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Informacja prasowa  

Dziesięć impulsów rządu krajowego dla 
wzmocnienia koniunktury i rozwoju 

Premier Laschet: Skuteczny program koniunkturalny musi 
obejmować co najmniej 120 miliardów euro – Bonus rodzinny w 
wysokości 600 euro 

Minister gospodarki Pinkwart: Nowy rozwój pomoże w szybkim i 
trwałym wyjściu z kryzysu – Inwestycje w innowacje, cyfryzację i 
ochronę klimatu w celu modernizacji kraju  

Rząd kraju związkowego informuje:  
 

Gospodarka tkwi w największym kryzysie od czasu zakończenia II 

Wojny Światowej: tak samo jak całe Niemcy, również Nadrenia 

Północna-Westfalia została poważnie dotknięta przez pandemię 

koronawirusa. Dla przezwyciężenia kryzysu i płynnego ponownego 

uruchomienia gospodarki niezbędny jest znaczny wkład państwa, kraju 

związkowego i Unii Europejskiej. Rząd krajowy określa 10 impulsów dla 

wzmocnienia koniunktury i rozwoju, które mają też pełnić funkcję 

programu modernizacji dla Niemiec i Nadrenii Północnej-Westfalii. 

 

Premier Armin Laschet: „Wraz z rządem federalnym oraz Unią 

Europejską chcemy opracować program modernizacji i umożliwić 

prawdziwy skok modernizacyjny. Rząd krajowy przewiduje, że 

skuteczny, ogólnokrajowy pakiet rozwoju koniunktury i modernizacji 

będzie wymagał co najmniej 120 miliardów euro. W obecnej sytuacji jest 

szczególnie ważne, by możliwe było kontynuowanie wszystkich usług i 

wydatków publicznych na wszystkich poziomach zgodnie ze 

średnioterminowymi planami finansowymi. Szczególnie odnosi się to 

także do gmin, które są największymi inwestorami publicznymi. 

Zamknięcie szkół i przeszkoli oznaczało w ostatnich tygodniach znaczne 

obciążenie dla rodzin. Dlatego w celu ich odciążenia oraz wspierania 

konsumpcji prywatnej proponujemy jednorazowy bonus rodzinny w 

wysokości 600 euro na każde dziecko”.  
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Minister Gospodarki prof. dr Andreas Pinkwart: „Jeśli chcemy wyjść z 

kryzysu wzmocnieni, musimy teraz działać zdecydowanie. Musimy 

podejmować działania, które są szybkie, skuteczne, a jednocześnie 

oznaczają podwójne korzyści dla wzmocnienia innowacji i 

zrównoważonej ochrony klimatu. Zwolnienia podatkowe oraz 

zwiększony kapitał rozwojowy mogą pomóc we wzmocnieniu zdolności 

inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz realizowaniu niezbędnych 

inwestycji w energooszczędne i przyjazne dla klimatu technologie, 

umożliwiające efektywne wykorzystywanie zasobów. Konieczne jest 

obecnie intensywne wspieranie nowych projektów infrastrukturalnych z 

zakresu neutralnej dla klimatu i cyfrowej mobilności oraz przemysłu 

przyszłości. Szybkie procedury wydawania zezwoleń bez 

skomplikowanej biurokracji, najlepsze kształcenie i badania naukowe 

oraz precyzyjne wsparcie innowacji i ochrony klimatu stanowią ważną 

dźwignię zrównoważonego rozwoju”.  

 

Podstawę dla 10 impulsów rządu krajowego stanowią zalecenia 

instytutów gospodarczych RWI oraz IW.  

 

Ekspertyza instytutów gospodarczych oraz 10 impulsów do pobrania:  

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

 

 
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie 
rządu krajowego www.land.nrw 
 
Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych 
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