
 التدابیر االقتصادیةالمؤتمر الصحفي حول  قدم في افتتاح

 .  2021ینایر   Marmorhallen   ،29 مارمورھالن قاعة 

  

  

  Finansministerenوزیر المالیة  

 .جید للتعامل مع بعض األشھر الصعبة  ستعدین بشکلمنحن  

  

 .دامت األزمة مستمرة كما أكدت من قبل: ستكون لدینا تدابیر اقتصادیة ما 

  

إن موجة العدوى التي نمر بھا اآلن تضعف النشاط االقتصادي، ولكن حتى اآلن یبدو أن 
سیكون أقل مما كان علیھ الحال عندما اضطررنا إلى اإلغالق في   التراجع االقتصادي

 .الربیع الماضي

  

 .قبل أن یتحسن الوضع یجب أن نستعد لحقیقة أنھ قد یسوء

  

 .شاەلینا أیًضا االستعداد لحقیقة أن األمور قد تسیر بشكل أفضل مما نخ لكن یجب ع

  

 .یتسارع االقتصادستنخفض العدوى و سعندما یتم طرح اللقاح، 

  

في  في أذھاننا كون لدینا العدید من األفكار تبالمختصر؛ نحن في موقف حیث من المھم أن 
 .نفس الوقت

  

 .لسیناریوھات مختلفةعلینا التخطیط یجب 

  

 .ھنفعل مابالضبط  ھو  و 

  

في تطبیق  ستمرار من خالل االعلینا أن نتعامل مع الوضع الذي نحن فیھ اآلن یجب 
 .إجراءات صارمة لمكافحة العدوى

  

حاجة  تنتفي المن التدابیر عندما  افي الوقت نفسھ، یجب أن نخطط لكیفیة التخلص تدریجی 
منھا بشكل تدریجي، فإننا نخاطر بإبطاء التعافي االقتصادي وأن األمر  إذا لم نتخلص . إلیھا

 .سیستغرق وقتًا أطول للعودة إلى العمل

  

في مواجھة األزمة، یجب علینا قدر اإلمكان،   نرفع بصرنا. ، یجب أن ھذاباإلضافة إلى 
ت طویلة  فحسب، بل تساھم أیًضا في مواجھة التحدیا الحادةتنفیذ تدابیر ال تحل المشكلة 

 .األجل التي نواجھھا

  



 .م بھذا القدر الکبیرالتعلی  في نارا ستثماھذا ھو السبب في 

  

 .على أساس ھذه االعتبارات تمت صیاغتھاالیوم  المقترحات التي نقدمھا 

  

تعتمد استدامة مجتمع الرفاھیة لدینا على أن تكون العواقب طویلة المدى لألزمة صغیرة  
 .قدر اإلمكان

  

كما أن زیادة البطالة   ة. مھتم بشكل خاص بالشباب وذوي الصلة الضعیفة بالحیاة العملی أنا 
تدابیر جدیدة لمساعدة ھذه    تخذھذا ھو السبب في أننا ن ق. أمر مثیر للقلھي طویلة األمد 
 .المجموعات

  

مھم  من ال ب أو التعلیم. وسعت الحكومة من إمكانیة الجمع بین إعانات البطالة والتدری لقد 
أن یستغل العمال المسرحون وغیرھم من العاطلین عن العمل ھذه الفرصة الكتساب 

 .مھارات جدیدة، حتى یتمكنوا من العودة إلى العمل بسھولة أكبر

  

عند   أن نشغلھا  یمکننانفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في ضمان وجود وظائف نحن  و 
 .انتھاء األزمة

  

 .ة النرویجیة من الحفاظ على النشاطی والصناع  ة التجاریةنشطفي المائة من األ 90تمكنت  

  

تمر  ا من جمعنا، ومنحنا تجارب جیدة، ھالتي تكسب رزق واألنشطة التجاریة لكن الصناعات
 .بأوقات صعبة

  

في النرویج، و   الذي یخلق النمو االقتصاديبالمائة من  10حوالي وراء معًا    إنھم یقفون
 .وظائف   6من كل  وظیفة واحدة

  

 .نحن بحاجة إلى ھذه الوظائف في المستقبل أیًضا 

  

  ولیس أقلھا، نحن بحاجة إلى سبل العیش التي تشكلھا الشركات في العدید من المجتمعات
 المحلیة.  

  

الثقافة  قطاعيو  والمھن المرخصة کالمطاعم والحاناتالسیاحة  قطاعاتمساعدة  الھدف من
  .في جمیع أنحاء البالد -وظائف الناس   ھو إنقاذة والنقل خالل ھذه األزم

  

 .األعمال قطاعالتي نقدمھا الیوم، ھناك تدابیر شاملة تستھدف  االقتصادیة في الحزمة

  

 .یونیو نھایة شھر للدفع المؤجل للضرائب والرسوم حتى   ةالمؤقت  خطةسنقوم بتمدید ال

  



التعویضات لقطاع األعمال والصناعة حتى نھایة شھر حزیران   منح نحن بصدد تمدید خطة
لقد  .البرلمان  رغبةفي المائة، بما یتماشى مع   85(یونیو) وزیادة معدل التعویض إلى 

 .العدید من الشركات وأنقذ العدید من الوظائف ھذا  ساعد نظام التعویض

  

تم إغالق بعض  . فقد نطاقھا  خارج یبقینظام التعویضات ال یساعد الجمیع، والبعض  
 .البلدیات وتضررت بعض الصناعات بشكل خاص

  

حیث یمكن للبلدیات    خطةملیار كرونة نرویجیة ل  1منحة قدرھا إعطاء لذلك نقترح الیوم 
یتكیف مع الظروف المحلیة، على سبیل   مادیا دعًمابنفسھا المتضررة بشكل خاص أن تدفع 

أولئك   یستفید منھیمكن أن  تدبیر  ھذا  .المثال لشركات السیاحة أو المطاعم المتضررة بشدة
 .الذین یقعون كلًیا أو جزئًیا خارج مخطط التعویض الواسع

  

 .لقد أوضحنا أننا سنقف مع القطاع البلدي خالل ھذه األزمة

  

  .كورونا  الناتجة عن جائحةیة الضروریة والدخل المنخفض سیتم تعویض النفقات اإلضاف
 .ال یزال سارًیاھذا 

  

 .كما سنواصل دعم أولئك الذین یختارون االستثمار حتى لو كان الوضع غیر مستقر وھش

  

خطة إعادة ھیكلة قطاع  العمل بملیار كرونة نرویجیة لمواصلة  تخصیص نقترحإننا 
 .نھایة یونیو السیاحة والفعالیات حتى  

   
 

 بـ:  سنقوم أیضا

  

  . حتى نھایة یونیو للجمھور  المفتوحة  الکبیرة الدعم لألحداثتقدیم  خطة مواصلة 
 

  Innovasjon Norge  منح االبتكار في إطارالمبلغ المخصص ل سنعمل علی زیادة
 Sivas næringshage- ogبرنامج وزیادة مخصصات 

inkubasjonsprogram .  
 

 Avinor ة آفینوردعم لشرك تقدیملذلك نقترح  . الطیران بشدة قطاعالحالیة تضرب األزمة 
ونقوم بتضمین العدید من   2021ملیار كرونة نرویجیة للنصف األول من عام   2.75بقیمة 

مطار ھاوجیسوند  مادي ل  دعمتقدیم نقترح أیًضا .  FOT طمسارات الطیران في مخط
 .األولى من العام، كما فعلنا لمطار ساندفیوردلألشھر األربعة 

  



لدینا وظائف نذھب  تکون مھمتي األكثر أھمیة كوزیر للمالیة ھي المساعدة في ضمان أن 
لكن ھذا ال یعني أن الدولة یمكنھا أو ینبغي علیھا  .األزمة من فیھ نخرجإلیھا في الیوم الذي 

 .أن تغطي جمیع الخسائر 

  

 .واسعة للغایة وستساھم في النشاط في جمیع أنحاء البالد 2021لعام میزانیة الدولة 

  

ە کمیة  ھذالمیزانیة.  باإلضافة إلیملیار كرونة نرویجیة   16أكثر من  استخدام والیوم نقترح 
 اآلن.   لكنھا ضروریة في الوضع الذي نحن فیھ ال! من الم کبیرة

  

 قوم بإعدادھاالمناورة في موازنات الدولة التي سن : مساحة واقعي في منظورکلھ لوضع ھذا 
 .ھذه األزمة ستكون أصغر بكثیر مما نقدمھ في حزمة األزمة ھذهانتھاء بعد 

  

ھذا مال   .في المائة من قیمة صندوق النفط  3.3اآلن  2021یبلغ استخدام أموال النفط لعام 
 .ادخار األجیال القادمة صندوق نقترضھ من 

  

أن نساعد أولئك الذین ھم في أمس   ح. بشكل صحی   األموالالمھم أن نستخدم لھذا السبب من 
 .  األزمةمن نستثمر في مخرج أن الحاجة إلیھا و 

 


