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Eyalet hükümetinden ekonomiyi ve büyümeyi
güçlendirecek on harekete geçirici öneri
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Başbakan Laschet: Etkili ekonomik teşvik programlarının hacmi en
az 120 milyar Euro olmalıdır - Aile bonusu 600 Euro tutarında
olmalıdır
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Ekonomi Bakanı Pinkwart: Krizden hızla ve sürdürülebilir bir
şekilde yeni bir büyüme ile - ülkenin modernizasyonu için
inovasyon, dijitalleşme ve iklim koruma yatırımları yapılmalıdır
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:

Ekonomi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en büyük
krizi yaşıyor: Tüm Almanya gibi, Kuzey Ren-Vestfalya korona salgını
tarafından sert bir şekilde etkilendi. Krizin üstesinden gelmek ve
ekonomiyi hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için federal, eyalet ve
Avrupa Birliği'nden önemli katkılar gereklidir. Eyalet hükümeti, Almanya
ve Kuzey Ren-Vestfalya'ya dönük modernizasyon programı olarak etki
edilmesi düşünülen ekonomiyi ve büyümeyi güçlendirmek için 10
harekete geçirici öneri sunuyor.
Başbakan Armin Laschet: "Federal Hükümet ve Avrupa Birliği ile birlikte
bir modernleşme programı oluşturmak ve modernizasyon için gerçek bir
itici güç sağlamak istiyoruz. Eyalet hükümeti, etkili bir ekonomik teşvik
ve modernizasyon paketi için ülke çapında en az 120 milyar avroluk bir
ihtiyaç öngörüyor. Mevcut durumda, tüm kamu hizmetleri ve
harcamalarının orta vadeli finansal planlamaya uygun olarak her
düzeyde sürdürülebilmesi özellikle önemlidir. Bu, özellikle belediyeler
için geçerlidir - onlar en büyük kamu yatırımcılarıdır. Aileler, son
haftalarda okulların ve kreşlerin kapatılması nedeniyle özel yükler
üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle, çocukları rahatlatmak ve özel
tüketimi teşvik etmek için çocuk başına 600 avroluk bir kerelik aile
bonusu öneriyoruz. Bu, özellikle belediyeler için geçerlidir - onlar en
büyük kamu yatırımcılarıdır. Aileler, son haftalarda okulların ve kreşlerin
kapatılması nedeniyle özel yükler üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu

nedenle, çocukları rahatlatmak ve özel tüketimi teşvik etmek için çocuk
başına 600 avroluk bir kerelik aile bonusu öneriyoruz.”
Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart: “Eğer krizden daha güçlü
çıkmak istiyorsak, şimdi kararlı davranmalıyız. Bu hızlı ve aynı zamanda
etkili ve güçlü yenilikler ve sürdürülebilir iklim koruması için iki kat fayda
sağlayan önlemlerle olur. Vergi indirimi ve daha fazla büyüme
sermayesi, şirketlerin yenilikçi gücünün güçlendirilmesine ve dijitalleşme
ile enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan, iklim dostu teknolojilere gerekli
yatırımların yapılmasına yardımcı olabilir. İklim açısından nötr ve dijital
hareketlilik ve geleceğin endüstrisi için yeni altyapı projeleri artık büyük
ölçüde geliştirilmelidir. Hızlı onay prosedürleri ile karmaşık olmayan
bürokrasi, en iyi eğitim ve araştırmanın yanı sıra inovasyon ve iklimin
korunması için hedeflenen teşvikler, yeni sürdürülebilir büyüme için
önemli kaldıraçlar olacaktır."
Eyalet hükümetinin 10 harekete geçirici önerinin temeli, RWI ve IW
ekonomik araştırma enstitülerinden gelen öneriler olmuştur.
Ekonomik enstitüler ve 10 harekete geçirici önerilere ilişkin bilirkişi
raporunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web
sitesinde de bulunabilir.
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi
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