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انتشار 2020/03/191 -
نشست اقتصادی :دولت ایالتی بسته کمک  NRWرا تأیید میکند –  25میلیارد یورو دارایی ویژه
دولت ایالتی متعهد میشود به شکل کامل از اقتصاد نوردراین-وستفالن حمایت کند  /بحرانی با وسعت
ناشناخته به کمک بیسابقه نیاز دارد
دولت ایالتی متن زیر را منتشر کرده است:
در روز پنجشنبه  19مارس ،دولت ایالتی اولین نشست اقتصادی خود در زمان انتشار ویروس کرونا را
برگزار کرد .رئیس دولت ایالتی آقای آرمین الشت ،وزیر اقتصاد آندریاس پینکوارت ،وزیر امور مالی لوتز
لیننکامپر و وزیر کار کارل جوزف الئومان در یک کنفرانس دیجیتال در حضور نمایندگان تجارت ،بانکداری
و اتحادیهها حضور پیدا کردند تا درباره اقدامات فوری ،غیربوروکراتیک و مؤثر برای کمک به اقتصاد
نوردراین-وستفالن در طول انتشار ویروس کرونا صحبت کنند.
رئیس دولت ایالتی آقای آرمین الشت گفت« :وضعیت بسیار بحرانی است« ».ویروس کرونا به سرعت در
کشور ما در حال انتشار است و به اقتصاد شوک وارد کرده است .این بحران با وسعتی ناشناخته به کمک
بیسابقه نیاز دارد .ما با داراییهای ویژه خود و با ارزشی در حدود  25میلیارد یورو ،یک بسته کمکی
تاریخی برای  NRWمنتشر میکنیم .این بزرگترین برنامه کمک از زمان شکلگیری ایالت نوردراین-
وستفالن محسوب میشود .ما در تالشیم تا تمام بودجه مورد نیاز برای این بحران و مسائل پس از آن را در
دسترس قرار دهیم .ما نمیخواهیم هیچ شرکت سالمی به دلیل نبود نقدینگی با مشکل مواجه شود».
وزیر اقتصاد و روابط دیجیتال آقای آندریاس پینکوارت اظهار داشت« :در حال حاضر اولویت با اقدام سریع،
غیر بوروکراتیک و مؤثر است« ».به همین دلیل به صدها هزار شرکت سایز متوسط ،کسب و کارهای خرد و
استارت آپها در نوردراین-وستفالن کمک میکنیم تا این شرکتها و کارمندانشان از امنیت الزم برخوردار
باشند .در این
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راستا ،دولت ایالتی با  NRW.BANK، Bürgschaftsbank NRWو مؤسسات اعتباری دولتی و
خصوصی همکاری دارد .عالوه بر آن ،بر اساس نیازهای شرکتها در ابعاد مختلف مجموعهای از منابع ویژه
را ارائه میدهیم که خدمات فراتر از آن توسط دولت فدرال ارائه میشود :از افراد دارای مشاغل آزاد،
کارآفرینان و استادکاران گرفته تا شرکتهای متوسط و بزرگ .ما اوراق قرضه را در حجمهای بسیار باال
دریافت میکنیم ،فرآیندها را سرعت میبخشیم ،از فعالیتهای استارت آپ حمایت میکنیم و به توسعه بیشتر
ابزار در هفتههای پیش رو کمک خواهیم کرد».
وزیر امور مالی آقای لوتز لیننکامپر با توضیح درباره این برنامه بیسابقه برای تقویت اقتصاد نوردراین-
وستفالن اظهار داشتند« :هدف ما این است که همراه با هم از این بحران عبور کنیم ،با جدیت پیگیریهای الزم
را انجام دهیم ،بنیادهای اقتصادی را حفظ و شروع دوباره فعالیتهای پس از پایان این بحران را تسهیل کنیم».
«با بسته کمک  ،NRWما به شکلی غیر بوروکراتیک و سریع کار ارائه منابع مالی الزم برای پشت سر
گذاشتن بزرگترین چالش تاریخ ایالت خود را انجام خواهیم داد .همه ما باید در رسیدن به این هدف نقش خود
را ایفا کنیم».
بعضی از اقدامات انتخاب شده از بسته کمک دولت ایالتی به شرح زیر هستند:
·

دولت ایالتی برای پشت سر گذاشتن این بیماری همهگیر و مشکالت پس از آن یک بودجه تکمیلی در
نظر خواهد گرفت ،از داراییهایی با ارزش حدودا ً  25میلیون یورو که پیش از این ذکر شد.

·

هم مبلغ و هم مسئولیت آستانه اوراق قرضه برای برنامه اوراق ایالتی و Bürgschaftsbank
 NRWپس از تأیید کمیسیون اتحادیه اروپا به شکل نمایی افزایش پیدا میکند .آستانه اوراق ایالتی از
 900میلیون یورو به  5میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد کرد .درخواستهای مربوط به انتشار
اوراق قرضه ایالتی ظرف مدت یک هفته مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .آستانه اوراق قرضه
تضمینی و اوراق قرضه بازگشتی برای  Bürgschaftsbank NRWاز  100میلیون یورو به 1
میلیارد یورو افزایش پیدا خواهد و در عین حال آستانه باال دو برابر شده و به  2.5میلیون یورو
خواهد رسید.
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·

پس از اجرایی شدن شرایط الزم در اروپا ،نرخ وثیقه از  80به  90درصد افزایش پیدا خواهد
کرد.

·

اوراق اکسپرس  Bürgschaftsbankتا سقف  250٫000یورو ظرف مدت سه روز صادر
خواهد شد.

·

 NRW.Bankقبالً شرایط کلی وام خود را جذابتر خواهد کرد و از اولین یورو تا سقف 80
درصد خطرات را میپذیرد (در مقایسه با  50درصد در گذشته).

·

عالوه بر برنامه کمک هزینه فدرال اعالمشده که به عنوان کمک فوری برای کسب و کارهای خرد
به شکل خاص مورد نیاز است ،دولت محلی در صورتی که بر اساس شرایط ایالت نوردراین-
وستفالن ضرورت پیدا کند ،کمکهای مالی ایالتی را با شرایطی مشابه کمک هزینهها ارائه خواهد
کرد .این موضوع به ایجاد ارتباط نزدیک با برنامه فدرال برای ارائه کمک بیشتر به کسب و کارهای
خرد ،افراد دارای مشاغل آزاد و هنرمندان خالق به شکل خاص بستگی خواهد داشت.

·

ما آرزو داریم در  NRWاز فعالیتهای کارآفرینی نوپا حمایت شود و یک پیشنهاد مالی از سوی
 NRW.Bankبه سرمایهگذاران خصوصی که از استارت آپها کمک مالی میکنند («صندوق
تطبیق») ارائه گردد.

·

ما سخت کار میکنیم مزایای کارآفرینی در  NRWافزایش پیدا کند تا حتی یک ایده کسب و کار
خوب هم از بین نرود.

برنامه « »Mittelstand innovativمورد اصالح قرار میگیرد و با کوپنهای دیجیتالی شده بهسازی خواهد
شد.
اقدامات مالی :در صورت درخواست ،اداره امور مالی با معافیت موقت مالیاتی با سود صفر درصد (مالیات
درآمد ،مالیات شرکت و مالیات بر ارزش افزوده) به شرکتهایی که از این بحران آسیب دیدند کمک میکند و
پیشپرداختها (مالیات بر درآمد ،مالیات شرکت و مالیات تجارت) را کاهش خواهد داد و عالوه بر آن در تالش
است تا حد امکان از قدرتی که در اختیار دارد در جهت حفظ منافع مالیاتدهندگان استفاده کند .یک فرم
درخواست بسیار ساده برای این تقاضا هم اکنون در دسترس قرار دارد .میتوانید آن را از این آدرس دانلود
کنید

www.finanzverwaltung.nrw.de
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تا اطالع ثانوی هیچ اقدام قانونی دیگری اجرا نخواهد شد .تمام جرائم مربوط به دیرکرد در
پرداخت لغو خواهند شد.

·

معافیتهای موقت مالیاتی

·

پیشپرداختهای ویژه برای تمدیدهای بلند مدت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهایی که از
این بحران آسیب دیدند در صورت درخواست تا صفر کاهش پیدا خواهد کرد .بیش از  4میلیارد
یورو بودجه به صورت فوری در اختیار شرکتها قرار خواهد گرفت .در نتیجه برای بسیاری از
بخشهای اقتصاد نوردراین-وستفالن میلیاردها یورو در قالب تقویت نقدینگی به شکل مستقیم حاصل
خواهد شد.

عالوه بر نمایندگان اتاقهای اقتصادی ،انجمنهای بانکداری ،صنایع آسیبدیده (مشاغل مستقل ،اتحادیههای
تجاری ،انجمن هتلداران و رستورانداران آلمان و بازیگران) و اتحادیه ،اعضای هیئت مشاور شرکت متوسط
ایالت هم در این نشست اقتصادی حضور داشتند.

این متن مطبوعاتی به صورت آنالین در وبسایت دولت ایالتی به این آدرس هم در دسترس قرار
دارد www.land.nrw
قانون حفاظت از اطالعات

