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Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στα ΜΜΕ για την εκκίνηση του 2ου εξαμήνου
με προσδοκίες ανάκαμψης και επενδυτικά έργα, αλλά και μετάλλαξη «ΔΕΛΤΑ»
«Το δεύτερο εξάμηνο του έτους ξεκίνησε με προσδοκίες για επιστροφή σε θετικό πρόσημο
στην οικονομία και φιλόδοξους στόχους ανάκαμψης. Αρκετές σημαντικές επενδύσεις
προχωρούν με αποφασιστικά βήματα για να ξεκινήσουν άμεσα, συμπεριλαμβανομένης της
εμβληματικής ανάπλασης στην παραλία στο Ελληνικό, στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας
και στο πανελλαδικό δίκτυο ευρυζωνικής διασύνδεσης. Η κυβέρνηση σκοπεύει να επιτύχει
ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης κατά μέσο όρο 4% για να στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη
δημοσιονομική στρατηγική της 2021-2025, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με πόρους
10 δις ευρώ. Το γεγονός της μετάλλαξης “ΔΕΛΤΑ”, σαφώς αλλάζει τις προσδοκίες για τα
τουριστικά έσοδα το 2021, αλλά επίσης προβληματίζει έντονα ότι εάν χρειαστούν έξτρα
ενισχύσεις φέτος πλέον των 16 δις ευρώ, τότε τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν θα
επαρκούν. Η φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί με τα 21,5 δις ευρώ που πρόσθεσε η
πανδημία να κλείσει με το χρέος μας άνω του 200% και έλλειμμα 10% του ΑΕΠ που
μεταφράζεται σε 17 δις ευρώ. Είναι επιτακτική ανάγκη, εφόσον υπάρχει πλέον επάρκεια και
επιλογή εμβολίων, να εμβολιαστούμε όλοι, ώστε αφενός να είμαστε υγιείς και αφετέρου να
μειώσουμε τον κίνδυνο νέων περιοριστικών μέτρων και των “ενοχλητικών”, αλλά
απαραίτητων ελέγχων. Οφείλουμε να τηρούμε τα όποια μέτρα υποδεικνύονται από τους
ειδικούς, εντάσσοντας τα στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Ας αναδείξουμε τη τήρηση
των μέτρων για την ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών, ως μέσο προσέλκυσης
πελατών. Ας συνειδητοποιήσουμε πως είναι πικρή και δυσάρεστη μεν, αλλά αλήθεια δε, η
διαπίστωση ότι σε περίπτωση ενός 4ου μεταλλαγμένου κύματος της πανδημίας, το κόστος σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το κράτος με τον τρόπο που
έγινε μέχρι σήμερα. Το φετινό καλοκαίρι δεν είναι εποχή να επαναπαυτούμε, αλλά να
εμβολιαστούμε για να το χαρούμε με ελευθερία. Καλό μήνα σε όλους!»
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