ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίαs και της
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης
µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας».
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου προκαλούνται, επί
του κρατικού προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1.
Ανάληψη νέων υποχρεώσεων µέχρι συνολικού ποσού 30.000.000.000
Ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων, που απορρέουν από τη δανειακή
σύµβαση, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση µέρους της εθελοντικής ανταλλαγής
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Παράλληλα, αναµένεται να επέλθει µείωση του ∆ηµοσίου Χρέους, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ονοµαστικής αξίας των
οµολόγων που θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού
Χρέους. (Εκτιµάται ότι, το συνολικό ποσό ονοµαστικής αξίας των οµολόγων
που θα ενταχθούν στη διαδικασία θα ανέλθει στο ποσό των 200.000.000.000
Ευρώ, ενώ η συνολική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν για την
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι της τάξεως των 70.000.000.000
Ευρώ). (άρθρο 1)
2.
Προσωρινή αύξηση ∆ηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των
35.000.000.000 Ευρώ, από τις δανειακές συµβάσεις µε σκοπό τη δυνατότητα
της Ελλάδας να επαναγοράσει τίτλους που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο
ευρωσύστηµα, µε τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.
Η ανωτέρω αύξηση του ∆ηµοσίου Χρέους συνεπάγεται ισόποση
αύξηση του χαρτοφυλακίου του ∆ηµοσίου. (άρθρο 1). Ο µηχανισµός αυτός θα
λειτουργήσει µέχρι την ολοκλήρωση του PSI.
3.
Αύξηση ∆ηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των 5.700.000.000 Ευρώ,
από τη δανειακή σύµβαση µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων
τόκων, µέχρι την ηµεροµηνία ανταλλαγής των οµολόγων. (άρθρο 1)
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4.
∆απάνη, από τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού µε
την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.», το ύψος
της οποίας εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη συστήσει.
(άρθρο 4)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισµού.
5.
Απώλεια εσόδων, από τις θεσπιζόµενες φοροαπαλλαγές στα πλαίσια
ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. (άρθρο 3)
Η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από τη µείωση του δηµοσίου χρέους
που συνεπάγεται η αναδιάρθρωση αυτού.
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