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"Δενυπάρχει κανένας σχεδιασμός για την πώληση 12 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
οφειλών σε funds, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα", τονίζει σε γραπτή δήλωσή του ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης.
Υπενθυμίζεταιότι στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου, αναφέρεται ότι η ελληνική
κυβέρνηση σχεδιάζει την πώληση δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία σε
ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να λάβει εμπροσθοβαρώς ρευστόστητα και να βελτιώσει τη γενική
εισπραξιμότητα των οφειλών.
Σύμφωναμε το Reuters, η κυβέρνηση σχεδιάζει την πώληση δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς ασφαλιστικά ταμεία σε ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να λάβει
εμπροσθοβαρώς ρευστόστητα και να βελτιώσει τη γενική εισπραξιμότητα των οφειλών, ανέφεραν
ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters την Πέμπτη.
Όπωςσημειώνει το πρακτορείο, σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, η νέα κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη αγωνίζεται να αυξήσει την εισροή επενδύσεων και να βελτιώσει αλματωδώς τις
προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, απαλλάσσοντας μεταξύ άλλων το τραπεζικό
σύστημα από το βάρος των εξαιρετικά δυσβάσταχτων "κόκκινων" δανείων.
Προσπαθείεπίσης, όπως σημειώνει το Reuters, να εξορθολογίσει τους ισολογισμούς των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος.
"Υπάρχειμια στρατηγική να πωληθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία, τις οποίες το
σύστημα δεν κατάφερε να συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια", ανέφερε ένας εκ των Ελλήνων
κυβερνητικών αξιωματούχων στο Reuters.

Οιοφειλές έχουν να κάνουν κυρίως με εργοδοτικές εισφορές τις οποίες διάφορες εταιρείες
αδυνατούσαν να καταβάλουν, εξαιτίας του ξεσπάσματος της οικονομικής κρίσης.
Τοproject, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει αναλάβει ο υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νότης Μηταράκης, θα προβλέπει αρχικά πώληση οφειλών της τάξης
των 12 δισ. ευρώ, σε σύνολο 35 δισ. οφειλών που είναι καταγεγραμμένες στα "βιβλία" των
Ταμείων.
Ηδιαδικασία δεν θα προβλέπει τιτλοποίηση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί έκδοση χρέους
και να συναντήσει αντίσταση από πλευράς Eurostat.
Ηκυβέρνηση προσανατολίζεται έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην πώληση των οφειλών σε
ιδιώτες επενδυτές έναντι μετρητών και σε συμφωνία μαζί τους για ένα ποσοστό κέρδους επί
ποσών που τελικώς θα καταβληθούν από οφειλέτες. Οι πωλήσεις θα γίνουν σε τιμή χαμηλότερη
της ονομαστικής αξίας.
Οιοφειλές που θα περιληφθούν στο σχήμα θα αφορούν την περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου
2014.
Ηέμφαση θα δοθεί σε οφειλές άνω των 100.000 ευρώ και δεν θα αφορά εκείνες των
αυτοαπασχολουμένων.
Στόχοςείναι οι πωλήσεις να λάβουν χώρα το β' τρίμηνο του 2020.
Ηκυβέρνηση, τέλος, σύμφωνα με το Reuters, φέρεται αναζητεί σύμβουλο για την υλοποίηση του
σχεδίου.

Αχτσιόγλου: Επικίνδυνα παιχνίδια
Ητομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να "καρφώσει" για την διαρροή στο Reuters τον κ.
Μηταράκη και σχολιάζει:
"Οκ. Μηταράκης διαρρέει στο Reuters τα σχέδια της κυβέρνησης για εκχώρηση σε funds
ασφαλιστικών οφειλών ύψους 12 δισ. ευρώ για να έρθει λίγο αργότερα πανικόβλητος ο κ.
Βρούτσης να τον διαψεύσει.
Αντο μοναδικό πρόβλημα ήταν το μπάχαλο στην κυβέρνηση, τα πράγματα θα ήταν για γέλια.
Επειδή όμως το παιχνίδι παίζεται στις πλάτες των ασφαλισμένων, γίνονται επικίνδυνα. Όπως λέει
και ένα παλιό αυστριακό ρητό: η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά καθόλου σοβαρή".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

