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Comunicat de presă -  

Zece impulsuri ale Guvernului Regional pentru  
relansarea economiei şi a creşterii 

Prim-ministrul Laschet: Un program de relansare eficient trebuie să 
dispună de minimum 120 miliarde de euro – bonus familial în 
valoare de 600 de euro 

Ministrul Economiei Pinkwart: Cu o nouă creştere ieşim rapid şi 
sustenabil din criză – investiţii în inovare, digitalizare şi protecţie 
climatică, pentru modernizarea ţării 

Guvernul Regional comunică următoarele:  
 

Economia se află în cea mai mare criză de la finalul celui de-al doilea 

război mondial: Ca toată Germania, inclusiv landul Renania de Nord-

Westfalia este afectat masiv de pandemia de coronavirus. Pentru a 

surmonta criza şi a reporni rapid economia, sunt necesare contribuţii 

considerabile ale federaţiei, landului şi Uniunii Europene. Guvernul 

Regional dă în acest sens 10 impulsuri pentru consolidarea situaţiei 

economice şi relansarea creşterii, gândite în acelaşi timp ca program de 

modernizare pentru Germania şi Renania de Nord-Westfalia. 

 

Prim-ministrul Armin Laschet: „Împreună cu Guvernul Federal şi cu 

Uniunea Europeană vrem să elaborăm un program de modernizare şi 

să permitem o nouă fază de modernizare. Guvernul Regional consideră 

că la nivel federal este nevoie de minimum 120 miliarde euro pentru un 

pachet de creştere şi modernizare eficient. În situaţia actuală este 

deosebit de important ca toate prestaţiile şi cheltuielile publice să poată 

fi continuate la toate nivelurile conform proiecţiilor financiare pe termen 

mediu. Acest lucru este valabil într-o măsură importantă inclusiv pentru 

administraţiile locale – aceştia sunt cei mai mari investitori publici. Din 

cauza închiderii şcolilor şi grădiniţelor în săptămânile trecute, o povară 

considerabilă a atârnat pe umerii familiilor. Din acest motiv, pentru 

uşurarea acestora şi pentru stimularea consumului privat, propunem 

acordarea unui bonus familial în cuantum de 600 de euro per copil, care 

se va plăti o singură dată.“  
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Ministrul economiei Prof. Dr. Andreas Pinkwart: „Dacă vrem să ieşim 

întăriţi din criză, trebuie să acţionăm acum, cu hotărâre. Cu măsuri care 

au efect rapid şi în acelaşi timp aduc un dublu beneficiu, pentru inovaţii 

puternice şi protecţie climatică sustenabilă. Stimulentele fiscale şi un 

capital de creştere mai mare pot ajuta la întărirea puterii de inovaţie a 

companiilor şi în acelaşi timp la promovarea investiţiilor necesare în 

digitalizare şi tehnologii care economisesc energie şi resurse, fiind în 

acelaşi timp ecologice. Proiectele noi de infrastructură pentru mobilitate 

ecologică şi digitală şi pentru industria viitorului trebuie promovate acum 

în mod masiv. O birocraţie necomplicată cu proceduri de aprobare 

rapide, o educaţie şi cercetare la parametri optimi, precum şi stimuli 

concreţi pentru inovare şi protecţie climatică sunt pârghii importante 

pentru o nouă creştere sustenabilă.“  

 

Baza pentru cele 10 impulsuri ale Guvernului Regional o reprezintă 

recomandările institutelor de cercetare în domeniul economic RWI şi IW. 

 

Descărcare expertiza institutelor economice şi 10 impulsuri:  

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

 

 
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi În Internet, la adresa Guvernului 
Regional www.land.nrw 
 
Notă generală privind protecţia datelor 
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