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اعالمیه مطبوعات –

ده مشوق دولت برای تقویت اقتصاد و افزایش رشد
رئیسالوزرا الشت :برنامه اقتصادی مؤثر باید حداقل حجیم بالغ بر  120میلیارد یورو
داشته باشد  -کمک مایل  600یوروت برای خانوادهها
وزیر امور اقتصادی ،آقای پینکوارت :خروج سی ع و پایدار از این بحران با رشد جدید -
سمایهگذاری در نوآوری ،دیجیتالسازی و حفاظت از اقلیم برای مدرنسازی ایالت
ر
منتش کرده است:
دولت ایالت اعالمیه زیر را
اقتصاد با بزرگترین بحران از زمان پایان جنگ جهان دوم تا به امروز روبرو است :نوردراین-
وستفالن هم مانند سایر نقاط آلمان ،به شدت تحت تأثی همهگیی ویروس کرونا قرار گرفته
است .فائق آمدن بر این بحران و رشوع دوباره و شی ع اقتصاد به کمکهای قابل توجیه از
سوی دولت فدرال و ایاالن و اتحادیه اروپا نیاز دارد .دولت ایاالن  10طرح مشوق برای
تقویت اقتصادی و افزایش رشد در نظر گرفته است که به عنوان برنامه مدرنسازی آلمان و
نوردراین-وستفالن هم عمل خواهند کرد.
رئیسالوزرا آقای آرمی الشت اظهار داشتند« :ما مایل هستیم برای پیادهسازی برنامه یک
برنامه مدرنسازی و افزایش شعت مدرنسازی حقیق با دولت فدرال و اتحادیه اروپا
همکاری کنیم .به نظر دولت ایالت برای فراهم کردن یک بسته مؤثر اقتصادی و مدرنسازی
در کشور به حداقل  120میلیارد یورو نیاز است .در موقعیت فعیل ،ادامه فعالیت تمام
بخشهای خدمان و هزینهای مطابق با برنامهریزی مایل موقت در تمام سطوح از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این مسئله به طور خاص در مورد شهرداریها صدق یمکند ،چراکه
این نهادها بزرگترین شمایهگذار عمویم محسوب یمشوند .خانوادهها مجبور بودند در طول
هفتههای گذشته به دلیل تعطییل مدارس و مراکز مراقبت روزانه ،بار بیشیی به دوش
بکشند .به همی دلیل پیشنهاد یمکنیم برای کمک به خانوادهها و تشویق مرصف در بخش
خصویص ،یک بسته کمیک  600یورون به هر کودک اختصاص داده شود».
ً
وزیر امور اقتصادی ،آقای آندریاس پینکوارت ،اظهار داشتند« :اگر واقعا قصد داریم قویتر
از گذشته از این بحران عبور کنیم ،باید قاطعانه اقدام کنیم .یعت از تدابیی استفاده کنیم که
به شکل شی ع و مؤثر مزیتهان دوگانه هم برای نوآوری قوی و هم برای حفاظت پایدار از
محیط زیست ،در اختیار ما قرار یمدهند .بسته کمک مایل و شمایهگذاری روی رشد یمتواند
به تقویت نوآوری در رشکتها کمک کند و در عی حال شمایهگذاریهای ضوری روی
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دیجیتالسازی و ایجاد فناوریهای دوستار محیط زیست که یمتوانند به ذخیه انرژی و منابع
کمک کنند ،تقویت نماید .پروژههای زیرساخت جدید برای جابجان و صنعت دوستار محیط
زیست و دیجیتال در آینده ،باید همی امروز با قدرت تقویت شوند .بوروکرایس غیپیچیده با
فرایندهای تأیید شی ع ،آموزش و تحقیق بهینه و بستههای تشویق هدفمند برای نوآوری و
حفاظت از محیط زیست یمتوانند بخش حیان یک رشد پایدار و جدید باشند».
 10بسته تشویق دولت ایالت بر اساس توصیههای دریافت از مؤسسات تحقیقان  RWIو
 IWشکل گرفتند.
ارزیان این مؤسسات اقتصادی و  10بسته تشویق را دانلود کنید :
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur
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