5أنجيال ميركل في  أللمانيةا المستشارة بقيادةلحكومة االتحادية قبل ا ممثلين  تشمل مجموعة العمل أيضا
 لنقلل االتحادية وزارةالية وتحادووزارة المالية اال IG Metall نقابة قطاع المعادنو (VDA) رابطة صناعة السياراتعن 

عمل والشؤون لل االتحادية وزارةالالنووية و لأمن المفاعلبيئة وحماية الطبيعة ول االتحادية وزارةالوالبنية التحتية الرقمية و
  .االتحادي يةالمستشارديوان االجتماعية و

  
جل من أ صناعة السيارات"في تحول حول ال"حوار  قتصاد والطاقة بإنشاءلالتقوم الوزارة االتحادية سإضافةً إلى ذلك  

من أجل  على القضايا المهمة فيه وينصب التركيز. الهيكلي في صناعة السيارات حولودعم الت ةالسياسي توفير المرافقة
  .لسياراتلصناعة ا ةاإلقليميعات مجمالفي  الحجم لموردين الصغار والمتوسطيندى التحول خاصة لإنجاح ا


