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Δέκα προωθητικές δράσεις της κυβέρνησης
του κρατιδίου για την ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας και της
ανάπτυξης
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Πρωθυπουργός Laschet: Ο όγκος ενός αποτελεσματικού
προγράμματος για την οικονομική δραστηριότητα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 120 δις ευρώ – Οικογενειακό επίδομα ύψους 600
ευρώ
Υπουργός Οικονομίας Pinkwart: Νέα ανάπτυξη για έξοδο από την
κρίση γρήγορα και βιώσιμα - Επενδύσεις στην καινοτομία, την
ψηφιοποίηση και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής για τον
εκσυγχρονισμό του κρατιδίου
Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής:
Η οικονομία βιώνει τη μεγαλύτερη κρίση της από τα τέλη του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου: Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπως και όλη η
Γερμανία, πλήττεται μαζικά από την πανδημία του κορονοϊού. Για την
έξοδο από την κρίση και τη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας
απαιτούνται σημαντικές συμβολές από την Ομοσπονδία, το κρατίδιο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν τον λόγο, η κυβέρνηση του κρατιδίου
θέτει 10 προωθητικές δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας και της ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν
και ως πρόγραμμα εκσυγχρονισμού για τη Γερμανία και τη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία.
Πρωθυπουργός Armin Laschet: «Σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούμε να καταρτίσουμε ένα
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και να επιτύχουμε μία πραγματική ώθηση
στον εκσυγχρονισμό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι για ένα
αποτελεσματικό πακέτο για την ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας και του εκσυγχρονισμού σε ολόκληρη την
ομοσπονδιακή επικράτεια απαιτούνται κονδύλια ύψους τουλάχιστον 120
δις ευρώ. Στην τρέχουσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
μπορέσουν να συνεχιστούν όλες οι δημόσιες παροχές και δαπάνες
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σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς
προγραμματισμούς σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ισχύει ειδικότερα και για τις
κοινότητες – αποτελούν τους μεγαλύτερους δημόσιους επενδυτές. Τις
περασμένες εβδομάδες, με το κλείσιμο των σχολείων και των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, οι οικογένειες επιβαρύνθηκαν
και εξακολουθούν να επιβαρύνονται σε μεγάλο βαθμό. Για αυτόν τον
λόγο, προτείνουμε για τη μείωση αυτών των βαρών και την τόνωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης την παροχή ενός εφάπαξ οικογενειακού
επιδόματος ύψους 600 ευρώ ανά παιδί.»
Υπουργός Οικονομίας Καθ. Δρ. Andreas Pinkwart: «Αν θέλουμε να
βγούμε ενδυναμωμένοι από την κρίση, πρέπει να δράσουμε τώρα
αποφασιστικά. Με μέτρα που θα έχουν γρήγορα αποτελέσματα και
ταυτόχρονα ένα διπλό όφελος για δυνατές καινοτομίες και μόνιμο
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και ένας
μεγαλύτερος όγκος αναπτυξιακών κεφαλαίων μπορούν να συμβάλουν
στην ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων για καινοτομία και να
τονώσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και σε
τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους και είναι φιλικές
προς το περιβάλλον. Τώρα πρέπει να προωθηθούν μαζικά τα νέα έργα
υποδομής για τη φιλική προς το περιβάλλον και ψηφιακή κινητικότητα
και τη βιομηχανία του μέλλοντος. Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας με
γρήγορες διαδικασίες έγκρισης, η βέλτιστη εκπαίδευση και έρευνα
καθώς και τα στοχευμένα ερεθίσματα για καινοτομία και μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντικούς μοχλούς για μία νέα,
βιώσιμη ανάπτυξη.»
Τη βάση για τις 10 προωθητικές δράσεις της κυβέρνησης του κρατιδίου
σχηματίζουν οι συστάσεις των ινστιτούτων οικονομικών ερευνών RWI
και IW.
Λήψη του αρχείου που περιέχει τη γνωμάτευση των ινστιτούτων
οικονομικών ερευνών και τις 10 προωθητικές δράσεις:
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw
Γενική υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων
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