Η Ελλάδα είναι πρώτη
στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε όλη την Ευρώπη
ΕΣΠΑ 2014-20 (απορρόφηση 2017)
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Απορρόφηση ΕΣΠΑ

25%

17%
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2014-20*

Εξαιρετική αξιοποίηση
των ευρωπαϊκών πόρων
από την Ελλάδα,
που απέφερε στην οικονοµία

* αντίστοιχο χρονικό σηµείο

> 11 δισ. €

τα τελευταία

2,5 χρόνια

Εθνικό ΠΔΕ

Ελλάδα
είναι πρώτη
σε όλη την Ευρώπη

Η

στην απορρόφηση
του ΕΣΠΑ 2014-20

Προσλήφθηκαν έγκαιρα
όλοι οι αναπληρωτές καθηγητές

700
εκατ. €

ώστε να ανοίξουν τα σχολεία

> 108 χιλιάδες παιδιά

το

βρήκαν θέση στους παιδικούς σταθµούς

το

το

> 5,7 δισ. €

Η

Αναπτυξιακός Νόµος

Βορείου & Νοτίου Αιγαίου ύψους

Φέτος αποπληρώνονται > 550

αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

1,7

δισ. €
Έργα ύψους
που θα οδηγήσουν σε συνολικές
επενδύσεις

2019

Ειδικά

50 εκατ. €

2017

2015

για την ανακατασκευή των παιδικών
& βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας

Αναπτυξιακά Προγράµµατα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017

> 1 δισ. €

1,5 δισ. €

95 εκατ. €

25% απορρόφηση

Σχέδιο Γιούνκερ

Ελλάδα 2η στην ΕΕ στην αξιοποίησή του
Εσθονία
1η θέση

Ελλάδα
2η θέση

επενδυτικά σχέδια παλιών αναπτυξιακών νόµων

Οι επενδυτές
θα εισπράξουν

230 εκατ. €

Βουλγαρία
3η θέση

(Στοιχεία από το επίσηµο σάιτ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

ΕΤΕπ & ΠΔΕ
Ποσό - ρεκόρ για την περίοδο της κρίσης

8

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος

2 δισ. €

Συνολικά
δισ. €
στην πραγµατική οικονοµία
το 2017

> 2 δισ. €

Εισροή στην ελληνική
οικονοµία

Επιπλέον: την επόµενη 3ετία δροµολογούµε
µε την ΕΤΕπ ένα πρόγραµµα νέων έργων
ύψους 7 δισ. €
Επενδύσεις

> 20 δισ. €

(εκτιµήσεις της ίδιας της Τράπεζας)

Νέες νοµοθετικές παρεµβάσεις

Πάνω από τα µισά σχέδια ύψους
που υποβλήθηκαν
στον νέο Νόµο τον ένα χρόνο λειτουργίας του, αφορούν:

α

βιοµηχανία & µεταποίηση

το

60%

Αγροδιατροφή & νέες τεχνολογίες

β

περίπου αιτείται φοροαπαλλαγής

Αποκέντρωση: µόλις το
αφορούν την Αττική

11% των επενδύσεων

γ

Νόµος - πλαίσιο

για την ενίσχυση των ελεγκτικών
µηχανισµών και την εποπτεία
της αγοράς

Προτεραιότητα: η ενίσχυση της βιοµηχανίας
µε κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αλλά και τη
µετεγκατάσταση υφιστάµενων βιοµηχανιών
σε οργανωµένα επιχειρηµατικά πάρκα
µε χρηµατοδότηση για τον εκσυγχρονισµό
των εγκαταστάσεών τους
ειδικός νόµος για την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό
του θεσµικού πλαισίου του εθνικού ΠΔΕ

