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Πτώση κατά 3,9% της απασχόλησης στο λιανικό εμπόριο

Στο 20,7% η ανεργία το δ' τρίμηνο
» 0  αριθμός ίων ανέργων 
αυξήθηκε σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2011 κατά 16,8% 
και κατά 44,1% σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Οσοι δεν έχουν πάει καθόλου 
σχολείο και οι αλλοδαποί 
είναι τα μεγάλα «θύματα» της 

ανεργίας, σύμφωνα με έρευνα της 
Ελληνικής Σταησπκής Αρχής για το 
τέταρτο τρίμηνο τουπερασμένου έτους. 
Στα εντυπωσιακά στοιχείατης έρευνας 
είναι πως στο διάστημα Οκτωβρίου - 
Δεκεμβρίου του 2011 υπήρξαν 62.578 
άτομα που αρνήθηκαν πρόταση για 
δουλειά για διαφόρους λόγους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, το τέταρτο 
τρίμηνο του 2011, ο αριθμός των ανέρ
γων ανήλθε σε 1.025.877άτομακαι το 
ποσοστό ανεργίας ήταν στο 20,7%, έ
ναντι 17,7% του τρίτου τριμήνου του 
2011 και 14,2% του αντίστοιχου τριμή- 
νουτου2010. Να σημειωθεί ότι ο αριθ
μός των ανέργων αυξήθηκε σε σχέση 
μετο τρίτο τρίμηνοτου 2011 κατά 16,8% 
και κατά 44,1% σε σύγκριση με το α
ντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Ο αριθμός των απασχολουμένων 
μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το 
αμέσως προηγούμενο, του εξεταζομέ- 
νου τριμήνου, και 8,5% σε σχέση με το 
τέταρτο τρίμηνο του 2010.0  συνολικός 
αριθμός των απασχολουμένων ανήλ
θε κατά τη διάρκεια του τέταρτου τρι
μήνου του 2011, σε 3.932.790 άτομα.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναι
κών ήταν 24,5%, σημαντικά υψηλότε
ρο από αυτό των ανδρών που ήταν 
17,8%. Σχετικά με τις ηλικιακές ομά
δες, όπως δείχνουν τα στοιχεία το 
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρα- 
τηρείταιστην «ομάδα» από 15-29 ετών

Ανεργία και απασχόληση

Ανεργία (%), κατά ομάδες ηλικιών
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Απασχολούμενα άτομα στο λιανικό εμπόριο 
Δ' τρίμηνο 2011

Δείκτης 
Γενικός Δείκτης

Γενικός Δείκτης (εκτός απασχολου
μένων στον κλάδο καυσίμων 
αυτοκινήτων)
Δείκτης απασχολουμένων 
στα καταστήματα ειδών διατροφής

Δείκτης απασχολουμένων 
στα καταστήματα ειδών 
εκτός διατροφής και καυσίμων
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με 39,5% και ακολουθούν με 19,1% 
όσοι είναι ηλικίας από 30-44ετών και 
με 13,5% όσοι έχουν ηλικία 45 - 64 ε
τών. Με κριτήριο τη μόρφωση, «πρω
ταθλητές» είναι όσοι δεν έχουν πάει 
καθόλου σχολείο με ποσοστό 30,9%, 
ακολουθούν τα άτομα που έχουν τε
λειώσει μικρές τάξεις του δημοτικού

με 28% και οι απόφοιτοι ανώτερης 
τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαί
δευσης με 23,1%. Τα χαμηλότερα πο
σοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν 
διδακτορικόήμεταπτυχιακόμε 11,9% 
και στους πτυχιούχους της τριτοβάθ
μιας εκπαίδευσης με 14,8%.

Από το σύνολο των ανέργων, το

90,8% αναζητά εργασία ως μισθωτός 
με πλήρη απασχόληση. Από αυτούς, 
σχεδόν οι μισοί θέλουν αποκλειστικά 
πλήρη απασχόληση, ενώ οι υπόλοιποι 
αναζητούν μεν πλήρη, αλλά είναι δι
ατεθειμένοι ναδεχθούννα εργαστούν 
και με μερική απασχόληση.

Από τους ανέργους το 6,1% απέρ-

ριψε κάποια πρόταση για δουλειά, 
μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 
γιατί:

✓  Δεν εξυπηρετούσε ο τόπος ερ
γασίας (29,1%).

✓  Δεν ήταν ικανοποιητικές οι α
ποδοχές (26%).

✓  Δεν εξυπηρετούσε το ωράριο.
✓  Το ποσοστό των «νέων ανέρ

γων» δηλαδή όσων εισέρχονται για 
πρώτο φορά στην αγορά εργασίας, 
αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται 
στο 24%, του συνόλου των ανέργων, 
ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτε
λούν το 54,6%.

Οι έχοντες ξένη υπηκοότητα πλήτ
τονται περισσότερο από την ανεργία, 
αφού το ποσοστό τους είναι στο 25,2%, 
έναντι 20,2% των Ελλήνων. Επίσηςτο 
72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικο
νομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά 
υψηλότερο από αυτό των Ελλήνων 
που είναι 51,7%.

Σε επίπεδο περιφέρειας, το μεγα
λύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρεί- 
ται στη Δυτική Μακεδονία με 25% και 
στη Στερεά Ελλάδα με 23,8%. Στο α
ντίποδα, το μικρότερο ποσοστό παρα- 
τηρείται στο Νότιο Αιγαίομε 11,9%και 
στα Ιόνια Νησιά με 13,9%. Το τέταρτο 
τρίμηνο βρήκαν απασχόληση 81.587 
άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από 
ένα έτος, ενώ 218.401 άτομα που ήταν 
απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα. 
Τέλος, το ποσοστό της μερικής απα
σχόλησης ανέρχεται στο 7,1% του 
συνόλου των απασχολουμένων.

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ »Νέα μείωση 
κατά 3,9% παρουσίασε η απασχόληση 
στο λιανικό εμπόριο κατά το τέταρτο 
τρίμηνο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
διάσιηματου2010. Η μικρότερη μείω
ση παρουσιάζεται στη διατροφή με 
1,1%, ενώ στα καταστήματα εκτός δι
ατροφής με 5,4%. Τέλος οι αυτοαπα
σχολούμενοι μειώθηκαν κατά 4%.
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΑΜ ΙΑΚ Η  ΕΑΣΗ (Ε Κ Α Τ . Ε Υ Ρ Ω )

■ ■ ■ Ιρ ·  
Ε τήσια στ

2010

W Œ fa Φ εβρουάριος Ιανουάριος- 

2011 2012*
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ0ΫΠ/ΣΜ0Υ -16.713 -16.456 -946 -1.246 -527 -393

Έσοδα 52.306 51.539 2647 3.121 7608 8.198

Δαπάνες 68.671 71.417 4.332 4.259 8.572 8.380

Έντοκα γραμμάτια 295 688 16 43 84 115

Ομόλογα 11.973 12123 157 182 456 481

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡ0ΥΠ/ΣΜ0Υ -8.553 -3.260 -252 191 672 1.504

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -23.396 -23.144 -1.523 -218 -1.171 647

‘ Προσωρινά στοιχεία Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Ανοδος 7,7% στα δημόσια έσοδα

Πλεόνασμα 647 εκατ. στο α' δίμπνο

Μ ε πλεόνασμα 647 εκατ. 
ευρώ σε ταμειακή βάση 
έκλεισε το πρώτο δίμηνο 
του 2012 από έλλειμμα 1,17 δισ. 

ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2010. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται 
στην αύξηση των εσόδων και της 
μείωσης που εμφάνισαν οι δημόσι
ες δαπάνες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιό
τητα η Τράπεζα της Ελλάδος, την 
περίοδο Ιανουάριου - Φεβρουάριου 
του 2012 τα έσοδα του τακτικού

προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 
7,75% και διαμορφώθηκαν σε 8,198 
δισ. ευρώ, από 7,608 δισ. ευρώ πέ
ρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος 
των εσόδων που εισπράχθηκαν στο 
πρώτο δίμηνο του έτους προέρχο
νται από τα τέλη κυκλοφορίας, την 
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και 
το ειδικό τέλος ακινήτων τα οποία 
έχουν βεβαιωθεί εντός του 2011 και 
υπολογίζονται στα έσοδα του προ
ϋπολογισμού ^ υ  2011.

Οσον αφ ι  τις δαπάνες του

τακτικού προϋπολογισμού, εμφα
νίζονται συγκρατημένες με το Δη
μόσιο να  έχει «παγώσει» τις πλη
ρωμές. Συγκεκριμένα στο διάστημα 
Ιανουάριου - Φεβρουάριου μειώθη
καν κατά 2,23% και διαμορφώθη
καν σε 8,38 δισ. ευρώ έναντι 8,57 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2011.

Οι τόκοι ανήλθαν σε 862 εκατ. 
ευρώ εκ των οποί ων 481 εκατ. ευρώ 
αφορούν ομόλογα, 115 εκατ. ευρώ 
έντοκα γραμμάτια και 266 εκατ. 
ευρώ λοιπούς τίτλους.
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Στην κατηγορία CCC από «επιλεκτική χρεοκοπία»

Αναβάθμιση ομολόγων 
κατά 5 βαθμίδες από S&P

Σημαντικές 
είναι οι 

προκλήσεις 
για την Ελ

λάδα, 
δήλωσε η 

γενική διευ
θύντρια του 

ΔΝΤ Κριστίν 
Λαγκάρντ

Κρ. Λαγκάρντ: Η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθειες

ΔΝΤ: Εγκριση του 
δανείου σε θυελλώδη 
συνεδρίαση ίου Δ.Σ.

»  0 οίκος διατυπώνει 
την ανησυχία του για τη μικρή 
πολιτική συναίνεση όσον 
αφορά την προώθηση 
φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Στην αναβάθμιση των νέων 
ελληνικών ομολόγων κατά 
τρεις βαθμίδες, σε CCC από 

«επιλεκτική χρεοκοπία (selective 
defau lt)» , προχώ ρη σ ε χ θ ε ς  η 
Standard & Poor’s, διατηρώντας 
αμετάβλητη τη γενική αξιολόγηση 
του ελληνικού Δημοσίου σε καθε
στώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας». 
Προαναγγέλλει ωστόσο πιθανή α
ναβάθμιση και του ελληνικού Δη
μοσίου, σε CCC, από τις 12 Απριλί
ου και μετά και αφού ολοκληρωθεί 
στο σύνολό του το ελληνικό PSI με 
τη διευθέτηση των ομολόγων ξένου 
δικαίου.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζοντας 
πως ο κίνδυνος μιας δεύτερης ανα
διάρθρωσης έχει απομακρυνθεί, 
μόνο όμως για το άμεσο μέλλον, 
απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις 
προς την Ελλάδα δίνοντας το περί
γραμμα των κριτηρίων βάσει των 
οποίων θα αποφασίσει τη μελλοντι
κή αξιολόγηση της χώρας.

Σύμφωνα με την S&P η αξιολό
γηση του CCC, που είναι μια βαθ
μίδα χαμηλότερη από την αξιολό
γηση που προσδίδει πλέον στην 
Ελλάδα η Fitch μετά την αναβάθμι
ση στην οποία προχώρησε στις 
αρχές της εβδομάδας, ενσωματώνει 
την ανησυχία του οίκου για:

Ο Τις αβέβαιες αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας.

Ο Μία ασθενή πολιτική συναίνε
ση όσον αφορά την υλοποίηση φιλό
δοξων και μη δημοφιλών μεταρρυθ-

Μ είωση κατά 15,1% παρουσία
σαν τα «φέσια» στην αγορά 

το πρώτο δίμηνο του 2012 σε σύ
γκριση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2011, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες 
η «Τειρεσίας Α.Ε.».

Σύμφωνα με αυτά, ακάλυπτες 
επιταγές και απλήρωτες συναλλαγ
ματικές ανήλθαν για το διάστημα 
Ιανουάριου - Φεβρουάριου του 2012

μίσεων που πρέπει να γίνουν.
© Την παραμονή του χρέους σε 

υψηλά επίπεδα παρά την αναδιάρ
θρωσή του μέσω του PSI.

© Τους υψηλούς κινδύνους που 
διέπουν τους στόχους δημοσιονο
μικής προσαρμογής, οι οποίοι έ
χουν τεθεί στο πλαίσιο του νέου 
Μνημονίου.

Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζει 
ως θετικά τη χρονική επιμήκυνση 
του ελληνικού χρέους και το χαμη
λότερο κόστος εξυπηρέτησής του 
μετά το PSI αλλά και την ανακεφα- 
λαιοποίηση των ελληνικών τραπε
ζών που, όπως εκτιμά, θα συμβάλει 
στη διατήρηση της εμπιστοσύνης 
των καταθετών. Οι παράγοντες 
αυτοί, σημειώνει ο διεθνής οίκος, 
απομακρύνουν το ενδεχόμενο η 
Ελλάδα να αναγκαστεί να προχω
ρήσει σε μία νέα αναδιάρθρωση του 
κρατικού της χρέους, μόνον όμως 
για το άμεσο μέλλον.

ΣΤΑ 2 ΔΙΣ. ΤΑ CDS Στα 2 δισ.
ευρώ (2,6 δισ. δολ.) προσδιορίζει το

στο ποσό των 339,7 εκατ. ευρώ, έ
ναντι 400,2 εκατ. ευρώ το αντίστοι
χο  διάστημα πέρυσι.

ΑΝΟΔΟΣ 9,21% »  Το σύνολο των 
ακαλύπτων επιταγών ήταν στα298,6 
εκατ. ευρώ. Μόνο γιατο Φεβρουάριο 
σφραγίστηκαν επιταγές ύψους 155 
εκατ. ευρώ, ποσό που είναι υψηλό
τερο κατά 9,21% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο, αλλά χ  Αότερο κατά

Bloomberg τα ποσά που θα πρέπει 
να πληρωθούν σε κατόχους ασφα
λίστρων κινδύνου (CDS) σε ελλη
νικά ομόλογα. Η διαδικασία ανα
μένεται να «τρέξει» την προσεχή 
Δευτέρα 19 Μαρτίου και σύμφωνα 
με το πρακτορείο η Αυστρία μπορεί 
να χρειαστεί να ενισχύσει κατά 1 
δισ. ευρώ την τράπεζά της ΚΑ 
Finanz AG, ώστε αυτή να μπορέσει 
να καλύψει την έκθεσή της σε δι
καιούχους CDS. Σε άλλο δημοσί
ευμα οι αναλυτές του Bloomberg 
υποστηρίζουν πως η χρονική καθυ
στέρηση στην υλοποίηση του ελλη
νικού PSI, κατά περίπου ένα χρόνο, 
περιόρισε τις απώ λειες που θα 
μπορούσαν να υποστούν οι τράπε
ζες εάν η διαδικασία είχε δρομολο
γηθεί άμεσα, αφού είχαν χρόνο να 
μειώσουν την έκθεσή τους, με απο
τέλεσμα το μεγαλύτερο ρίσκο να 
μετατοπιστεί στους Ευρωπαίους 
φορολογούμενους. Εκεί θα πέσει 
και το κύριο βάρος μιας νέας ανα
διάρθρωσης, εάν αυτή απαιτηθεί, 
υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

14,38% σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα πέρυσι. Τα τεμάχια που έχουν 
μπει στο «σύστημα» του Τειρεσία 
ήταν για το δίμηνο 27.266.

Το ύψος των απλήρωτων συ
ναλλαγματικώ ν ήταν 41,1 εκατ. 
ευρώ. Ηταν μειωμένες κατά 17,21% 
σε σχέση με τον περσινό Φεβρουά
ριο και αυξημένες 1,5% σε σύγκρι
ση με τον Ιανουάριο του τρέχοντος 
έτους.

»  Το Ταμείο θα δανείσει 
τη χώρα μας 28 δισ. ευρώ 
για ία  επόμενα τέσσερα 
χρόνια, τα οποία θα δοθούν 
σε 16 ισόποσες δόσεις 
ύψους 1,65 δισ. ευρώ

Α ντιδράσεις, που έχουν σχέ
ση με την ποιότητα του νέου 
προγράμματος για την Ελ

λάδα, πρόβαλαν αντιπρόσωποι στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, το 
οποίο ενέκρινε χθες την πρόταση 
της γενικής διευθύντριας Κρίσήν 
Λαγκάρντ για χρηματοδότηση της 
νέας δανειακής σύμβασης με την 
Ελλάδα. Το Ταμείο θα δανείσει τη 
χώρα μας 28 δισ. ευρώ για τα επόμε
να τέσσερα χρόνια, τα οποία θα δο
θούν σε 16 ισόποσες δόσεις ύψους 
1,65 δισ. ευρώ.

Μετά τη συνεδρίαση η κ. Λα- 
γκάρντ δήλωσε όπ «η Ελλάδα έχει 
καταβάλει τεράστιες προσπάθειες 
γιατην εφαρμογή ευρείας κλίμακας 
επώδυνωνμέτρωντατελευταία δύο 
χρόνια, εν μέσω μιας βαθιάς οικο
νομικής ύφεσης και ενός δυσχερούς 
κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 
δημοσιονομικό έλλειμμα έχει μειω
θεί σημαντικά και η ανταγωνιστικό
τητα βελτιώθηκε σταδιακά», τόνισε 
η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΑ Κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης του 
Δ.Σ., που κράτησε δυόμισι ώρες, 
προκλήθηκε συζήτηση από μερι
κούς αντιπροσώπους για την εσω
τερική πολιτική κατάσταση, αλλά 
και κριηκή προς τον πρόεδρο της 
Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά. Η Βραζιλία 
ζήτησε ενημέρωση από την κ. Λα- 
γκάρντ, η οποία είπε πως δεν μπορεί 
να τοποθετηθεί γι' αυτό το θέμα, 
αλλά τονίστηκε από άλλους αξιω- 
ματοήχους ότι ο κ. Σαμαράς υποσχέ-

θηκε ότι θα σεβαστεί το πρόγραμμα 
και θα το εφαρμόσει. Κατά τη διάρ
κεια της θυελλώδους συνεδρίασης, 
για ακόμη μια φορά, η Βραζιλία α
πείχε της ψηφοφορίας, ενώ η έδρα 
της Ελβεήας ψήφισε μεν θετικά, 
αλλά τόνισε ότι το πράττει απρόθυ
μα. Η Ινδία ανακοίνωσε όη ψηφίζει 
υπέρ του προγράμματος, αλλά έθε
σε και το γνωστό ως «gray» στην 
ψήφο της, η Ρωσία και η Αυστραλία 
άσκησαν σκληρότατη κριτική, όχι 
ενανήον της Ελλάδας αλλά για τον 
τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το 
Ταμείο την κατάσταση στη χώρα 
μας.

ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ Ο αντιπρό
σωπος της Βραζιλίας απευθυνόμε
νος am  κ. Λαγκάρντ χαρακτήρισε 
τα μέλη της Αποστολής στην Ελλάδα 
«Πόντιους Πιλάτους», που πάντα 
νίπτουν τας χείρας τους. Η κ. Λα- 
γκάρντ δεν απάντησε.

Απότηνπλευράτου, οκ. Τόμσεν, 
που ήταν και πάλι υποστηρικτικός 
για την Ελλάδα, δεν έκρυψε την α
νησυχία του για τους κινδύνους που 
υπάρχουν. Τόνισε ότι δεν υπάρχει 
κανένα περιθώριο για άλλες καθυ
στερήσεις, υπογράμμισε ότι πρέπει 
να υπάρχει πλήρης πολιτική κάλυ
ψη για το πρόγραμμα από τα ελλη
νικά κόμματα, και ζήτησε από τον 
ελληνικό λαό «να αντιληφθεί όη 
είναι προς το συμφέρον του το πρό
γραμμα του Ταμείου».

Είναι σημαντικό όη υποστήριξε 
τη χώρα μας η Αργενηνή. Απευθυ
νόμενη στην κ. Λαγκάρντ και τους 
αξιωματοήχους του Ταμείου, τους 
είπε: «Μιλάτε σανναειστε εμπορική 
τράπεζα. Δεν είστε εμπορική τράπε
ζα, είστε διεθνής οργανισμός». Υπο
στηρικτική ήταν και η έδρα των Η
νωμένων Πολιτειών.

Δηλώσεις έκανε και ο κ. Τόμσεν 
υποστηρίζοντας το νέο πρόγραμμα 
γιατην Ελλάδα.
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Διαμορφώθηκαν στα 298,6 εκατ. το πρώτο δίμηνο

Πτώση 15,1% στις ακάλυπτες επιταγές


