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OLITICAL

ΕΣΕΙΣ

Εθνικό καθήκον να κοιτάξουμε μπροστά

Μ

χου

Νίκου

έσα από όλη αυτή την πρωτοφανή

κατάσταση

που βιώνει η χώρα μας μαζί με
όλες τις άλλες που δοκιμάζονται από την

πανδημία αναδεικνύονται τρεις βασικές κατευθύνσεις
Η προστασία της ατομικής και της δημό
σιας υγείας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέ
τρα προστασίας Η στήριξη της αγοράς καιτης οι

Παπαθαναση

κονομίας φροντίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις
και εντός των δημοσιονομικών μας ορίων όλους
αναπληρωτής
οσοι πλήττονται Καινά κοιτάξουμε
στη
c
κ
r rμπροστά
υπουργός Ανάπτυξης
μετα-Covid εποχή της οικονομίας και της κοινωνίας
και Επενδύσεων
με ρεαλισμό συνέπεια και εργατικότητα Εί
ναιτρεις διαφορετικές όψεις του εθνικού μας
απέναντι στις επόμενες γενιές
Η πανδημία δυστυχώς είναι ακόμα εδώ και οι
κίνδυνοι παραμένουν υπαρκτοί Η έναρξη των
καθήκοντος

εμβολιασμώνείναι πράγματι η πιο ελπιδοφόρα
είδηση στο άνοιγμα της νέας χρονιάς Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω μας την
πανδημία Κάθε άλλο Ο κίνδυνος που υπάρχει
από την ενδεχόμενη χαλάρωση των μέτρων και
τον πιθανό εφησυχασμό μπορεί να οδηγήσει σε
νέες ίσως και μεγαλύτερες περιπέτειες Παρ
όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα να διαχειρίζεται σε όλα τα
επίπεδα την κρίση καινά καλλιεργεί κλίμα
εμπιστοσύνης

και ασφάλειας στους συμπολίτες μας
Στο πλαίσιο της στήριξης όλων των επάγγελμα

τικών κλάδων που έπληξε και εξακολουθεί να

χεία προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού

πλήττει η πανδημία η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε
άμεσα αναπροσαρμόζοντας τους σχεδιασμούς
της στις νέες αυτές συνθήκες ώστε να εξακολουθήσει
να παρέχει απρόσκοπτα εργαλεία για τη

μας στις απαιτήσεις της εποχής Παρά την πανδημία
υπάρχουν έντονα σημάδια αισιοδοξίας Ξένοι

στήριξη της οικονομίας Η ταμειακή ρευστότητα
που ενίσχυσε την αγορά το 2020 ήταν ύψους 24
δισ ευρώ ενώ προβλέπονται άλλα 7,5 δισ ευρώ
από τον Προϋπολογισμό για το 2021 Η Πολιτεία
παρείχε σημαντική ρευστότητα στις επιχειρήσεις
κυρίως σε μικρές πολύ μικρέςεπιχειρήσεις
ακόμα και στις ατομικές που δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα Στηρίξαμε την

πραγματική οικονομία επιτυγχάνοντας η απορρόφηση
του ΕΣΠΑ 2014-2020 να βρίσκεται σήμερα
στο 57,157ο από το 27,277ο τον Ιούλιο του 2019
Από την έναρξη της ισχύος των μέτρων από τον
περασμένο Μάρτιο στηρίχθηκαν οι εργαζόμενοι
και οι επιχειρήσεις με 62 διαφορετικές δράσεις
Η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να στηρίζει
τους εργαζόμενους καιτιςεπιχειρήσεις Μέσα
στον Ιανουάριο του 21 αναμένεται να ξεκινήσει ο
5ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εντός
του έτους προγραμματίζεται και 6ος

επενδυτές έχουν και δείχνουν εμπράκτως
ενδιαφέρον για την Ελλάδα αφού πρώτα
διαπίστωσαν στην πράξη τις ενέργειες της ελληνικής
κυβέρνησης για την οικοδόμηση κλίματος
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας Στο πλαίσιο της
προσέλκυσης νέων μεγάλων επενδύσεων
επιπλέον κίνητρα σε επενδυτές όπως
η υπεραπόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης
R&D και η υπερέκπτωση για επενδύσεις σε
πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση
Μπορεί η πανδημία να ανέκοψε προσωρινά την
ανάπτυξή μας αλλά η Ελλάδα δεν σταμάτησε τις
μεταρρυθμίσεις και θα βρεθεί σε πλεονεκτική
θέση την επόμενη μέρα Άλλωστε αυτό προεξο
φλούντα ιστορικά χαμηλά επιτόκια και η μεγάλη
ζήτη ση τω ν ο μ ολόγων μ α ς το τελε υτα ίο δ ιάστη μ α
Αυτό επίσης προεξοφλούν και οι ξένοι επενδυτές
που δεν σταμάτησαν να προτιμούντην Ελλάδα
ιδιαίτερο

προσφέρουμε

στις επενδύσεις τους όπως ο παγκόσμιος
γίγαντας Microsoft
Η νίκη της επιστήμης ανοίγει τον δρόμο και την
τεχνολογικός

Παράλληλα η αναπτυξιακή στρατηγική που
έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε έχει ως

επιστροφή στην επιτάχυνση της οικονομίας μας Για
ένα καλύτερο μέλλον για όλεςτις Ελληνίδες και

την άμεση ενίσχυση των επενδύσεων την
αναβίωση της βιομηχανικής πολιτικής καιτηντα

όλους τους Έλληνες χωρίς διακρίσεις Καλή χρονιά
με υγεία ευτυχία δημιουργικότητα και αισιοδοξία

επίκεντρο

