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  04 Νοεμβρίου 2019 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα    

Θέμα:  Αξιοποίηση των SMPs και ANFAs για χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων. 

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές Τράπεζες των χωρών - μελών της Ε.Ε. 

επιστρέφουν στην Ελλάδα τα κέρδη τους από την αγορά ελληνικών ομολόγων (SMPs και ΑNFAs). Το σύνολο των 

κεφαλαίων που πρόκειται να καταβληθούν στη χώρα μας σε αυτό το πλαίσιο από τώρα και ως το 2023 φθάνει τα 

4,8 δις. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει στους εταίρους και πιστωτές το ζήτημα της αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών 

για τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων, ούτως ώστε να αποτελέσουν μοχλό της αναπτυξιακής 

προσπάθειας της χώρας. Σύμφωνα όμως με πρόσφατες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι εταίροι για να 

συμφωνήσουν στην αξιοποίηση των χρημάτων αυτών για δημόσιες επενδύσεις, ζητούν να τους παρουσιασθούν 

ώριμα επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη υποδομών τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν τέτοιου ύψους 

κεφάλαια.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο έργο που μπορεί και πρέπει να προβληθεί είναι το έργο του ΒΟΑΚ. Η Κρήτη είναι η 

τελευταία περιφέρεια της χώρας χωρίς αυτοκινητόδρομο. Επιπλέον το έργο αυτό έχει χαρακτηριστικά που θα 

αξιολογηθούν θετικά στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους: είναι μεγάλης κλίμακας ενιαίο έργο, σχετικά 

υψηλής ωριμότητος, με ευκολία στην παρακολούθηση της υλοποίησής του. Η συνολική δαπάνη θα φθάσει τα 2,5 

δις σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Τμήματα του έργου είναι ήδη 

ώριμα. (Εν πάση περιπτώσει το σύνολο του έργου μπορεί να έχει φθάσει σε πλήρη μελετητική ωριμότητα εντός 

του 2020).  

Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή, θα μπορέσει να καλυφθεί μεγάλο μέρος ή και το σύνολο του κόστους του ΒΟΑΚ 

από εθνικούς δημόσιους πόρους, λύνοντας το πρόβλημα της χρηματοδότησης του έργου, το οποίο δεν έχει 

οριστικά λυθεί. 

Ερωτάται ο Υπουργός: 

- Είναι ακριβείς οι πληροφορίες ότι οι εταίροι θέτουν ζήτημα ωριμότητος των έργων υποδομών προς 

χρηματοδότηση από τις επιστροφές SMPs και ANFAs; 

- Εάν ναι, προτίθεται η κυβέρνηση να παρουσιάσει λίστα ώριμων έργων προς χρηματοδότηση;  μεταξύ των 

οποίων θα συμπεριληφθεί και ο ΒΟΑΚ; 
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