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االقتصادية وتعزيز معدل النمو
رئيس الوزراء المحلي الشيت :برنامج اقتصادي فعال يجب أال تقل قيمته
عن  120مليار يورو – عالوة إضافية للعائالت بقيمة  600يورو
وزير االقتصاد المحلي بينكفارت :معدل النمو الجديد هو طوق النجاة
للخروج بسرعة واستدامة من األزمة – االستثمارات في مجاالت اإلبداع
والرقمنة وحماية المناخ تصب في صالح تحديث الوالية
صرحت الحكومة المحلية في بيان لها:
القطاع االقتصادي يعاني من أكبر أزمة يتعرض لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية:
وكما هو الحال في جميع أنحاء ألمانيا فإن والية شمال الراين وستفاليا هي األخرى
تعرضت ألضرار هائلة تحت وطأة جائحة كورونا .وحتى يمكن التغلب على األزمة
واإلسراع من وتيرة نمو االقتصاد إلعادة التوازن االقتصادي مرة أخرى ،من
الضروري أن تشارك مؤسسات الدولة والوالية واالتحاد األوروبي وتقدم إسهاماتها
الكبيرة .وفي هذا السياق فإن الحكومة المحلية تقدم عشرة عوامل محفزة إلنعاش الحالة
االقتصادية وتعزيز معدل النمو .وهذه العوامل يمكنها مجتمعة أن تقوم مقام برنامج
تحديث يستهدف ألمانيا ووالية شمال الراين وستفاليا.
وفي بيان له قال رئيس الوزراء المحلي الشيت معقبًا على ذلك" :في إطار التعاون مع
الحكومة األلمانية واالتحاد األوروبي فإننا نسعى إلى إعداد برنامج تحديث وفتح الباب
أمام تحقيق دفعة تحديث حقيقية .والحكومة المحلية ترى أن هناك احتياج عام على
مستوى ألمانيا لدعم مالي ال يقل عن  120مليار يورو من أجل تقديم باقة إجراءات فعالة
على مستويي االقتصاد والتحديث .ومن الهام للغاية في الموقف الحالي أن تتاح على كل
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المستويات إمكانية مواصلة تقديم كل اإلعانات والمصاريف العامة وفقًا لخطط التمويل
متوسطة األجل ،وهو ما يسري بصفة خاصة على البلديات التي تمثل أكبر مستثمري
القطاع العام .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هناك عائالت اضطرت وال تزال مضطرة إلى
تحمل أعباء خاصة ناتجة عن غلق المدارس ودور الرعاية النهارية لألطفال دون
السادسة خالل األسابيع الماضية .ولذلك فإننا نقترح لغرض تخفيف العبء عليهم ودعم
االستهالك الخاص تقديم عالوة إضافية للعائالت بقيمة  600يورو لكل طفل تدفع مرة
واحدة".
وقال وزير االقتصاد المحلي أ.د .أندرياس بينكفارت" :إن كنا نسعى إلى الخروج أقوياء
من األزمة ،فيجب علينا اآلن التعامل بحسم ،األمر الذي يتحقق من خالل اتخاذ
إجراءات يتم تفعيلها بسرعة وتحقق فائدة مضاعفة تصب في صالح تحقيق إبداعات
قوية وحماية مستدامة للمناخ .وفي هذا اإلطار يمكن أن تساعد اإلعفاءات الضريبية
وزيادة رأس مال النمو في تعزيز القوة اإلبداعية للمؤسسات وإعطاء األولوية لتنفيذ
االستثمارات الضرورية في قطاعات الرقمنة وتقنيات توفير الطاقة والمصادر التي ال
تضر بالمناخ .ومن هذا المنطلق يجب علينا اآلن المضي قد ًما في تنفيذ خطط جديدة
للبنية التحتية هدفها تحقيق الحركية الرقمية غير الضارة بالمناخ والتي تفيد صناعة
المستقبل .وفي هذا المقام يجدر التركيز على أن البيروقراطية غير المعقدة المصحوبة
باإلجراءات السريعة الستصدار التصاريح ومنظومة التعليم األفضل والبحث العلمي
والدوافع المحفزة على اإلبداع وحماية المناخ ،كلها تمثل معاول هامة لتحقيق معدل نمو
جديد مستدام".
واستندت الحكومة المحلية في وضع العوامل المحفزة العشرة إلى توصيات معهدي
األبحاث االقتصادية راينالند وستفاليا لألبحاث االقتصادية  RWIومعهد االقتصاد
األلماني .IW
يمكن تنزيل تقارير الخبراء الفنية من معهدي األبحاث االقتصادية وعوامل التحفيز
العشرة أسفل الرابط:
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur
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