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Στο τραπέζι η έξοδος από την Ευρωζώνη /

Πρωτοφανείς είναι οι πιέσεις που ασκούνται στη χώρα μας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους 
προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. Στο τραπέζι και η απειλή 
της μη καταβολής της έκτης δόσης του δανείου, σύμφωνα με δηλώσεις των Ζ. Κ. Γιούνκερ και Β. Σόιμπλε.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μήνυμα για άμεοη 
προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων

Τα «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης 
της ελληνικής κυβέρνησης με την 
τρόικα είναι ο προϋπολογισμός της ε
πόμενης χρονιάς και οι διαρθρωτι
κές μεταρρυθμίσεις, παραδέχθηκε, 
χθες, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος -πα
ρά πς επίμονες δημοσιογραφικές ε
ρωτήσεις- αρνήθηκε να καθορίσει το 
χρόνο επιστροφής των στελεχών του 
ΔΝΤ και της Ε.Ε. για να ολοκληρώ
σουν τις συνομιλίες με την Αθήνα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μερικοί 
αξιωματούχοι omv Ουάσιγκτον 
«νιώθουν πως η Ελλάδα είναι μία 
χώρα που δεν θέλει να βοηθηθεί». 
Και εκφράζουν αμφιβολίες για το εάν 
υλοποιηθούν τα μέτρα, καθώς, όπως 
τονίζουν, δεν έχουν ακόμα υλοποιη
θεί αυτά του Ιουνίου.
Πάντως, στο ταμείο διαφωνούν με 
τους Ευρωπαίους που απαιτούν συ
μπληρωματικά μέτρα το 2011, και 
προτείνουν να επιμεριστούν και στην 
επόμενη χρονιά για να δοθεί μία ανά
σα omv κυβέρνηση. Για το θέμα αυτό 
θα γίνει σήμερα συζήτηση μεταξύ του 
κ. Τόμσεν και των άλλων στελεχών 
της τρόικας. Ο αξιωματούχος του 
ΔΝΤ προτείνει, επίσης, να ψηφιστεί 
νόμος από τη Βουλή που να περιλαμ
βάνει αυτά τα μέτρα.
Σύμφωνα με στέλεχος του ταμείου, 
στο θέμα των διαρθρωτικών μέτρων 
δεν κάνουν πίσω. Αποκάλυψε όπ ε
νώ είχαν ψηφιστεί οι νόμοι για το ά
νοιγμα των «κλειστών» επαγγελμά
των, την ίδια σπγμή πέρασαν τροπο
λογίες «από την πίσω πόρτα», όπως 
είπε χαρακτηριστικά, για να διασώ- 
σουν τα επαγγέλματα των δικηγό
ρων, των συμβολαιογράφων, των πο
λιτικών μηχανικών και το ποσοστό 
κέρδους των φαρμακοποιών. Επί
σης, εξέφρασε φόβους όπ δεν θα ψη
φιστεί από όλους τους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ το νομοσχέδιο για το ενιαίο 
μισθολόγιο. Την ερχόμενη Τετάρτη 
θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνε
δρίαση του Δ.Σ. για την Ελλάδα. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, αντιπρόσω
ποι απαίτησαν ενημέρωση από τον κ. 
Τόμσεν τόσο για την παύση των δια
πραγματεύσεων όσο και για π ς  πλη
ροφορίες όπ η κυβέρνηση απέτυχε 
στους στόχους που έθεσε η τρόικα α
πό τον περασμένο Ιούνιο. Η πηγή ι
σχυρίστηκε όπ η ελληνική κυβέρνη
ση δεν πέτυχε τους στόχους που α
παιτούνται για να πειστεί το διοικηπ- 
κό συμβούλιο ώστε να εγκρίνει τη 
νέα δόση για την Ελλάδα.
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Π ιέσ εις κ α ι α π ε ιλ έ ς  χ ω ρ ίς
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο  α π ο  τ η ν  τρ ό ικ α
ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ - ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΕΜΙΡΗ - 
ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Ισχυρές πιέσεις ασκούνται omv Ελλάδα 
από τους Ευρωπαίους προκειμένου να 
προχωρήσει την πιστή εφαρμογή των μέ

τρων που έχουν εξαγγελθεί, γιατί σε διαφορε
τική περίπτωση τονίζουν πως δεν πρόκειται 
ναλάβειτηνέκτηδόση. Μάλιστα, οιτόνοιέχουν 
ανέβει επικίνδυνα και πλέον ακόμη και μετρι
οπαθείς αξιωματούχοι της Ε.Ε., όπως ο Ζ.Κ. 
Γιούνκερ, υψώνουν τους τόνους και απειλούν 
πλέον ευθέως. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι 
δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομι- 
κώνΒ. Σόιμπλε πως είναι στο χέριτης Ελλάδος 
να εκπληρώσει τους όρους και να παραμείνει 
στη ζώνη του ευρώ.

Σκληρές ήταν και οι δηλώσεις του προέ
δρου του Eurogroup Ζ. Κ. Γιούνκερ, που τόνι
σε ότι «η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρεί 
δεδομένη την έκτη δόση, θα πρέπει να παρου
σιάσουν αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να υπάρξει 
η ευελιξία για την Ελλάδα σχετικά με τους 
στόχους για τη μείωση του ελλείμματος».

Η κατάσταση πλέον δείχνει να γίνεται ιδι
αίτερα δύσκολη για τη χώρα μας και για 
πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι έστω και με 
πλάγιο τρόπο η παραμονή ή όχι της Ελλάδος 
om ζώνη του ευρώ. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν να 
είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τη στά
ση και την αποτελεσματικότατα της Ελλάδος, 
και πλέον το δείχνουν με κάθε ευκαιρία.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ Με βάση τα 
παραπάνω, η επιστροφή της τρόικας omv 
Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα κρίνεται ως 
ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού οι διαπραγματεύσεις 
μαζί της θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επό
μενη ημέρα για την πορεία της ελληνικής οι
κονομία. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές 
κλίμα ιδιαίτερη αξία αποκτά και το γεγονός 
όπ χθες δεν κατέστη δυνατό να αντλήσει από 
π ς  αγορές το ιδιαίτερα χαμηλό ποσό των 300 
εκατ. ευρώ, μέσω των μη ανταγωνισηκών 
προσφορών της έκδοσης θμηνων εντόκων 
γραμματίων και περιορίστηκε στα 155 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο 
Οικονομικών εξετάζει και έχει θέσει σε εφαρ
μογή plan Β, ώστε να εξασφαλίσειm v απαραί
τητη ρευστότητα για το όσο το δυνατό μεγαλύ
τερο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρξει 
πρόβλημα omv εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά 
και omv καταβολή μισθών και συντάξεων. 
Έ χει δοθεί εντολή να μην πληρώνονται υπο
χρεώσεις του Δημοσίου που υπάρχει τρόπος 
να καθυστερήσουν.

Τα κακά μαντάτα, όμως, έρχονται και από

»  0 πρόεδρος του Eurogroup Ζ. Κ. Γιούνκερ

»  0 υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε

Συμβιβαστική λύση 
για το «ποινολόγιο»

Θετική υποδοχή έτυχε στο Ευρωκοινοβούλιο η 
συμβιβασπκή πρόταση της Πολωνίας για την υιοθέ
τηση αυστηρότερων κανόνων εφαρμογής του Συμ
φώνου Σταθερότητας. Μέχρι σήμερα η επιβολή κυ
ρώσεων απαιτεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου με αυξημένη πλειοψηφία και η Κομισιόν 
πρότεινε εφεξής να επιβάλλονται οι κυρώσεις, ε
κτός αν υπάρξει αρνηηκή απόφαση με αυξημένη 
πλειοψηφία. Η νέα πρόταση προβλέπει διατήρηση 
του σημερινού κανόνα, αλλά σε περίπτωση που η 
Επιτροπή εισηγηθεί επιβολή κυρώσεων και το Συμ
βούλιο δεν υιοθετήσει την πρόταση τότε η Επιτροπή 
θα μπορεί να επανέρθει εντός 3 μηνών και πλέον 
θα θεωρείται όπ η πρόταση εγκρίθηκε εκτός αν υ
πάρξει αρνητική απόφαση με απλή πλειοψηφία.

το «μέτωπο» του PSI, της ανταλλαγής ομολό
γων. Όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ, 
το σχέδιο συμμετοχήςτου ιδιωτικού τομέα om 
διάσωση της Ελλάδας δεν δουλεύει και θα 
πρέπει να εξεταστούν άλλοι μηχανισμοί. Να 
σημειωθεί όπ η προθεσμία για τη συμμετοχή 
στο PSI ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά έχει 
δοθεί ατύπως παράταση τουλάχιστον ως τα 
τέλη του μήνα για να προσεγγίσει η συμμετοχή 
στο επιθυμητό επίπεδο του 90%.

ΠΙΕΖΟΥΗ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ Ο εκπρόσωπος 
του Όλι Ρεν διεμήνυσε χθες οτις ελληνικές 
αρχές όπ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν mv 
T pim «καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό» πς προσ
δοκίες της Επιτροπής, αλλά δεν απέκλεισε το 
ενδεχόμενο να ζητηθούν πρόσθετα μέτρα εφό
σον κριθεί αναγκαίο. Ο εκπρόσωπος του κοι
νοτικού επιτρόπου υπενθύμισε με νόημα όπ 
-όπως προβλέπεται τόσο από τη συμφωνία του 
Μαΐου του 2010 όσο και από mv απόφαση της 
21ης Ιουλίου 2011- η χρηματοδότηση συνδέε
ται με mv τήρηση αυστηρών προϋποθέσεων. 
«Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχιση της χρημα
τοδότησης εάν διαπιστωθεί όπ δεν έχουν εκ
πληρωθεί οι υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτη
ριστικά ο Α. Αλταφάζ.

Πάντως, ακολουθώντας πιοτά την τακτική 
της Κομισιόν «μασιίγιο και καρότο», ο εκπρό
σωπος της Κομισιόνυπογράμμισε όηεπίκειται 
επανάληψη των συνομιλιών και πως ο'Ολι Ρεν 
δεν θα εξέφραζε προχθές τη βεβαιότητα για 
επάνοδο του κλιμακίου mv ερχόμενη εβδομά
δα omv Αθήνα, εάν δεν υπήρχαν επαρκείς 
ενδείξεις όπ οι διαβουλεύσεις εξελίσσονται με 
ικανοποιητικό τρόπο. Η Επιτροπή διευκρίντσε, 
επίσης, όπ έωςτην επόμενη εβδομάδα, που θα 
επανέλθουν οι ελεγκτές omv Ελλάδα, βρίσκε
ται σε εξέλιξη η τεχνική επεξεργασία των μέ
τρων για τον προϋπολογισμό του 2012 καθώς 
και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ανα
πτυξιακού χαρακτήρα.

Σχολιάζοντας π ς  δηλώσεις του Γ ερμανού 
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόι
μπλε, σύμφωνα με π ς  οποίες «είναι στο χέρι 
της Ελλάδας η παραμονή της στο ευρώ», ο Α. 
Αλταφάζ ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει α
πολύτως καμιά συζήτηση περί αποχώρησης 
της Ελλάδας από το ευρώ». Μάλιστα, ο εκ
πρόσωπος του Όλι Ρεν αποσαφήνισε όπτόσο 
από πολιπκής όσο και από νομικής άποψης 
δεν υφίσταται θέμα εξόδου ή αποβολής ο
ποιοσδήποτε χώρας από την Ευρωζώνη, 
κάπ που αποτυπώνεται ρητά om Συνθήκη της 
Λισαβόνας. «Η συμμετοχή στο ευρώ είναι α- 
μετάκλητη», κατέληξε ο εκπρόσωπος του 
Φιλανδού επιτρόπου.
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Η ύφεση βαθαίνει ανησυχητικά «πνίγοντας» την ελληνική οικονομία. Διαμορφώθηκε στο 7,3% του ΑΕΠ 
για το β' τρίμηνο, την ίδια ώρα που η καταναλωτική δαπάνη συρρικνώθηκε κατά 6,8% στο β' τρίμηνο.
Σε «εφιάλτη» αναδεικνύεται η ανεργία που διαμορφώθηκε στο 16% τον Ιούνιο, πλήττοντας ένα στους τέσσερις νέους.
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Η ύ φ ε ο η  β α θ α ίνε ι κ α ι «δ ια λύει»  
τ ο ν  π α ρ α γ ω γ ικ ό  ιαχό τη ς χ ώ ρ α ς

ρεί ιον Ιούνιο η πτώση της οικοδομής να είναι 
συγκριτικά μικρότερη από τους προηγούμε
νους μήνες, ωστόσο η πτώση παραμένει σε 
διψήφιο ποσοστό για σειρά μηνών. Η οικο
δομή αποτέλεσετην «ατμομηχανή» της ελλη
νικής οικονομίας για πάνω από μία δεκαετία. 
Οι άνεργοι στοντομέατης οικοδομής πολλα- 
πλασιάζονται καθημερινά, δημιουργώντας 
ένα εκρηκτικό μείγμα.

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ »  Το πλέον ανησυχητικό 
είναι όη σε κανένα τομέα της ελληνικής οι
κονομίας δεν υπάρχει έστω και δείγμα όχι 
ανάπτυξης, αλλά σταθεροποίησης. Έτσι εκ
φράζεται η βεβαιότητα πλέον ότι η ύφεση θα 
συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, «σκο
τώνοντας» την ελληνική οικονομία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα 
στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο του 2011, 
από όπου και θα εξαρτηθεί το ύψος της ύφεσης 
για το τρέχον έτος. Τα πάντα βέβαια στην οι
κονομία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι 
η συνέχιση της ύφεσης σημαίνει απώλεια ε
σόδων στο Δημόσιο, μεγαλύτερη ανεργία, 
απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία 
και βέβαια το κυριότερο κάθετη μείωση του 
βιοτικού επιπέδου ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό 
για την ελληνική κοινωνία.

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Βαθαίνει ανησυχηπκά η ύφεση στην 
ελληνική οικονομία διαψεύδοντας 
και τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμή

σεις. Το πρώτο εξάμηνο «τρέχει» με ρυθμό 
7,7% και όλα πλέον δείχνουν όπ ο στόχος που 
έχει τεθεί μέσα από το Μεσοπρόθεσμο, θα 
παραμείνειως «όνειρο θερινής νυκτός», ενώ 
πληθαίνουν οι φωνές εκείνες που «βλέπουν» 

την ύφεση να ξεπερνά κατά 
πολύ το 5%, με ό,τι αυτό σημαίνει 
για την επόμενη ημέρα της χώ
ρας. Οι εξελίξεις στους βασικούς 
δείκτες της οικονομίας, δημι
ουργούν δυσμενείς εκτιμήσεις, 
όχι μόνο για το 2011 αλλά και 
για το 2012.

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ »  Οι αναλυτές 
τονίζουν πως το πλέον ανησυ
χητικό στοιχείο, δεν είναι η έ
νταση της ύφεσης, που εν πολ- 
λοίς μπορεί να ήταν και αναμε

νόμενη, αλλά το όη δεν υπάρχει κανένα απο
λύτως σημάδι επιβράδυνσης της ύφεσης. Η 
ελληνική οικονομία στην παρούσα φάση 
ζητάει σταθερότητα ή τουλάχιστον σημάδια 
σταθεροποίησης. Με λίγα λόγια να φανεί

«φως στην άκρη του τούνελ» και δυστυχώς 
αυτό για την ώρα δεν φαίνεται.

β  Εκτός από την ύφεση, δραμαηκά είναι 
και τα στοιχεία για την ανεργία. Ένα μήνα 
όπως ο Ιούνιος, που λόγω του τουρισμού αυ
ξάνεται παραδοσιακά η απασχόληση, εντού
τοις αυτό που φάνηκε στην αγορά ήταν σχε- 
ηκά μικρό και η ανεργία από το ύψος-ρεκόρ 
16,6% το Μάιο παρέμεινε σε σταθερά υψηλά

επίπεδα και τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 
16%, με 793.000 ανθρώπους να μην έχουν 
εργασία. Οι φόβοι πως από την αρχή του 
Φθινοπώρου η ανεργία θα εκτοξευθεί, δεί
χνουν να επαληθεύονται.

© Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει πως η 
βαθιά ύφεση αποτελεί το υπ’ αριθμό ένα πρό
βλημα της ελληνικής οικονομίας, είναι η 
συνεχιζόμενη «βουπά» στην οικοδομή. Μπο-
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Συρρίκνωση 7,3% του ΑΕΠ 
στο β' τρίμηνο του 2011
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Νέα μεγάλη «βουπά» 7,3% παρουσία
σε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
το δεύτερο τρίμηνο του 2011, σε σύγκριση 
με το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ένανη αρ
χικής εκτίμησης για κάμψη 6,9%. Η δια
φορά αυτή που προέκυψε οφείλεται, σύμ
φωνα με την Ελληνική Σταησηκή Αρχή, 
στη διαθεσιμότητα νέων στοιχείων, κυρί
ως των δεικτών του κύκλου εργασιών των 
υπηρεσιών, οι οποίοι σχηματίζονται περί
που 70 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου 
αναφοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η 
συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσί
ασε μείωση κατά 6,8% σε σχέση με το δεύ
τερο τρίμηνο του 2010. Πάντως, το γεγο
νός όπ τα στοιχεία αυτά δεν είναι εποχικά 
διορθωμένα δημιουργούν ένα επιπλέον 
πρόβλημα στην ελληνική κυβέρνηση. 
Στην πράξη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
πραγματική και αξιόπιστη εκτίμηση για το

ύψος της ύφεσης στο σύνολο του έτους. Έ 
τσι σπς διαπραγματεύσεις που γίνονται με 
την τρόικα το ύψος της ύφεσης δεν μπορεί 
να εκπμηθεί και έτσι να υπάρχει μία σοβα
ρή βάση συζήτησης. Οι ακαθάριστες επεν
δύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν σε 
ποσοστό 17,9% σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2010.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Επιπλέον, 
πτώση 26,5% παρουσίασε το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου, ανησταθμίζοντας 
μερικώς την κάμψη του ΑΕΠ και πτώση 
κατά 1,4% σημείωσαν οι εξαγωγές αγα
θών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών 
αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι εξαγωγές υ
πηρεσιών μειώθηκαν σε ποσοστό 3,8%. 
Τέλος, συρρικνώθηκαν κατά 7,6% οι εισα
γωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγω
γές αγαθών κατέγραψαν κάμψη σε ποσο
στό 7,1% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κα

τά 9,2%. Το σύνολο του ΑΕΠ σε τρέχουσες 
τιμές το δεύτερο τρίμηνο του 2011 διαμορ
φώθηκε σε 55,5 δισ. ευρώ, ένανη 58,74 
δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα 
του 2010. Πάντως είναι υψηλότερο από 
αυτό του πρώτου τριμήνου που είχε δια
μορφωθεί στα 51,25 δισ. ευρώ.
Σε σταθερές ημές το ΑΕΠ του δευτέρου 
τριμήνου ήταν στα 40,73 δισ. ευρώ, από

43,96 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο 3τρίμηνο 
του 2010.
Πάντως να σημειωθεί όη τα παραπάνω 
στοιχεία δεν είναι «εποχικά διορθωμένα» 
λόγω της διακοπής της χρονολογικής σει
ράς των τριμηνιαίων στοιχείων της γενι
κής κυβέρνησης και της διαθεσιμότητας 
δεδομένων για πολύ μικρή χρονική περίο
δο (α' τρίμηνο 2009 - β' τρίμηνο 2011).
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Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Μνήμες μετανάστευσης 
από το κύμα ανέργων

Ανεργος 
1 στους 4  νέους

20
Ποσοστό ανεργίας
► κατά έτος

Ιούνιος 2006-2011

% 11 £
—

16,0

j 8,3 — 8,2 7,3 8,6 —
11,0

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ετών

Στο 16% η ανεργία τον Ιούνιο
Ούτε ο τουρισμός στάθηκε ι

κανός να αναχαιτίσει την ανερ
γία. Έτσι το ποσοστό ανεργίας 
τον Ιούνιο, πρώτο ουσιαστικά 
μήνα που οι τουριστικές επιχει
ρήσεις δουλεύουν με αυξημένο 
ποσοστό εργαζομένων, ο δεί
κτης της ανεργίας έφτασε το 
16%, που μπορεί μεν να είναι ε
λαφρά χαμηλότερος από το Μά
ιο, ήταν στο 16,6%, αλλά εντού
τοις παρέμεινε σε ιστορικά υψη
λά επίπεδα. Να σημειωθεί ότι η 
Ελλάδα έχει να δει ανεργία στο 
16% από την περίοδο που οι Έ λ
ληνες έφευγαν μετανάστες στη 
Γερμανία, την Αυστραλία, τον 
Καναδά και τις ΗΠΑ.
Οι άνεργοι τον Ιούνιο έφτασαν 
τις 793.685, έναντι 582.364 τον 
αντίστοιχο μήνα του 2010, έχου
με δηλαδή 211.321 ανέργους πε

ρισσότερους.
Επίσης για ένα ακόμη μήνα οι 
οικονομικά μη ενεργοί είναι πε
ρισσότεροι από τους απασχο- 
λουμένους. Έτσι οι οικονομικά 
μη ενεργοί έφτασαν τα 4,4 εκατ. 
από 4,3 εκατ. πέρυσι τον Ιούνιο, 
ενώ οι απασχολούμενοι τα 4,16 
εκατ. από 4,43 εκατ. πέρυσι τον 
Ιούνιο.
Πάντως είναι άξιο σχολιασμού 
το γεγονός ότι το 2008 οι άνερ
γοι ήταν 359.978 και σήμερα έ
χουν υπερδιπλασιαστεί.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργί
ας παρατηρείται και πάλι στη 
Μακεδονία, όπου στη μεν δυτι
κή Μακεδονία ανέρχεται στο 
θλιβερό ποσοστό του 22,1%, 
στην κεντρική Μακεδονία στο 
19,1%, ενώ σχετικά μικρότερο 
είναι στην ανατολική Μακεδο

νία και Θράκη με 15,8%.
Τα μικρότερα ποσοστά τα βρί
σκουμε στο νότιο Αιγαίο με 
8,2% και στην Κρήτη με 10,9%, 
κυρίως λόγω της έναρξης της 
τουριστικής περιόδου.
Νέοι και γυναίκες είναι σταθε
ρά τα «θύματα» της ανεργίας. 
Συγκεκριμένα το ποσοστό στις 
άνεργες γυναίκες ήταν στο 
19,9% από 15,5% που ήταν πέρυ
σι τον ίδιο μήνα, ενώ στους άν- 
δρες η ανεργία έφτασε το 13,2%, 
από 8,9% τον Ιούνιο πέρυσι.
Η ανεργία στους νέους πετάει α
πό... ρεκόρ σε ρεκόρ. Έφτασε 
τον Ιούνιο στο 43,3% από 29,8% 
πέρυσι. Μεγάλο ποσοστά ανερ
γίας παρουσιάζονται στις ηλικί
ες από 24 - 35 ετών και 35 - 44 
που διαμορφώνονται σε 22,6% 
και 13,2% αντίστοιχα.

κρηκτικές» επιδόσεις 
της ανεργίας, που ανα
μένεται να φθάσει φέτος 

σε πραγμαηκά επίπεδα στο 26%, γυ
ρίζοντας τη χώρα στα δεδομένα της 
δεκαετίας του 1950, καταγράφει το 
Ινστιτούτο Εργασίαςτης ΓΣΕΕ και της 
ΑΔΕΔΥ. Παρουσιάζοντας τα συμπε
ράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου 
για το 2011, ο επιστημονικός διευθυ
ντής του ΙΝΕ, Σάββας Ρομπόλης είπε 
ότι για το τρέχον έτος η ύφεση θα κι
νηθεί γύρω στο 5% κι αυτό σημαίνει 
πως η στατιστική ανεργία θα κινηθεί 
στο 17% κι η πραγματική στο 23%.

«Το 2012 η ύφεση προβλέπεται 
στο 2% του ΑΕΠ, η στατισηκή ανεργία 
στο 20% και αν προστεθούν οι απολύ
σεις στο Δημόσιο στο 20,8%, ενώ η 
πραγματική θα εκτιναχθεί στο 26% 
του συνολικού εργατικού δυναμικού» 
επισήμανε ο καθηγητής και προέβλε- 
ψε μικρή μεγέθυνση της οικονομίας 
το 2013, της τάξης του 0,5% - 0,8% του 
ΑΕΠ. «Δυστυχώς δεν πρόκειται να 
συνοδευτεί με αύξηση της απασχόλη
σης, θα είναι άνεργη ανάπτυξη και

για αυτό μιλούμε για κραχ ανεργίας», 
τόνισε χαρακτηριστικά για να προ
σθέσει ότι στα επόμενα τέσσερα έτη, 
έως και το 2015, η στατισηκή ανεργία 
στη χώρα θα κυμαίνεται μεταξύ 700 
χιλ. και 1,1 εκατ. ανέργων, κάη που 
θα σημάνει και απώλεια εσόδων της 
τάξης των 5-6 δισ. ευρώ, ετησίως για 
τα ασφαλισηκά ταμεία, που ίσως α- 
νημετωπίσουν κίνδυνο στην καταβο
λή των συντάξεων. «Καταστρέφουμε 
μια οικονομία και μια κοινωνία, για 
να βεληώσουμε το επίπεδο της αντα
γωνιστικότητας μόλις κατά 10%».

ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΙΣΩ Με βάση 
τα στοιχεία της έκθεσης, η απόκλιση 
εισοδήματος ανά κάτοικο και η πα- 
ραγωγικότητα έχουν υποχωρήσει στα 
επίπεδα του 2000, η αγορασπκή δύ
ναμη του μέσου μισθού στα επίπεδα 
του2002, η ιδιωτική κατανάλωση στα 
επίπεδα του 2004 και η μείωση του 
ΑΕΠ (10,2% στην τριετία 2009 - 2011) 
είναι η μεγαλύτερη στη μεταπολεμική 
περίοδο.

ΛΕΟΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Πτώσεως συνέχεια με 29,3% στην οικοδομή
Με υψηλούς ρυθμούς συνε

χίζεται η πτώση στην οικοδομή, 
έστω και αν το Μάιο παρουσιάζε
ται ελαφρά επιβράδυνση της 
πτώσης, κάη που ενδεχομένως 
μπορεί να είναι και ένα συγκυρι
ακό στοιχείο. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Ελληνικής Σταηση- 
κής Αρχής, η πτώση με κριτήριο 
τον όγκο για την ιδιωτική οικο
δομική δραστηριότητα ανήλθε 
στο 29,3%, με βάση την επιφά
νεια των νέων κηρίων η πτώση 
είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτά
νει το 36,7%. Αντίθετα μικρότερη 
αναλογικά είναι η πτώση που

παρατηρείται στον αριθμό των 
νέων αδειών που εκδόθηκαν το 
Μάιο, που έφτασε το 15,2%. Με 
βάση τον όγκο η μεγαλύτερη 
πτώση εντοπίζεται στην Ήπειρο 
όπου η πτώση έφτασε το 64,2% 
για να ακολουθήσει η Κρήτη με 
κάμψη 54,5%, η κεντρική Μακε
δονία με 43,5% και η ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη με μείω
ση 36,6%. Μοναδική περιοχή 
που είχε αύξηση σε ό,η αφορά 
τον όγκο των νέων κηρίων είναι 
το νόηο Αιγαίο με 7,3%.
Ένα ακόμη στοιχείο που έχει τη 
σημασία του και θα μπορούσε να

δώσει μία έστω και μικρή νότα 
αισιοδοξίας είναι η άνοδος που 
παρατηρήθηκε στην Αττική στον 
αριθμό των νέων αδειών σε πο
σοστό 5,2%.
Για τους πρώτους πέντε μήνες 
του έτους (Ιανουάριος - Μάιος 
του 2011), με βάση τον όγκο των 
νέων κηρίων, η πτώση φτάνει το 
31,7%, με βάση την επιφάνεια 
των νέων κηρίων το 32,4%, ενώ 
με κριτήριο τον αριθμό των αδει
ών η πτώση ανέρχεται στο 
22,4%, κάη που δείχνει πως κα
τασκευάζονται όλο και μικρότε
ρα κτίρια.

Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα
κατά πεοιώέοεια

ο
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Σήμα κινδύνου
Η κατάσταση του 
κέντρου της Αθήνας 
εξακολουθεί να είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη

24,4%
από 23% που ήταν το Μάρτιο του 2011 και από 
18% που ήταν τον Αύγουστο του 2010 αυξήθηκε 
το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων

42% 31,5%
είναι το ποσοστό των «λουκέτων» στη 
Σόλωνος όπου έχει το μεγαλύτερο πο
σοστό κλειστών καταστημάτων

είναι το ποσοστό των «λουκέτων» στην 
οδό Σταδίου ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη 
η αναλογία φτάνει στο 28,5%

«Στο κόκκινο» το εμπόριο: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έκλεισε σε ένα έτος

122.000 «λουκέια» οε δύο χρόνια
»  Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ 
69.000 εμπορικά καταστήματα 

έκλεισαν και αναμένεται τον 
Αύγουστο του 2012 να βάλουν 
«λουκέτο» ακόμη 53.000

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΛΠΝΑ

Σβήνουν από τον εμπορικό 
«χάρτη» της χώρας όλο και 
περισσότερες επιχειρήσεις 

με αποτέλεσμα 1 στις 4 να έχουν 
βάλει «λουκέτο» μέσα σε ένα χρόνο. 
Αυτό αποκαλύπτει η εξαμηνιαία έ
ρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και 
Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομο
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου που 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Σύμ
φωνα με αυτή 69.000 εμπορικά κα
ταστήματα έκλεισαν και αναμένεται 
τον Αύγουστο του 2012 να έχουν την 
ίδια... τύχη και άλλα 53.000. Δηλαδή 
στη διετία 2010 -2012 θα... αποχω
ρήσουν 122.000. Σημειώνεται, σύμ
φωνα με την ΕΣΕΕ, ότι στις αρχές 
του 2009 λειτουργούσαν 324.000 ε
μπορικές επιχειρήσεις.

Τρομακτικά είναι τα ποσοστά 
των κλειστών καταστημάτων σε 
μεγάλους εμπορικούς δρόμους. Για 
παράδειγμα στην Αθήνα και συγκε
κριμένα στην οδό Σόλωνος το 42% 
των επιχειρήσεων δεν υπάρχουν 
πια. Στη Σταδίου το ποσοστό είναι 
32% και στην Τσακάλωφ στο Κολω- 
νάκι ανέρχεται στο 35%. Στην οδό 
Πλαστήρα στο Μαρούσι έχει κατε
βάσει... ρολά το 35%, λίγο πιο βόρεια 
στην Κηφισιά, -στην οδό Κολοκο- 
τρώνη- έχει διαγράφει το 33% των 
εμπορικών επιχειρήσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΗΙΚΗ »  Ανάλογη κατά
σταση παρουσιάζεται και στη Θεσ
σαλονίκη. Στην Κάσσανδρο το 30% 
των καταστημάτων έκλεισε και στην 
Αγ. Σοφίας το 28%, στη Β. Όλγας 
καιΕγνατίατο20%. Σεάλλεςπόλεις 
της βόρειας Ελλάδας έχουν βάλει 
«λουκέτο» στην Κοζάνη -στην οδό 
Τράντα- το 26,3%, στην Έδεσσα - 
στην οδό Αρχελάου το 33,3% και στη 
Βέροια το ποσοστό έχει κλείσει το 
21%. Στη Λάρισα το ποσοστό των 
καταστημάτων που δεν λειτουργεί 
πια είναι στο 16,5%, στην Τρίπολη 
19,7% και στο Ηράκλειο της Κρήτης 
17,3%.

Η εικόνα στην αγορά βαίνει από 
το κακό στο χειρότερο... Αρκεί να

Ιΐ<>.087
¿ § » . 0 8 9

Δρόμοι με ρεκόρ 
στα λουκέτα

Ποσοστό %

Σόλωνος-Αθήνα 42
Σταδίου-Αθήνα 32
Τσακάλωφ-Αθήνα 35
Πλαστήρα -Μαρούσι 35
Κολοκοτρώνη - 
Κηφισιά

33

Κασσάνδρου-
θεσσαλονίκη

30

Αγ. Σοφίας-θέσ/νίκη 28
Β. Ολγας & Εγνατίας 
-Θεσσαλονίκη

20

Τράντα-Κοζάνη 26,3
Αρχελάου - Εδεσσα 33,3
Κεντρικής -Βέροια 21

Λουκέια στους 
εμπορικούς δρόμους 

της Θεσσαλονίκης

Λουκέτα
(%)

Ιων. Δραγούμη 20,5%
Κασσάνδρου 30,0%
Βενιζέλου 19,2%
Ερμου 17,8%
Προξένου Κορόμηλά 11,5%
Εγνατία 18,9%
Τσιμισκή 11,6%
Βασιλίσσης Ολγας 19,7%
Αγίας Σοφίας 27,8
Μητροπόλεως 11,9%
Σύνολο 19,1%

Τα στοιχεία για την Αττική
_. , . Σύνολο κλειστών Σύνολο καταστημάτων καταστημάτων Ποσοστό

Καταγραφή στο σύνολο των περιοχών της Αττικής (Κέντρο Αθήνας, 
Κολωνάκι, Μαρούσι, Ν. Ιωνία, Κηφισιά, Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Πειραιάς, 

Περιστέρι, Γλυφάδα)
7.980 | 1.799 22,5%
Αύγουστος 2010- Φεβρουάριος 2011 14,8%-20,6%

Κέντρο Αθήνας (Πατησίων, Ερμού, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, 
Σόλωνος, Τρικούπη, Μπενάκη, Θεμιστοκλέους)

2.861 | 699 24,4%
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011 18%-23,4%

Κολωνάκι (Ικουφά, Τσακάλωφ, Π. Ιωακείμ)
300 71 23,6%
Αύγουστος 2010- Φεβρουάριος 2011 12,5%-18,3%

Ν. Ιωνία (Λεωφόρος Ηρακλείου)
559 | 118 21,3%
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011 14,7%-17,8%

Μαρούσι (Ερμού, Πλαστήρα, Αγ. Δημητρίου)
216 | 42 
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011

19,5%
16,3%-17,0%

Κηφισιά (Παπαδιαμάντη - Αργυροπούλου, Παναγίτσας, Λεβίδου, 
Κολοκοτρώνη, Κασσαβέτμ)

340 | 81 23,8%
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011 11,8%-21,0%

Χαλάνδρι (Χαϊμαντά, Αγίας Παρασκευής, Ανδ. Παπανδρέου)
474 | 97 20,5%
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011 17%-22,3%

Καλλιθέα (Θησέως)
520 102 19,6%
Αύγουστος 2010-Φεβρουάριος 2011 13,5%-16,8%

Πειραιάς
1.591 350 22,0%
Αύγουστος 2010- Φεβρουάριος 2011 11%-17,6%

Περιστέρι (Εθνικής Αντιστάσεως, Σαρανταπόρου, Αιμίλιου Βεάκη)
380 | 64 16,8%
2010- 2011 -

Γλυφάδα (Μεταξά, Λαμπράκη, Ααζιιράκη, Κύπρου, Αν. Παπανδρέου, 
Αριέμιδος, Ζησιμοπούλου, Γιαννιτσοπούλου )

739 · | 175 23,7%
2010- 2011 -

επισημανθεί πω ς το Καλοκαίρι του 
2010 είχε κλείσει το 15% των επι
χειρήσεων, το φετινό Χειμώνα το 
21 % και τον περασμένο μήνα, όπως 
προαναφέρθηκε το ποσοστό ήταν 
25%.

Στην έρευνα της ΕΣΕΕ γίνονται 
έξι διαπιστώσεις:

1. Μετεγκατάσταση/ερήμωση σε 
παράδρομους.

Παρατηρείται μια μετακίνηση 
εμπορικών επιχειρήσεων από πα
ρόδους σε κεντρικούς δρόμους των 
πόλεων. Η κίνηση ι ήταν ανα

μενόμενη λόγω μείωσης των ενοι
κίων και μεγάλης προσφοράς κε
νώ ν καταστημάτων που βρίσκονται 
σε εμπορικότερα σημεία. Μπορεί 
δηλαδή να  καταγράφεται αύξηση 
του ποσοστού «λουκέτων» σε μια 
περιοχή αλλά, ταυτόχρονα όσες 
επιχειρήσεις συνεχίζουν να λει
τουργούν και ήταν εγκατεστημένες 
σε λιγότερο εμπορικούς δρόμους 
αποφασίζουν τη «μετεγκατάστασή» 
τους με στόχο την αμεσότερη πρό
σβαση στην πελατεία. Το τελευταίο 
μπορεί να σημαίνει μείωση των

κενών καταστημάτων σε συγκεκρι
μένους δρόμους.

2. Διάσταση μεταξύ κλειστών 
κατ διαγραφών.

Μία στις τέσσερις εμπορικές 
επιχειρήσεις έκλεισαν θεωρητικά 
και ουσιαστικά άλλα όχι γραφειο
κρατικά και τυπικά. Για να  διαγρά
φει μία επιχείρηση οριστικά πρέπει 
να τακτοποιήσει φορολογικές, α
σφαλιστικές και όποιες άλλες εκ
κρεμότητες.

3. Δ εν κλείνουν μόνο τα μικρά 
μ ζιά.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρ
χουν και μεγάλες επιχειρήσεις που 
διακόπτουν την δραστηριότητά τους. 
Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις 
καταγράφεται ως κοινό γνώρισμα 
μια τοπική συγκέντρωση των κλει
στών επιχειρήσεων. Εκεί που κλεί
νε ι μια επιχείρηση κλείνουν και 
άλλες. Επιπλέον, οι στοές στο κέ
ντρο της Αθήνας περιλαμβάνουν 
όχ ι μόνο κλειστές επιχειρήσεις 
αλλά επαγγελματικούς χώρους, οι 
οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.


