
 ةفي األزم لديها البحث والتطويرنشاطات تقوم الشركات بتكييف 

 متاحة اآلن على اإلنترنتوزارة االقتصاد للشركات  دراسة مسحية قامت بهانتائج 

ً  جائحة كوروناؤثر ت نتائج ال هضحهذا ما توالشركات األلمانية.  لدى (R&D) على أنشطة البحث والتطوير واالبتكار أيضا
) PDF ،592  (أبريل  30و  9بين  عبر اإلنترنتوزارة االقتصاد والطاقة االتحادية  أجرتها يةمسحلدراسة كيلوبايت

  .الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرةلدى خاصةً  2020

وهذا  -لتنافسية والوظائف والنمو من أجل ااالبتكارات أساسية إن : "في هذا الصدد لوزير االتحادي بيتر ألتمايروقال ا
لجديد بعد ا صالح انطالقنال برنامج التحفيز االقتصاديمن شأن  اعلى اقتصادنا ككل. لذ كما بعينهانطبق على شركات ي

الحلول "المصنوعة في أوروبا" في  من خالل. بشكل خاص االبتكاردعم إلى جانب االستدامة والعدالة أيضاً تأن األزمة 
 تصادي ذياقأنفسنا كموقع  تثبيتالطاقة ال يمكننا استخدام  مجاالت مثل البنية التحتية السحابية والهيدروجين وكفاءة

 عنابكل ما في وس سنواصل االمناخ. لذحماية في تحقيق أهداف  هامةمساهمة نستطيع كذلك إسهام فحسب بل  واعد مستقبل
 ." بحث والتطويرنشاطاتها للعلى وجه الخصوص في  الحجم شركات الصغيرة والمتوسطةال مساندة

بالمائة منها من الشركات  86 حيث كانتشركة مبتكرة في االستطالع عبر اإلنترنت  1800شاركت حوالي وقد 
في  75بحث والتطوير (الفي مجال  هاستقوم غالبية الشركات بتأجيل أو تمديد مدة مشاريعو. الحجم الصغيرة والمتوسطة

في المائة من الشركات أنها ستلغي المشاريع، فإن  24. بينما تقول ها بشكل مؤقتمشاريع في المائة 54 وتوقف )المائة
 تعديلب الشركات الكبيرة قومتوبشكل عام األزمة.  زمن فيحتى أنشطة بحث وتطوير جديدة  إطالق نويفي المائة ت 21

نشر هذه النتائج وغيرها، بما في ذلك تلك تم . الحجم أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطةها اتنطاق ومواصلة تخطيط
 .كيلوبايت) PDF ،592( اإلنترنت لىوالمطالب السياسية، ع اتالمتعلقة باالستنتاجات االستراتيجية للشرك

في  اعمةدتحسين برامجها ومبادراتها ال زيادةمن أجل  لمسحنتائج ا دة منافستاال وزارة االقتصاد والطاقة االتحادية تعتزمو
هدف إلى التي تالخاصة بالوزارة المعنية بنقل المعرفة مبادرة ال ستفيدة. وهي نالرقمالتحول نحو بتكار واال سياسة مجال

ة وء أزمض وعلىفي اآلونة األخيرة وتحسين االنتقال من نتائج البحث إلى المنتجات والخدمات الجديدة القابلة للتسويق. 
التي تزيل للدعم  هابرامج من خالل كيلوبايت)  PDF،145( بالفعل العديد من التدابيرالوزارة  نفذتقد  كورونا

 .لشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرةعلى االمشاركة  تسهلوتدعم الرقمنة و عن اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية


