
االتحادي ألتماير: "إعادة االقتصاد إلى مسار النمو المستدام في أسرع وقت  االقتصاد وزير –التغلب على أزمة كورونا 
 "ممكن

في  اتحاد صناعي 35عن وممثالت أمس وجهات النظر مع ممثلين وير اليوم التمأتبادل وزير االقتصاد االتحادي 
كبرى شارك في ال تحاداترؤساء اال وإلى جانب. مؤسساتعبر الفيديو حول الوضع الحالي في الشركات وال ينمؤتمر

 حرةالالشركات المتوسطة الحجم والشركات العائلية والمهن  ورئيسات اتحاداترؤساء  الفيديو أيضاً عبر  االجتماعين
 التجارة والخدمات اللوجستية والضيافة والسياحة. مثل باإلضافة إلى القطاعات التي تأثرت بشكل خاص بأزمة كورونا

 .مع االتحادات أبريل 17ر في يالوز اهاالتي أجر للمحادثات اً المحادثات استمرار وتأتي

على اإلجراءات  كورونامن أزمة  تضرراً أكبرللشركات التي تضررت المؤقتة  اتالمساعد عداالمحادثات وقد ركزت 
 وفي الغالب مالت مواقف اتحاداتمستقبل. في القتصاد لتنشيط االيونيو كحزمة  3في  ئتالفلجنة اال هااألخرى التي قررت

 بعض منها منذالفي العمل على  التي بدأ مجلس الوزراء يةاالئتالفالحكومة قرارات  إزاء يجابيةنحو اإل مجتمع األعمال
سبيل  على -جراء المزيد من التعديالت المناسبة إلفيما يخص المواقع نصائح  ت االتحاداتفي الوقت نفسه قدمو. اليوم

 .في مجال إزالة البيروقراطيةالمثال 

 :بما يلي يرالتمأوزير االقتصاد االتحادي بيتر وصرح 

ن أجل منا حزمتيظهر أننا بدأنا في األماكن الصحيحة بالتدابير الواردة في  مجتمع األعمال قبل إن الصدى اإليجابي من"
العودة  يتمكن االقتصاد األلماني من حتى. وتتمثل المهمة اآلن في تنفيذ اإلجراءات بسرعة مستقبلفي ال قتصادتنشيط اال

 ." كذلك على المنافسة في المستقبل يبقى قادراً كي  في أسرع وقت ممكن إلى مسار النمو المستدام

 : فوضح ما يلي (ZDH) ة المركزية للحرف األلمانيةرابطيفر، رئيس الالسوهانز بيتر وأما 

ً  االقتصادية بشكل عام تعد حزمة الحوافز" ل. تعزيز االقتصاد وتأمين المستقبلمن األدوات للتعامل مع األزمة و جيداً  خليطا
. هوتحول ااقتصادن فعالة في انتعاشالتتمكن من المساهمة حتى  كثير من البيروقراطيةلدون ا من المهم اآلن تنفيذها بسرعة

ً  جيداً تدريباً مدربين المتخصصين العاملين الج إلى تااالنتعاش والتحول سنحنجاح إمن أجل و  وتعي .في المستقبل أيضا
 ب يشكلتدريللمكافأة إن دفع الظروف الصعبة.  رغم أولوياتهاالتدريب على رأس جدول  ولذا يبقى ذلك األلمانية شركاتال

ً  اً تقدير  .ثمارها في سوق التدريب والعملبي ستؤت يةوإشارة تحفيزبالذات لهذه الشركات  هاما

 :(BDA)ية العمل األلمان ربابأ تحاداتإنغو كرامر، رئيس الرابطة االتحادية ال أضافو

ً أرحب بذلك إني . هذه حزمة التحفيزمن خالل ة بسرعة وحزم تحاديتصرفت الحكومة اال" تبر أع حتى ولو ترحيباً واضحا
 ً قف س. إن تحديد ة والتفاؤلثقال المبكر. من المهم اآلن أن تستعيد الشركات توقيتال افي هذ جداً  الحجم اإلجمالي مرتفعا

 مبيعاتالضريبة نسبة ض يخفتو 2021نهاية عام لغاية في المائة  40شتراكات الضمان االجتماعي بنسبة أعلى ال
ً "سياسة دون نقود"  من شأن لكنوتدابير صحيحة.  جميعهاوإمكانية استرداد الخسائر الضريبية  تصاد أن تساعد االق أيضا

من اتفاقية االئتالف لم تعد تناسب الوقت مثل الحق  عالقةنقاط  ة. من المهم هنا تأجيل أو حذف أيتهديناميكي استعادةعلى 
ل الشركات يُ  الذيسلسلة التوريد خاص بقانون لوضع خطة ال أمامنزل وتقييد العمل المؤقت. ن المالعمل في   مسؤوليةالحِمّ

 أخيراً  ناآل من ناحية أخرى نحتاجوعملية. ليست بساطة فهي بكل رغم عدم معرفتها وتأثيرها على سلسلة اإلنتاج بأكملها 
 ." لبيروقراطية والتنفيذ السريع إلصالح قانون التخطيطل ةفعالإزالة إلى 

 غ:يم بيرخأاتحاد البيتكوم  رئيسوقال 

في حزمة  57ألمانيا. ثلث التدابير الـ في  ةنالرقم أمام مهدت الطريقو هو مطلوب اآلنما ة تحاديالحكومة اال فهمتلقد 
لتعليم ي مجال افالرقمنة تعجيل  عبرمن االستثمارات في الذكاء االصطناعي  - ةرقميشؤون الالتحفيز االقتصادي تتعلق بال

 تعزيز الزخم الرقميهكذا نستطيع . الحجم وسطةلرقمنة الشركات الصغيرة والمت عمليةإلى المساعدة الوصوالً واإلدارة 
أن يكون لها تأثير  خاصةاألموال بسرعة وتسليم  اآلن ظ عليه بعد انتهاء األزمة. من المهماوالمحف أزمة كوروناالناجم عن 

  ل."المنزللعمل من  دعمالمن خالل تحسين  مثالً أن نتدارك بعض العيوب  كما أنه من المهم كذلك –حقيقي واسع 


