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Прессъобщение -  

Десет стимула от правителството на 
федералната провинция за укрепване на 
икономиката и растежа 

Министър-председателят Лашет: Ефективният икономически 
стимул трябва да бъде най-малко 120 милиарда евро – семеен 
бонус в размер на 600 евро 

Министърът на икономиката Пинкварт: С нов растеж за бърз и 
устойчив изход от кризата - инвестиции в иновации, 
цифровизация и опазване на климата с цел модернизиране на 
страната  

Правителството на федералната провинция съобщава:  
 

Икономиката е в най-голямата си криза от края на Втората 

световна война: Както цяла Германия, провинция Северен Рейн-

Вестфалия е тежко засегната от пандемията от корона вирус. С цел 

преодоляване на кризата и бързо рестартиране на икономиката, е 

необходима значителна помощ от федералния, държавния и 

Европейския съюз. Правителството предоставя 10 стимула за 

укрепване на икономическата ситуация и растежа, които са 

предвидени да работят като програма за модернизация на 

Германия и Северен Рейн-Вестфалия. 

 

Министър-председателят Армин Лашет: „Заедно с федералното 

правителство и Европейския съюз искаме да създадем програма за 

модернизация и да дадем възможност за истински тласък за 

модернизация. Правителството на федералната провинция вижда 

необходимост на федерално ниво от общо поне 120 милиарда евро 

за ефективен пакет за икономическия цикъл и за модернизация. В 

настоящата ситуация е много важно всички обществени услуги и 

разходи да бъдат продължени на всички нива според 

средносрочните финансови планове. Това важи в най-голяма 

степен за общините – те са най-големите обществени инвеститори. 

Семействата трябваше да понесат и понасят значителни трудности 

през последните седмици поради затварянето на училищата и 
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заведенията за дневни грижи за деца. Затова предлагаме за 

тяхното облекчение и насърчаването на частното потребление 

еднократен семеен бонус в размер на 600 евро за дете.“  

 

Министърът на икономиката проф. д-р Андреас Пинкварт: „Ако 

искаме да излезем от кризата по-силни, трябва да действаме 

решително сега. С мерки, които са бързо ефективни и в същото 

време осигуряват двойна полза за значими иновации и устойчива 

защита на климата. Данъчните облекчения и по-големият капитал 

за растеж могат да помогнат за да укрепнат силите на дружествата 

за иновации и да направят необходимите инвестиции в 

дигитализация и енерго- и ресурсоспестяващите и благоприятни за 

климата технологии. Сега трябва масово да бъдат подтикнати 

новите инфраструктурни проекти за климатично неутрална и 

дигитална мобилност и индустрия на бъдещето. Опростената 

бюрокрация и бързите процедури за одобрение, най-доброто 

образование и изследователска дейност, както и целенасочени 

стимули за иновации и защита на климата са важни лостове за нов 

устойчив растеж.“  

 

Основата за 10-те стимула на правителството на федералната 

провинция са препоръки от икономическо-изследователските 

институти RWI и IW.  

 

Изтегляне на оценката на икономическите институти и 10-те 

стимула:  

www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur 

 

 
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на 
правителството на федералната провинция www.land.nrw 
 
Обща информация за защита на данните 
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