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Μείωση 8,3% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2012

Ως μια από τις φτωχότερες Περιφέρειες αναδεικνύεται και πάλι η Ήπειρος σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα διαμορφώνεται και ο χάρτης με τις πιο πλούσιες και
τις πιο φτωχές περιοχές της Ελλάδας Σύμφωνα με αυτό , το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην
Ελλάδα μειώθηκε κατά 6,3% το 2012 σε σχέση με το 2011 το οποίο αντιστοιχεί σε 17.507
το 2012 από 18.677 ευρώ το 2011. Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη μείωση ήταν η Ήπειρος
όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ υποχώρησε κατά 8,3% και ανήλθε στα 12.207 ευρώ.
Ακολούθησε η ανατολική Μακεδονία και Θράκη με πτώση 7,9% και η Κρήτη με πτώση
επίσης 7,9%. Πλουσιότερη περιφέρεια ήταν η Αττική με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να
ανέρχεται στα 24.099 ευρώ το 2012 από 25.479 το 2011
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Η Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία διαμορφώθηκε το 2012 στα 171,216 δισ. ευρώ από
182,302 δισ. ευρώ το 2011. Επίσης, μείωση σημειώθηκε και στις 13 περιφέρειες της χώρας,
με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην Ήπειρο (7,8%), την Κεντρική Μακεδονία (7,6%) και
την Κρήτη (7,3%).

Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο
μερίδιο κατέχουν η Αττική (48,9%), η Κεντρική Μακεδονία (13,4%) και η Θεσσαλία (4,9%).
Στον αντίποδα, τη μικρότερη συμμετοχή έχουν το Βόρειο Αιγαίο (1,4%), τα Ιόνια Νησιά
(1,8%), η Ήπειρος (2,2%) και η Κεντρική Μακεδονία (2,2%). Όπως γίνεται κατανοητό από τα
στοιχεία αυτά στα οποία αν προσθέσουμε και την πολύ υψηλή θέση που παρουσιάζει η
ανεργία στην περιφέρειά μας η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα χρόνια της κρίσης
είναι πολύ πιο δύσκολη από ότι στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας κάνοντας ακόμη
πιο σημαντική την σωστή προετοιμασία εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην
αντιμετώπιση της κρίσης συνολικά.
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