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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Η “επιτελικότητα” της Ν.Δ. θέτει σε κίνδυνο την εκταμίευση δόσεων
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
Η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
και προκειμένου να λάβει στήριξη από τον μηχανισμό υπέβαλε στην Επιτροπή το “Eθνικό
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.” το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο
της Ε.Ε. Η Ελλάδα ζήτησε σωρευτικά για την περίοδο 2021-2026 κεφάλαια ύψους ποσού
30,5 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,1 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12,4 δισ. ευρώ δάνεια.
Ωστόσο, από δημοσίευμα στο τύπο «Euroactiv1» πληροφορούμαστε τις επιφυλάξεις και
τους φόβους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την «επιτελικότητα» της
κυβέρνησης που ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση δόσεων από το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Η εκταμίευση της πρώτης δόσης επιχορήγησης 1.718,14 εκ. € και δανείου 1.845,49
εκ. € αναμένονταν, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σελ.734 του εθνικού σχεδίου, να
ολοκληρωθεί το 3ο τρίμηνο του 2021. Αντίστοιχα, στον προϋπολογισμό του 2021, η
κυβέρνηση υπολόγιζε δαπάνες, (εισροή δηλαδή στην οικονομία), 2,6 δις. € και στο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 7 μήνες μετά, το ποσό αυτό ανήλθε
στο 1,6 δις €. Τώρα, στον προϋπολογισμό του 2022 το ποσό ανέρχεται στα 600 εκατ. €, 2
δισ. € λιγότερα συγκριτικά με την αρχική πρόβλεψη. Η εκταμίευση βέβαια που καταγράφει
αυτή τη στιγμή το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η εξαιρετικά χαμηλή των 150
εκατ. €.
Από τα παραπάνω δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το πώς θα διασφαλιστεί ότι
το 2022 οι δαπάνες θα εκτοξευθούν στα 3,2 δισ. €. Ήδη, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο
Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2022 επεσήμανε ότι «η έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση των
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η διασφάλιση ότι το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα διοχετεύσει γρήγορα και αποτελεσματικά τα σχετικά
κεφάλαια στην ιδιωτική οικονομία» είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του
κυβερνητικού σεναρίου αύξησης των επενδύσεων.

1

https://www.euractiv.gr/section/ekloges/news/kykloi-tis-komision-piezoyn-gia-technokratiki-kyvernisi-stin-athina/

Με δεδομένο ότι η μετατόπιση της εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, μετατοπίζει με τη σειρά της και την περίοδο διοχέτευσης των πόρων
στην πραγματική οικονομία,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Που οφείλεται η καθυστέρηση στην εκταμίευση της πρώτης δόσης από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;
2. Πότε αναμένεται να καταβληθεί τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη δόση;
3. Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην
παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις;
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης
Χαρίτσης Αλέξης
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Αναγνωστοπούλου Σία
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαηλιού Γιώργος
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Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τόλκας Άγγελος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

