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ΔΝΤ: «Τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά μας» ':·
Ί  » » ΤΟ ΘΕΜΑ 1

Γενικός Δείκτης
Διακύμανση ημέρας στις 15/6

«Με το αριστερό» ξεκίνησε η εβδομάδα για ία  διεθνή χρηματιστήρια, με τον επικεφα

λής του ΔΝΤ να δηλώνει ότι τα χειρότερα της κρίσης δεν έχουν ακόμη περάσει και την 

ΕΚΤ να κάνει λόγο για νέο γύρο απομειώσεων ενεργητικού στις ευρωπαϊκές τράπεζες...

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 283 ΔΪΣ. ΔΟΛ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΚΤ

Η αβεβαιότητα επέοτρεψε 
στις διεθνείς αγορές

«Δεν είμαστε στο τέλος της κρίσης. Δεν μπο
ρούμε να ανακάμψουμε προτού εξυγιανθούν 
οι ισολογισμοί των τραπεζών», δήλωσε ο κ. 
Στρος Καν

«Οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνεται ότι 
διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια για να αντιμε
τωπίσουν τους κινδύνους», δήλωσε ο Λ. 
Παπαδήμος

Τι θα αλλάξει 
στην εποπτεία 
των αγορών
»  Δραστικές μεταρρυθμίσεις 
στο σύστημα εποπτείας των χρη
ματοπιστωτικών αγορών, με ενί
σχυση των αρμοδιοτήτων της 
Fed θα παρουσιάσει εντός της ε
βδομάδας ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Μπαράκ Ομπάμα. Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα του αμερικανικού 
Τύπου, θα πρόκειται για τη μεγα
λύτερη αλλαγή του εποπτικού 
πλαισίου από την δεκαετία του 
30, η οποία θα αγγίξει σχεδόν 
κάθε «γωνιά» του τραπεζικού 
συστήματος, από την αναδοχή 
των στεγαστικών δανείων ως 
τις συναλλαγές «εξωτικών» προ
ϊόντων. Οι ίδιες πληροφορίες α
ναφέρουν ότι μεταξύ άλλων θα 
πρσταθεί να επιτραπεί στη Fed 
να εποπτεύει τους μεγαλύτε
ρους «παίκτες» και να δοθεί 
στην κυβέρνηση η εξουσία να 
ρευστοποιεί και να διαλύει εται
ρείες που έχουν μεγάλη βαρύτη
τα στο σύστημα. 0  Πρόεδρος 
των ΗΠΑ επιδιώκει επίσης να 
δημιουργηθεί μια νέα ρυθμιστι
κή Αρχή που θα επιβλέπει τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα 
λιανικής, ενώ θα αυξηθούν τα ε
λάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρ
κειας για όλους τους ομίλους, με 
αυστηρότερες προϋποθέσεις για 
τους μεγαλύτερους και τους πιο 
διασυνδεδεμένους εξ αυτών.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ 0,46% 0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Πίπα διόρθωοη σιο 
Χ.Α. με ρευστοποιήσεις

Στον γνώριμο ρυθμό της πλαγτο- 
καθοδικής κίνησης βρέθηκε και χθες 
ο Γενικός Δείκτης με αποτέλεσμα να 
καταγράψει ήπια υποχώρηση της τά
ξης του 0,46% και με χαμηλούς όγκους 
συναλλαγών στα 176 εκατ. ευρώ.
Η διορθωτική κίνηση εντάσσεται στο 
ευρύτερο πλαίσιο των ρευστοποιήσεων 
που παρατηρούνται διεθνώς και ουσια
στικά οφείλονται στην κατοχύρωση 
και καταγραφή κερδών από εταιρείες, 
βασικούς μετόχους και ξένα funds ενό- 
ψει του τέλους εξαμήνου. 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με εκτιμή
σεις εγχώριων αναλυτών, τα αποτελέ
σματα εξαμήνου στο σύνολο της αγο
ράς θα έχουν αυξημένα κεφαλαιακά 
κέρδη και κέρδη από επενδύσεις λόγω 
της μεγάλης ανόδου της αγοράς από 
τον Μάρτιο. Η χθεσινή διόρθωση δεν 
αποτελεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 
αφού όπως άλλωστε αναφέρει και το 
ημερήσιο σχόλιο της Marfin Analysis, 
μέσα στον Ιούνιο θα υπάρξουν διορθω
τικές κινήσεις χωρίς όμως να αλλάξει 
η ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί. 
Η ανάλυση της Emporiki Bank εκτιμά 
ότι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες 
ο Γ ενικός Δείκτης ουσιαστικά συσσω
ρεύει στην περιοχή των 2.350-2.400 μο
νάδων. Αναζητείται η αφορμή που θα 
ωθήσει τόσο την ελληνική αγορά όσο 
και τις ξένες αγορές είτε ανοδικά είτε 
πτωτικά.
Από την αρχή του χρόνου μέχρι την 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 ο Γενικός 
Δείκτης είχε αυξηθεί κατά 34,43% με 
τις τράπεζες να αυξάνονται κατά 
44,84% ενώ αντίθετα πτωτικά (-0,17%) 
κινήθηκαν οι Τηλεπικοινωνίες λόγω 
OTE. Από τους επιμέρους κλάδους, τη 
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα 
Προσωπικά-Οικιακά Προϊόντα 
(82,98%), η Τεχνολογία (80,54%) και ο 
κλάδος της Υγείας (77,72%). Χθες, κυ
ριάρχησαν οι ρευστοποιήσεις σε blue 
chips (-0,58%) και ακολούθησαν οι με
τοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης (- 
0,41%) ενώ διαφοροποιημένες συμπε
ριφορές είχαν οι μετοχές του FTSE 
Small Cap 80 (0,37%) γεγονός που ώ
θησε ανοδικά τον δείκτη.

Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν 
τα χρηματιστήρια κατά την πρώτη 
συνεδρίαση της εβδομάδας, καθώς ο 

επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, Ντομινίκ Στρος Καν, αμφισβήτησε 
χθες ευθέως την αισιόδοξη άποψη που δια
τύπωσαν οι υπουργοί Οικονομικών του G8 
το Σαββατοκύριακο (κατά τη συνάντησή τους 
στο Λέτσε της Ιταλίας) περί εκτόνωσης της 
χρηματοοικονομικής κρίσης: «Τα χειρότερα 
δεν βρίσκονται ακόμη πίσω μας», δήλωσε ο 
κ. Στρος Καν από το Καζακστάν. Σημείωσε 
μάλιστα ότι κυβερνήσεις και τράπεζες θα 
πρέπει να λάβουν κι άλλα μέτρα για να υλο
ποιηθεί το αισιόδοξο σενάριο για ανάκαμψη 
της διεθνούς οικονομίας το 2010, με το ΔΝΤ 
να «ανεβάζει τον πήχυ» για τον ρυθμό ανά
πτυξης στο 2,4% (έναντι προηγούμενης εκτί
μησης για 1,9%), εμμένοντας ωστόσο στην 
πρόβλεψή του για συρρίκνωση του παγκό
σμιου ΑΕΠ κατά 1,3% φέτος. Ο επικεφαλής 
του ΔΝΤ χαρακτήρισε ακόμη πρόωρη την 
συζήτηση για άρση των έκτακτων μέτρων 
τόνωσης των οικονομιών (που «άνοιξε» στο 
G8 με πρωτοβουλία της Γερμανίας και του 
Καναδά), καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι «είμαστε στο 
τέλος της κρίσης, κάτι που δεν ισχύει... Δεν 

μπορούμε να ανακάμψου
με προτού εξυγιανθούν οι 
ισολογισμοί των τραπε
ζών» , κατέληξε ο κ. Στρος 
Καν.

Προς επίρρωσιν των 
απόψέωντου, η Στατιστι
κή Υπηρεσία της Ε.Ε., 
E u rosta t, ανακοίνω σε 
χθες το πρωί ότι κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2009, 
1,22 εκατ. άνθρωποι έχα
σαν την δουλειά τους στην 
Ευρωζώνη. Η μείωση της 
απασχόλησης κατά 1,2% 

σε ετήσια βάση ήταν η μεγαλύτερη από την 
έναρξη καταγραφής των σχετικών στοιχείων 
το 1995 (ρεπορτάζ στη σελ. 5).

φών366 δισ. δολ. που έχουν ήδη ανακοινω
θεί), ανεβάζοντας τον συνολικό «λογαρια
σμό» της κρίσης στα 649 δισ. δολ.

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ »  Το σχόλιο του αντιπρό
εδρου της ΕΚΤ, Λουκά Παπαδήμου, ότι «οι 
μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνεται ότι 
διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια για να 
αντιμετωπίσουν τους κινδύνους» δεν ανα
κούφισε τους επενδυτές, κάτι που αποτυ
πώθηκε στη διεύρυνση των απωλειών στις 
κεφαλαιαγορές της Γηραιός Ηπείρου: Πα
ρίσι και Φραγκφούρτη έκλεισαν με απώλει
ες άνω του 3% (-3,2% και -3,54% αντίστοιχα),

ενώ ο FTSE στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 
2,61%. Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε και το ευρώ, 
το οποίο «βούτηξε» κάτω από τα 1,38 δολά
ρια από ενδοσυνεδριακό υψηλό άνω των 
1,40 δολαρίων, με ημερήσιες απώλειες της 
τάξης του 1,5%.

Το αμερικανικό νόμισμα είχε λάβει ού
τως ή άλλως ώθηση και από τη δήλωση του 
Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αλεξέι Κου- 
ντρίν (ενόψειτης σημερινής, πρώτης επίση
μης συνόδου των χωρών BRIC στο Εκατερί- 
νεμπουργκ της Ρωσίας) ότι δεν υπάρχει ε
ναλλακτική λύση από το δολάριο ως διεθνές 
αποθεματικό νόμισμα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ »  Λίγες ώρες αργότερα, στη 
Φ ραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα «έριξε λάδι στη φωτιά» καθώς στην 
εξαμηνιαία έκθεσή της για τη σταθερότητα 
του χρηματοοικονομικού συστήματος προέ- 
βλεψε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρει
αστεί να προχωρήσουν σε πρόσθετες δια
γραφές στοιχείων ενεργητικού ύψους 283 
δισ. δολ. φέτος και το 2010 (έναντι διαγρα-

ΕΚΤ
Ο Στην εξαμηνι
αία έκθεσή της 
προέβλεψε ότι οι 
ευρωπαϊκές τρά
πεζες θα χρειαστεί 
να προχωρήσουν 
σε διαγραφές 283 
δισ. δολ. φέτος και 
το 2010
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Οι ακάλυπτες επιταγές την περίοδο Ιανουάριου - Μαΐου του 2009 έφτασαν το ποσό των 1,319 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια 

περίοδο ήταν στα 424,4 εκατ. ευρώ. Παρουσιάζονται αυξημένες σε ποσοστό 211%. Το σύνολο των τεμαχίων που έχουν σφραγιστεί 

στο 5μηνο έφτασαν τα 132.357, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα ήταν 39.014, αύξηση 239%. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των ακάλυπτων 

επιταγών έχει υπερβεί το αντίστοιχο ποσό του 2008, που ήταν 1,291 δισ. ευρώ.

ΡΕΚΟΡ ΕΤΟΥΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 23,5% ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Πάνω από τα 1,5 δισ. εκιοξεύθπκε π αξία 
των ακάλυπτων επιταγών σε 5 μήνες
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Εκτός ελέγχου δείχνει να βρίσκεται η 
κατάσταση στην αγορά η οποία 
«πλημμύρισε» από ακάλυπτες επιτα

γές και απλήρωτες συναλλαγματικές για 
έναν ακόμη μήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Τειρεσία, μόνο για τους πρώτους 
πέντε μήνες του 2009, τα «φέσια» ξεπέρασαν 
τα 1,412 δισ. ευρώ, ποσό τριπλάσιο σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Να σημει
ωθεί ότι ο Μάιος ήταν ο χειρότερος μήνας 
του έτους, αφού σε απόλυτο νούμερο οι ακά
λυπτες επιταγές σημείωσαν νέο ρεκόρ έ
τους.

Έμποροι και επαγγελματίες δείχνουν 
να βρίσκονται σε απόγνω
ση, αφού εκτός του γεγονό
τος ότι κανείς δεν γνωρίζει 
αν οι επιταγές που έχουν 
στα χέρια τους παρουσιά
ζουν αντίκρισμα, οι τράπε
ζες και οι επαγγελματίες 
που συναλλάσσονται πολύ 
δύσκολα τις δέχονται προ- 
κειμένου είτε να εισπράξουν 
ζεστό χρήμα, είτε να πάρουν 
εμπόρευμα.

ΑΝΟΔΟΣ 211% Σύμφω
να με τα στοιχεία του Τειρε
σία, οι ακάλυπτες επιταγές 
την περίοδο Ιανουάριου -  

Μαΐου του 2009 έφτασαν το ποσό των 1,319 
δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 
στα 424,4 εκατ. ευρώ. Παρουσιάζονται αυ
ξημένες δηλαδή σε ποσοστό 211%. Το σύνο
λο των τεμαχίων που έχουν σφραγιστεί στο 
5μηνο έφτασε τα 132.357, ενώ πέρυσι το ίδιο 
διάστημα ήταν 39.014, αύξηση 239%. Να 
σημειωθεί ότι το σύνολο των ακάλυπτων 
επιταγών έχει υπερβεί το αντίστοιχο ποσό 
του 2008, που ήταν 1,291 δισ. ευρώ.

Μόνο για τον Μάιο οι ακάλυπτες επιτα
γές ανήλθαν σε 34.112 που αντιστοιχούν στο 
ποσό των 335 εκ. ευρώ. Η αύξηση σε σχέση 
με τον Μάιο του 2008, είναι αναφορικά με 
τα τεμάχια στο 248% και σχετικά με το συ
νολικό στο 228%.

Τον Μαίο η αύξηση σε σχέση με τον Α
πρίλιο του 2009, ως προς την αξία είναι της 
τάξεως 23,50%, ενώ η αύξηση των τεμαχίων 
ήταν 22,97%. Αν δει κανείς τα ποσά από 
μήνα σε μήνα, θα διαπιστώσει πως υπάρχει 
μία προοδευτική αύξηση, και αυτό από μόνο

Το σύνολο
της αξίας των 

ακάλυπτων επιταγών 

στο πεντάμηνο 

έχει υπερβεί το 

αντίστοιχο ποσό 

του 2008, που 

ήταν 1,291 δισ. ευρώ, 

αναδεικνύοντας 

την έλλειψη 

ρευστότητας

του είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγο
νός. Τον Ιανουάριο το συνολικό ποσό των 
ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στα 226 εκ. 
ευρώ, τον Φεβρουάριο στα 222 εκ. ευρώ, τον 
Μάρτιο στα 263 εκ. ευρώ, τον Απρίλιο στα 
271 εκ. ευρώ και τον περασμένο μήνα στα 
335 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την εικόνα που υπάρχει 
στις απλήρωτες συναλλαγματικές, αν και τα 
ποσά είναι πολύ μικρότερα, και εκεί η τάση 
είναι σαφώς ανοδική. Συγκεκριμένα για 
τους πρώτους πέντε μήνες τού 2009, το συ

νολικό ποσό από τα τεμάχια που δεν πλη
ρώθηκαν φτάνει τα 93,6 εκ. ευρώ, αυξημένο 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι 
σε ποσοστό 30,32%. Τα τεμάχια είναι αυξη
μένα σε ποσοστό 23,91% και ανήλθαν στις 
56.916.

Κ. ΜΙΧΑΑΟΣ Η κατακόρυφη αύξηση των 
ακάλυπτων επιταγών καταδεικνύει για μια 
ακόμη φορά το τεράστιο πρόβλημα ρευστό
τητας που αντιμετωπίζει η αγορά, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του

ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, αναφερόμενος στα στοι
χεία που είδαν το φως της δημοσιότητας.

«Η μοναδική διέξοδος για την επίλυση 
του προβλήματος, αυτή την εξαιρετικά δύσκο
λη συγκυρία», συνέχισε ο πρόεδρος του Επι
μελητηρίου, «είναι η αύξηση της χρηματοδό
τησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να 
καλύψουν τις ανάγκες τους. Το ΕΒΕΑ επα
νειλημμένα έχει θέσει το ζήτημα για τη λήψη 
μέτρων που θα διευκολύνουν τις τράπεζες να 
ρίξουν ζεστό χρήμα στην αγορά με ευνοϊκούς 
όρους για τους δανειολήπτες».

Πτώση 30%  στην οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο
Ο Δραματική «βουτιά» της αγοράς, 
καταγράφει το ΤΕΕ με βάση 
τις επιβλέψεις και τις αμοιβές 
των μηχανικών

Για δραματικές διαστάσεις στον οικοδομι
κό κλάδο εξαιτίας της μεγάλης πτώσης 
της δραστηριότητας, κάνει λόγο το Τεχνι
κό Επιμελητήριο Ελλάδας. Σύμφωνα με 
μελέτη του ΤΕΕ που έγινε με βάση το σύ
στημα ελέγχου των αμοιβών και των μη
χανικών, προκύπτει ότι η οικοδομική 
δραστηριότητα τον Μάιος μειώθηκε κατά 
30,09% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μή
να του 2008. Μάλιστα, το Επιμελητήριο ε
πισημαίνει ότι τα στοιχεία που ανακοίνω-

Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Α Σ

Μήνας Μελέτες
%

Επιβλέ
ψεις %

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -29,87 -61,78

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ -21,53 -16,24

ΜΑΡΤΙΟΣ +0,16 +15,27

ΑΠΡΙΛΙΟΣ -18,92 -6,36

ΜΑΙΟΣ -30,09 -19,00

σε η ΕΣΥΕ πρόσφατα περί ανάκαμψης 
της αγοράς τον Μάρτιο είναι πρόσκαιρα 
και δημιούργησαν κλίμα ευφορίας το ο
ποίο, όμως, δεν αντικατοπτρίζει την δρα-

ματική εικόνα της οικοδομής. Οπως προ
κύπτει, μετά την ελάχιστη ανάκαμψη που 
εμφανίστηκε τον Μάρτιο στην έκδοση των 
οικοδομικών αδειών (0,16%) και στις επι
βλέψεις (15,27%) έναντι του Μαρτίου του 
2008 τον Απρίλιο τα αντίστοιχα στοιχεία 
είναι -18,92% και 6,36% και τον Μάιο 
-30,09% και -19%. Το ΤΕΕ προβλέπει ότι 
και ο Ιούνιος θα είναι έντονα πτωτικός, 
και αυτό σημαίνει τεράστιες επιπτώσεις 
στην απασχόληση των μηχανικών και ό
λων των συναφών επαγγελμάτων. Είναι 
γεγονός, πάντως, ότι η συνεχής πτώση 
των πωλήσεων κατοικιών έχει φέρει γενι
κό «πάγωμα» στην οικοδομή αφού το α
πόθεμα απούλητων σπιτιών δεν μπορεί να 
μειωθεί και εκτιμάται σε έναν αριθμό από 
140 έως 200 χιλιάδες μονάδες.
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Απώλειες θέσεων εργασίας 1,916 εκατ. στην Ε.Ε. των «27»

Χάθηκαν 1,22 εκατ. θέαεις εργασίας 
ατην Ευρωζώνη το α' τρίμηνο ίου 2009

»  «Π ρ ω τα θ λη τές» ό σ ο ν 1,8%) σε σύγκριση προς το προη- Ε ξέλ ιξη  τη ς απασχόλησης στην Ευρω π αϊκή  Ενω ση

αφ ορά τ η ν  α π ώ λεια  θ έ σ ε ω ν 

εργασίας το  πρώ το τρ ίμ η νο

γούμενο-τέταρτο- τρίμηνο (2008) 
ενώ η μείωση των θέσεων εργασίας 
για τη χώρα μας περιορίζεται στο

% μεταβολή at σχέοη 
με το ϊΐροηγούμενο τρίμηνο

% ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους

ε φ έ το ς  εμ φ α νίζο ντα ι η 

Ισπ α νία  (3.1%), η Σλοβ α κία  

(1.9%) και η Ελλάδα (1,8%)

»  Ε π ιτά χυνση του ρυθμού 

α νόδ ου τη ς α νερ γία ς μέσα στο 

2 0 0 8  και το  2 0 0 9  από τρ ίμ η νο

0,6% αν συγκριθεί προς το αντίστοι
χο (πρώτο) τρίμηνο του προηγού
μενου έτους, γεγονός που δείχνει 
την επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου

(3 3μηνο
2008 

γ 3μηνσ δ ' 3μηνο
2009

α ' 3μηνο β ' 3μηνο
2008 

γ ' 3μηνο δ ' 3μηνο
2009

α'3μηνο

Ευρωζώνη 0,1 -0,2 -0,4 -0,8 1,1 0,6 0,0 -1,2
της ανεργίας μέσα στο 2008 και το 
2009 από τρίμηνο σε τρίμηνο και 
αποτελεί σήμα κινδύνου για περαι-

ϋ ίϋ  Ε.Ε. 27 0,1 -0,1 -0,3 -0,8 1,4 0,7 0,2 -1,2

1  Βέλγιο 0,3 0,3 0,0 -0,2 1,7 1,7 1,2 0,5
τέρω άνοδο της ανεργίας το επόμε
νο διάστημα.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία 
της Eurostat έχασαν συνολικά την

Β ·  Τσεχία 0,0 0,0 -0,2 -0,2 2,0 1,2 0,3 -0,7

■ μ·  Δανία 0,0 0,1 -0,5 - 13 1,1 0,1 -
σε τρ ίμ η νο  δ ε ίχ ν ο υ ν  τα Γερμανία 0,2 0,2 0,0 -0,3 1,5 1,4 1,0 0,1
σ τοιχεία  τη ς E u ro s ta t εργασία τους στην Ευρωζώνη το 

πρώτο τρίμηνο εφέτος 1,22 εκατομ
μύρια άτομα.

Εσθονία -2,2 0,2 -0,2 - -0,5 -0,3 -0,2 -7,2

για  τ η ν  Ελλάδα Ιρλανδία -1,1 -1,5 -1,1 - 0,3 -2,2 -3,9 -
Στο σύνολο των 27 κρατών με- 1111 Ελλάδα 0,1 0,1 0,6 -1,8 1.5 1,1 1,0 -0,6

ΒΡΥΞΕΛΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
ίδια  πάντα περίοδο έχασαν την 
εργασία τους 1,9163 εκατ. άτομα

Ί—  Ισπανία -03 -0,9 -2,1 -3,1 0,3 -0,8 -3,0 -6,4

Α  ραματική εμφανίζεται η 
/  \  μείωση της απασχόλησης 

/  m και η απώλεια θέσεων ερ- 
γασίαςτόσο στην Ευρωπαϊκή Έ νω 
ση των «27» όσο και στην Ευρωζώ

1  1  Γαλλία 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 0,7 0,4 -0,1 -0,7
(δηλαδή το 0,8% των απασχολού
μενων στη Γ ηραιά Ηπειρο).

1  1  Ιταλία 0,0 -0,4 -0,2 -0,3 0,8 -0,2 -0,2 -0,8

« •η  Λετονία -0,5 -2,1 -2,8 - 3,4 0,2 -5,4 -8,2

ΑΝΗΣΥΧΙΑ »  Η Eurostat υπογραμ ■ΗΜϋ Λιθουανία -0,6 0,2 -0,7 -4,5 -0,6 -1,0 -1,2 -5,1
νη -και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της Ελλάδας. Αυτό το συμπέρασμα 
απορρέει από τα στοιχεία για την

μίζει ότι τρεις ήσαν οι χώ ρες μέλη 
που επλήγησαν περισσότερο από 
την ανεργία αυτή την περίοδο, η

■μ  Λουξεμβούργο 0,9 1,5 -0,7 - 5,0 4,6 3,7 -

Κάτω Χώρες 0,3 0,1 0,4 - 1,7 13 1,2 -
απασχόληση, σύμφωνα με τη χθε Ισπανία, η Σλοβακία και η Ελλάδα. η  Αυστρία 0,4 0,3 0,3 -1,3 2,0 1,5 1,4 -0,4
σινή ανακοίνωση που δημοσιοποί
ησε η Eurostat.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία

Σύμφωνα με οικονομολόγους, τα 
αδύναμα στοιχεία για την απασχό
ληση σε συνδυασμό με τις προσδο

■ Μ  Πολωνία - - - - 5,4 3,7 3,0 -1,0

! ■  Πορτογαλία 0,0 -0,6 0,2 -1,2 1,2 -0,2 -0,1 -1,6
που δημοσιοποιήθηκαν από την 
ευρωπαϊκή υπηρεσία, «πρωταθλη
τές» όσον αφορά την απώλεια θέ
σεων εργασίας το πρώτο τρίμηνο

κίες για αρνητικό πληθωρισμό είναι 
πιθανό να πείσουν την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να διατη
ρήσει το βασικό παρεμβατικό της

.;̂ :;—;·"·······"................
0,7 0,6 0,4 -1,2 3,1 2,9 2,4 0,5Μ ·  Σλοβενία

Η ·  Σλοβακία 0,2 1,8 -0,2 -1,9 2,9 3,2 2,1 -0,4

Τ “  Φινλανδία 0,1 -0,7 -0,1 -0,3 1,9 0,8 0,8 -1,1
εφέτος εμφανίζονται η Ισπανία (με 
μείωση 3,1%), η Σλοβακία (με μεί
ωση 1,9%) και η Ελλάδα (με μείωση

επιτόκιο στο χαμηλό του 1% για 
παρατεταμένη περίοδο ή και να το 
μειώσει.

Βρετανία 0,0 -0,3 -0,2 -0,5 1,2 0,4 -0,2 -1,1

Β  Νορβηγία 0,7 0,5 -0,3 -0,5 3,5 3,1 1,8 0,5

Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ Ϊ5 * · " * * ·* «
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Ο Björn Andersson από τη Στοκχόλμη 
απέκτησε ένα ολοκαίνουριο διαμέρισμα 
αξίας 155.000€ στην Στοκχόλμη, 
καταΒάλοντας μόνο 523€ϋ!
Αυτή ήταν η χαμηλότερη 
και μοναδική τιμή!!


