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Δελτίο τύπου 
 

Σε άνοδο η Αγοραστική Δύναμη σε Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη - H Ελλάδα παραμένει στην 

22η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη 

GfK: τα τελευταία στοιχεία της αγοραστικής δύναμης για την 

Ευρώπη και την Ελλάδα για το 2016 

Bruchsal, Γερμανία, 14 Νοεμβρίου, 2016 – αύξηση κατά 0.3 τοις εκατό 

παρουσιάζει σε ονομαστική αξία η κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη 

των Ευρωπαίων το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το δια-

θέσιμο καθαρό εισόδημα του πληθυσμού διαφοροποιείται αισθητά α-

νάμεσα στις 42 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα της GfK. Η υψη-

λότερη μέση αγοραστική δύναμη παρατηρείται στο Λιχτενστάιν, Ελβε-

τία και Λουξεμβούργο, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα εμφανίζεται η 

Λευκορωσία, η Μολδαβία και η Ουκρανία. Στην Ουκρανία, η κατά κε-

φαλήν αγοραστική δύναμη ανέρχεται μόλις στο ένα όγδοο της μέσης 

αγοραστικής δύναμης των κατοίκων του Λιχτενστάιν. Αυτά, είναι με-

ρικά από τα ευρήματα της μελέτης της GfK "GfK Αγοραστική Δύναμη 

Ευρώπης 2016". 

Σύμφωνα με την μελέτη της GfK, συνολικά €9.18 τρισεκατομμύρια διαθέ-

τουν οι Ευρωπαίοι για κατανάλωση και αποταμίευση. Αυτό σημαίνει μέση 

κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη της τάξης των €13,672 για τις 42 χώρες 

που αξιολογήθηκαν στην έρευνα, το οποίο αντιστοιχεί σε ονομαστική αύ-

ξηση της τάξης περίπου του 0.3 τοις εκατό. Η χαμηλή ανάπτυξη στην Ευ-

ρωπαική μέση κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη οφείλεται, μεταξύ άλλων 

παραγόντων, στην ισοτιμία συναλλάγματος και στην στασιμότητα της ανά-

πτυξης σε κάποιες από τις μεγαλύτερες χώρες. Παρόλα αυτά, πολλές χώ-

ρες έχουν ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 5 τοις εκατό, περιλαμβανομένων 

της Ισλανδίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Εστονίας, Τσεχίας, Βοσνίας, Κροα-

τίας, Μάλτας, Σλοβακίας, Λουξεμβούργου και Λετονίας.  

 

Top 10 Ευρωπαϊκές χώρες ως προς την αγοραστική δύναμη 

2016 
κατάταξη 

(2015) 
χώρα κάτοικοι 

GfK Αγοραστική Δύ-
ναμη 2016 (ανά κά-

τοικο σε €) 

Ευρωπαϊκή αγορα-
στική δύναμη 

δείκτης* 

1 (1) Λιχτενστάιν 37,366 63,011 460.9 

2 (2) Ελβετία 8,237,666 42,300 309.4 

3 (4) Λουξεμβούργο 576,249 30,248 221.2 

4 (3) Νορβηγία 5,213,985 27,893 204.0 

5 (9) Ισλανδία 332,529 24,272 177.5 

6 (5) Δανία 5,707,251 23,699 173.3 

7 (7) Αυστρία 8,584,926 22,536 164.8 
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8 (10) Σουηδία 9,851,017 21,966 160.7 

9 (8) Γερμανία 81,197,537 21,879 160.0 

10 (6) Μεγάλη Βρετανία 65,110,034 21,141 154.6 

  Ευρώπη (σύνολο) 673,454,759 13,672 100.0 

Πηγή: © GfK Purchasing Power Europe 2016  *δείκτης ανά κάτοικο.: Ευρωπαϊκός μέσος = 100 

συναλλαγματική ισοτιμία για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ: πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το 2016, 3η Μάϊου 2016 

 

Υπάρχει ακόμα σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα καθαρά εισοδή-

ματα στην Ευρώπη: Κάτοικοι του Λιχτενστάιν, της χώρας με τη μεγαλύτερη 

αγοραστική δύναμη, έχουν σχεδόν ογδόντα φορές περισσότερη αγορα-

στική δύναμη ανά άτομο από τους κατοίκους της Ουκρανίας, η οποία πα-

ρουσιάζει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Οι τέσσερις 

χώρες με τον υψηλότερο πληθυσμό – Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία 

και Ιταλία – αντιπροσωπεύουν περίπου το 40 τοις εκατό του Ευρωπαϊκού 

πληθυσμού και το 60 τοις εκατό της αγοραστικής δύναμης της ηπείρου. 

Ακόμα και ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των χωρών, το Λιχτενστάιν και η 

Ελβετία ξεπερνούν σημαντικά τις άλλες χώρες με αγοραστική δύναμη 3 

εως 4.6 φορές (αντίστοιχα) υψηλότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αρ-

κετά χαμηλότερα, τρίτο, ακολουθεί το Λουξεμβούργο, με 2.2 φορές υψηλό-

τερα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της δεκάδας 

εμφανίζουν τουλάχιστον 1.5 φορά υψηλότερα επίπεδα από τη μέση Ευρω-

παϊκή κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη.  

Ανακατάταξη παρατηρείται ανάμεσα στις χώρες της πρώτης δεκάδας σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω συναλλαγματικής ισοτι-

μίας. Το Λουξεμβούργο ξεπερνά την Νορβηγία για να καταλάβει την τρίτη 

θέση, ενώ η Ισλανδία ανεβαίνει τρεις θέσεις φτάνοντας στην πέμπτη και η 

Μεγάλη Βρετανία πέφτει τέσσερις θέσεις αγγίζοντας τη δέκατη. 
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Ελλάδα: Επιβραδυντική μείωση της κατά κεφαλήν αγοραστικής δύνα-

μης 

Με μέση τιμή της τάξης των 

€9,313, σε αγοραστική δύναμη ή 

διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο, η 

Ελλάδα παραμένει στην 22η θέση 

στην Ευρωπαική κατάταξη.   

Αυτό είναι περίπου κατά ένα τρίτο 

χαμηλότερο του Ευρωπαϊκού μέ-

σου όρου. Επίσης, η ονομαστική 

μείωση είναι -0.2 τοις εκατό σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.  

 

 

Επιλεγμένες χώρες: 

2016 
κατάταξη 

(2015) 
χώρα κάτοικοι 

GfK Αγοραστική Δύ-
ναμη 2016 (ανά κά-

τοικο  σε €) 

Ευρωπαϊκή αγοραστική 
δύναμη δείκτης* 

  Ευρώπη (σύνολο) 673,454,759 13,672 100.0 

18 (18) Μάλτα 434,403 11,366 83.1 

19 (19) Κύπρο 1,172,713 10,823 79.2 

20 (20) Πορτογαλία 10,341,330 10,731 78.5 

21 (21) Σλοβενία 2,064,188 10,284 75.2 

22 (22) Ελλάδα 10,858,018 9,313 68.1 

23 (24) Εστονία 1,314,370 8,355 61.1 

Πηγή: © GfK Purchasing Power Europe 2016  *δείκτης ανά κάτοικο.: Ευρωπαϊκός μέσος = 100 

συναλλαγματική ισοτιμία για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ: πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για το 2016, 3η Μάϊου 2016 

Συγκρίνοντας τις 14 Ελληνικές περιφέρειες, οι κάτοικοι της Αττικής, παρου-

σιάζουν την υψηλότερη μέση αγοραστική δύναμη: Με σχεδόν €10,800 κατά 

κεφαλήν αγοραστική δύναμη, έχουν 16 τοις εκατό περισσότερο διαθέσιμο 

εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας αλλά παρόλα αυτά παραμένουν 

πίσω κατά 21 τοις εκατό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό τους τοποθε-

τεί περίπου στο ίδιο επίπεδο αγοραστικής δύναμης με τους κατοίκους της 

Πορτογαλίας (κατάταξη 20η στην Ευρώπη). 

Πιο κοντά στη μέση τιμή της χώρας εμφανίζεται η Κεντρική Μακεδονία με 

€9,244 ανά κάτοικο. 

Top 10 περιφερειών στην Ελλάδα 

κατάταξη 
(of 14) 

περιφέρειες κάτοικοι 
Αγοραστική Δύ-
ναμη 2016 (ανά κά-
τοικο σε €) 

Εθνικός 
δείκτης* 

Ευρωπαικός 
δείκτης* 

1 Αττική 3,822,843 10,783 115.8 78.9 

2 Νότιο Αιγαίο 334,865 10,099 108.4 73.9 

3 Δυτική Μακεδονία 276,423 9,710 104.3 71.0 
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4 Κεντρική Μακεδονία 1,891,997 9,244 99.3 67.6 

5 Ιόνια Νησιά 207,059 8,903 95.6 65.1 

6 Βόρειο Αιγαίο 197,695 8,752 94.0 64.0 

7 Ήπειρος 339,142 8,680 93.2 63.5 

8 Πελοπόννησος 583,431 8,330 89.5 60.9 

9 Θεσσαλία 733,663 8,114 87.1 59.4 

10 
Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη 

606,490 8,026 86.2 58.7 

GfK Purchasing Power Greece 2016  *Δείκτης: τιμή ανά κάτοικο / μέσο όρο = 100 

 

Το νησί της Κρήτης κατατάσσεται τελευταίο ανάμεσα στις 14 περιφέρειες με  

€7,331 κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη – αυτό είναι 21 τοις εκατό χαμη-

λότερο από το μέσο όρο της χώρας και κατά προσέγγιση ίσο με το διαθέ-

σιμο εισόδημα των κατοίκων της Τσεχίας (κατάταξη 26η στην Ευρώπη). 

 

Σχετικά  με την έρευνα 

 

Η μελέτη της GfK "GfK Purchasing Power Europe 2016" είναι διαθέσιμη για 

42 Ευρωπαϊκές χώρες καλύπτοντας λεπτομερή επίπεδα περιοχών ως 

προς την διαθέσιμη πληροφορία όπως επίπεδο δήμων, ταχυδρομικών κω-

δικών, σε συνδυασμό με αντίστοιχα δεδομένα ως προς τους κατοίκους και 

νοικοκυριά με δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων σε ψηφιακούς χάρτες. 

Η αγοραστική δύναμη είναι η μέτρηση του κατά κεφαλήν διαθεσίμου εισο-

δήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν κρατικών παροχών) μετά την αφαί-

ρεση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η μελέτη της 

GfK παρουσιάζει τα ετήσια κατά κεφαλήν επίπεδα αγοραστικής δύναμης σε 

Ευρώ και ως προς δείκτη τιμών. Τα στοιχεία αγοραστικής δύναμης της GfK 

αναφέρονται στο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο σημαίνει ότι οι τιμές 

δεν είναι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό. Η βάση υπολογισμού είναι  

στοιχεία για το φόρο εισοδήματος, καθώς και στατιστικά στοιχεία και προ-

βλέψεις οικονομικών ινστιτούτων .  

Τα στοιχεία αγοραστικής δύναμης αναφέρονται στο διαθέσιμο εισόδημα 

από το οποίο οι κάτοικοι μπορούν να αντλήσουν για καταναλωτικές αγορές 

και πάγια μηνιαία έξοδα, όπως καθημερινές αγορές, ενοίκιο, υπηρεσίες, έ-

ξοδα προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδο-

τικά ταμεία και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και διάφορες δαπάνες , 

όπως εκείνες που σχετίζονται με διακοπές ή μετακίνηση και καταναλωτικά 

αγαθά. 

Επιπλέον πληροφορίες για τα στοιχεία της GfK μπορείτε να βρείτε στη δι-

εύθυνση http://www.gfk.com/products-a-z/regional-market-data/. 

Ψηφιακούς χάρτες σε ποιότητα εκτύπωσης μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

http://www.gfk.com/products-a-z/regional-market-data/
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/Global/documents/Press_Releases/2016/pp-europe.zip
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Σχετικά με την GfK 

Η GfK αποτελεί την έγκυρη πηγή πληροφοριών σχετικών με τις αγορές και 

τους καταναλωτές, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να λαμ-

βάνουν εξυπνότερες αποφάσεις. Περισσότεροι από 13.000 ειδικοί στις έ-

ρευνες της αγοράς συνδυάζουν το πάθος τους με την μακρόχρονη εμπει-

ρία της GfK στην επιστήμη δεδομένων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη GfK 

να προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφόρηση και γνώση σε παγκόσμιο ε-

πίπεδο για περισσότερες από 100 χώρες. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τε-

χνολογίες και τις επιστήμες των δεδομένων, η GfK μετατρέπει μαζικά δεδο-

μένα σε έξυπνα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

βελτιώσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να εμπλουτίσουν τις ε-

μπειρίες και επιλογές των καταναλωτών.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gfk.com ή 

ακολουθήστε τη GfK στο Twitter: www.twitter.com/gfk. 

Υπεύθυνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για τον Τύπο 
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