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Θέμα:

«Ακριβής ανάλυση του κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης
των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊου (14,5 δις €
ως σήμερα)»

κο
κο
κο
κο

Υπουργό
Υπουργό
Υπουργό
Υπουργό

Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τουρισμού

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
Με τις «ΠΝΠ» που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού
(13.4.20, 1.5.20, 30.3.20, 20.3.20, 25.2.20, 11.3.20, 14.3.20), καθώς επίσης
με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, έχετε προβεί σε αποσπασματικές
παροχές - κάτι που καθιστά δύσκολη τη συνολική αποτίμηση των σχετικών
δαπανών. Πόσο, μάλλον, όταν αυτές οι «ΠΝΠ» έγιναν υπό ειδικές συνθήκες
εκτάκτου ανάγκης -ενώ δεν υπήρξε ποσοτικοποίηση για πολλά μέτρα τους από
το «Γ.Λ.Κ.»
Το όλο θέμα έχει περιπλεχτεί περισσότερο, από τα διαγγέλματα του
Πρωθυπουργού και των υπουργών -όπου έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα,
συχνά αντικρουόμενα, ως προς τα μέτρα ανακούφισης και ανάκαμψης από την
κρίση του κορωνοϊου και τα μέτρα διακοπής της οικονομικής λειτουργίας.
Κάποια από αυτά τα μέτρα αποτελούν ταμειακές διευκολύνσεις,
δημοσιονομικές δαπάνες, που θα αυξήσουν το έλλειμμα και
Ορισμένα αφορούν υπάρχοντα προγράμματα, όπως του ΕΣΠΑ
ευρωπαϊκά προγράμματα -είτε υπάρχοντα, είτε εικαζόμενα, όπως
των 750 δις €, που δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

ενώ άλλα
το χρέος.
και άλλα
το πακέτο

Τέλος, μερικά συνυπολογίζουν τη μόχλευση και άλλα αποτελούν επιδιώξεις
(για παράδειγμα, οι νέες επενδύσεις) -ενώ ακόμη και ο ορίζοντας
πραγματοποίησης όλων αυτών είναι συχνά αδιευκρίνιστος. Εκτός αυτού, δεν
γνωρίζουμε εάν έχουν συνυπολογισθεί τα διαφυγόντα έσοδα από τη μείωση
του ΑΕΠ, από την αδυναμία πληρωμής φόρων κλπ.

Σχετικά πρόσφατα, δε, στις 20.5.2020, αναγγείλατε ένα συνολικό πακέτο
μέτρων που το κοστολογήσατε στα 14,5 δις €.
( βλ.
https://www.minfin.gr/web/guest/content/-/asset_publisher/NqgEa4zG2NyO/
content/topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-tokybernetiko-schedio-epanekkineses-tes-ellenikes-oikonomias?
inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb
%2Fguest%2Fcontent%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_NqgEa4zG2NyO
%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 )
Δεν παρείχατε, όμως, αναλυτικά το κόστος αυτό ανά μέτρο, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η αξιολόγηση τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι, το πραγματικό κόστος θα
εξαρτηθεί από το εύρος και από τα δεδομένα της ύφεσης. Εν τούτοις, θα
επιθυμούσαμε να έχουμε την όποια ανάλυση, με τις όποιες παραδοχές που
οδηγούν στο ανωτέρω σύνολο των 14,5 δις €.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Ποιο είναι, αναλυτικά, το κόστος ανά κατηγορία δαπανών των ως άνω
μέτρων των 14,5 δις € για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού και για
την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, έως σήμερα;
2. Πως θα χρηματοδοτηθούν οι ανωτέρω δαπάνες και ποιος είναι ο ορίζοντας
υλοποίησης τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλειος Βιλιάρδος

