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Στο 84% του κοινοτικού μέσου όρου υποχώρησε πέρυσι η
πραγματική κατανάλωση, από το 104% το 2009, ενώ σε
επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται αντίστοιχη βουτιά από το
94% στο 75% μέσα σε μία τετραετία.
Η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη τα προκαταρκτικά
στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την πραγματική κατανάλωση
το 2012 στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Η υποχώρηση της Ελλάδας
επιβράδυνε σημαντικά το ρυθμό της, αν και είναι ακόμη μεγάλη.
Το 2009, τελευταίο έτος πριν το πρώτο Μνημόνιο, ο μέσος
Ελληνας είχε κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντίστοιχο του 94% του μέσου
όρου της Ευρωπαϊκής Ενωσης των 27, βρισκόταν δηλαδή μία ανάσα
από την πραγματική εναρμόνιση, με την 18η καλύτερη επίδοση.
Ακόμη περισσότερο, σε επίπεδο πραγματικής κατανάλωσης την είχε
ήδη επιτύχει και με το παραπάνω, καθώς η κατά κεφαλήν
κατανάλωση των ιδιωτών έφτανε το 104% του μέσου κοινοτικού
όρου, φέρνοντας τον Ελληνα καταναλωτή 13ο μεταξύ των Ευρωπαίων
εταίρων.
Ακολούθησε μία διετία κάθετης πτώσης αυτών των μεγεθών, με το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ να κάνει βουτιά σε όλη την ΕΕ λόγω κρίσης και
έτσι την Ελλάδα να παραμένει 18η το 2011. Σε επίπεδο
κατανάλωσης, αντίθετα, η επιδείνωση σε σχέση με τους άλλους
Ευρωπαίους ήταν ταχύτερη, με αποτέλεσμα από την 13η θέση το
2009 να πέσουμε στην 14η το 2010 και την 15η το 2011.
Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το έτος που πέρασε δείχνουν ότι
η πτώση συνεχίζεται, αν και με μειωμένο ρυθμό. Ετσι, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ του Ελληνα είναι πλέον στο 75% του μέσου
κοινοτικού όρου (2009: 94%, 2010: 87%, 2011: 79%, 2012: 75%).
Η πραγματική κατανάλωση στην Ελλάδα αντίθετα συνέχισε να
συρρικνώνεται με έντονο ρυθμό, καθώς το 2012 ήταν χρονιά με

έντονους κλυδωνισμούς και πολιτική ανασφάλεια. Ετσι, από το
104% του 2009, το 97% το 2010 και το 91% το 2011, πέρυσι
βρέθηκε στο 84%, επίδοση που είναι η 16η στην ΕΕ των 27.
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