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Δελτίο Τύπου 
 

Ανοδική κατά 1,9 τοις εκατό η Ευρωπαϊκή αγορα-

στική δύναμη - H Ελλάδα παραμένει στην 22η 

θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη 

Με βάση τα νέα διαθέσιμα στοιχεία της GfK για την Ευρωπαϊκή 

αγοραστική δύναμη 2017 

Bruchsal, Γερμανία, 7 Νοεμβρίου, 2017 – στα 13.937€ ανέρχεται κατά 

μέσο όρο το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ευρωπαίων για 

δαπάνες και αποταμίευση το 2017. Αυτό είναι ένα από τα αποτελέ-

σματα της πρόσφατα δημοσιευθείσας μελέτης της GfK "GfK Αγορα-

στική Δύναμη της Ευρώπης 2017". Το διαθέσιμο καθαρό εισόδημα 

διαφοροποιείται αισθητά ανάμεσα στις 42 χώρες που συμμετείχαν 

στην έρευνα: το Λιχτενστάιν, η Ελβετία και η Ισλανδία έχουν τη μεγα-

λύτερη μέση αγοραστική δύναμη, ενώ η Λευκορωσία, η Μολδαβία και 

η Ουκρανία παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα. 

Το 2017, στο σύνολό τους οι Ευρωπαίοι διαθέτουν περίπου 9,4€ τρισεκα-

τομμύρια ευρώ για δαπάνες σε τρόφιμα, διαμονή, καθημερινά έξοδα, υπη-

ρεσίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 

ταμεία και ασφαλιστήρια συμβόλαια, διακοπές, μετακίνηση, και άλλες κατα-

ναλωτικές δαπάνες. Αυτό αντιστοιχεί σε μέση κατά κεφαλή αγοραστική δύ-

ναμη ύψους 13.937€, με αύξηση 1,9 τοις εκατό, βελτιωμένη σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ορισμένες χώρες αποκλίνουν από αυτή τη 

μέση τιμή: Για παράδειγμα, η Ισλανδία έχει σημαντική αύξηση άνω του μέ-

σου όρου, πάνω από 37 τοις εκατό, ενώ χώρες όπως το Λιχτενστάιν και η 

Ελβετία παρουσιάζουν σταθερότητα. 

Top 10 Ευρωπαϊκές χώρες  

2017 κατά-
ταξη 

(2016) 
χώρα κάτοικοι 

GfK Αγοραστική 
Δύναμη 2017 (ανά 
κάτοικο σε €) 

Ευρωπαϊκή αγο-
ραστική δύναμη 
δείκτης* 

1 (1) Λιχτενστάιν 37.622 63.267 453,9 

2 (2) Ελβετία 8.327.126 42.142 302,4 

3 (5) Ισλανδία 338.349 33.399 239,6 

4 (3) Λουξεμβούργο 590.667 30.499 218,8 

5 (4) Νορβηγία 5.258.317 29.407 211,0 

6 (6) Δανία 5.748.769 24.493 175,7 

7 (7) Αυστρία 8.700.471 22.597 162,1 

8 (9) Γερμανία 82.175.684 22.239 159,6 

9 (8) Σουηδία 9.995.153 21.764 156,2 

10 (10) Μεγάλη Βρετανία 65.648.054 20.857 149,6 

  Ευρώπη (σύνολο) 675.389.942 13.937 100,0 
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Όπως φαίνεται από την κατάταξη, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ανά 

χώρα όσον αφορά στο διαθέσιμο ποσό των καταναλωτών για αγορές. Αρ-

κετά υψηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες, το Λιχτενστάιν παρουσιάζει αγο-

ραστική δύναμη ανά κάτοικο ύψους 63.267€, ποσοστό κατά 350 τοις εκατό 

υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με 42.142€ κατά κεφαλήν, η Ελ-

βετία έρχεται στη δεύτερη θέση, με τους κατοίκους της να διαθέτουν περισ-

σότερο από το τριπλάσιο μέσο διαθέσιμο Ευρωπαϊκό εισόδημα. Και οι υπό-

λοιπες χώρες στην κατάταξη παρουσιάζουν αγοραστική δύναμη που υπερ-

βαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 1,5 φορές ή και περισσότερο. 

Δεκαεπτά χώρες έχουν υψηλότερη από την μέση αγοραστική δύναμη, συ-

μπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, η οποία μόλις υπερβαίνει τον μέσο όρο 

με 14.080€ ανά άτομο. Αντιθέτως, 25 χώρες παρουσιάζουν αγοραστική δύ-

ναμη κάτω του μέσου όρου ανά κάτοικο. Στις λιγότερο εύπορες χώρες που 

εξετάζει η μελέτη, οι κάτοικοι διαθέτουν μόλις 949€ ανά άτομο και λιγότερο 

από 7τοις εκατό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για παράδειγμα, η Ουκρανία 

διαθέτει μόλις το ένα εξηκοστό έκτο της αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο 

που διατίθεται από τους κατοίκους του Λιχτενστάιν. 

Μικρές ανακατατάξεις σημειώθηκαν μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών σε 

σύγκριση με πέρυσι, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το 

Λουξεμβούργο και η Νορβηγία υποχώρησαν από μία θέση στην τέταρτη και 

πέμπτη αντίστοιχα, ενώ η Ισλανδία έφτασε την τρίτη θέση, δύο θέσεις υψη-

λότερα από το 2016. Εναλλαγή θέσεων παρουσίασαν η Γερμανία και η 

Σουηδία, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην όγδοη θέση. 

Ελλάδα: Μικρή ονομαστική αύξηση της κατά κεφαλήν αγοραστικής 

δύναμης 

Με μέση τιμή της τάξης των 9.433€ σε αγοραστική δύναμη ή διαθέσιμο ει-

σόδημα ανά κάτοικο, η Ελλάδα παραμένει στην 22η θέση στην Ευρωπαϊκή 

κατάταξη.  

Αυτό είναι περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερο του Ευρωπαϊκού μέσου ό-

ρου και μικρή ονομαστική αύξηση +2,7 τοις εκατό σε σχέση με το προηγού-

μενο έτος (βάσει αναθεωρημένων τιμών).  

Επιλεγμένες χώρες: 

2017 κατά-
ταξη (2016) 

χώρα κάτοικοι 
GfK Αγοραστική Δύναμη 
2017 (ανά κάτοικο  σε €) 

Ευρωπαϊκή αγοραστική 
δύναμη δείκτης* 

  Ευρώπη (σύνολο) 675.389.942 13.937 100,0 

19 (20) Πορτογαλία 10.309.573 11.152 80,0 

20 (19) Κύπρος 1.187.491 11.112 79,7 

21 (21) Σλοβενία 2.065.895 10.750 77,1 

22 (22) Ελλάδα 10.783.748 9.433 67,7 

23 (23) Εστονία 1.314.463 8.734 62,7 
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Συγκρίνοντας σε επίπεδο των Ελληνικών περιφερειών, οι κάτοικοι του Νο-

τίου Αιγαίου, έχουν την υψηλότερη αγοραστική δύναμη: με σχεδόν 12.496€ 

κατά κεφαλή, έχουν 32,5 τοις εκατό περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από 

το μέσο όρο της χώρας, παραμένουν όμως ακόμα 10 τοις εκατό χαμηλό-

τερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Οι 3,78 εκατομμύρια κάτοικοι της Αττικής, κατέχουν τη 2η θέση ως προς 

την κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη: Με μέσο όρο 10.679€ κατά κεφαλή, 

έχουν 13 τοις εκατό περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο όρο της 

χώρας, αλλά 23 τοις εκατό χαμηλότερο από τη μέση Ευρωπαϊκή τιμή. Αυτό 

τους κατατάσσει περίπου στο ίδιο επίπεδο αγοραστικής δύναμης με τους 

κατοίκους της Σλοβενίας (21η στην Ευρώπη). 

Πιο κοντά στη μέση τιμή της χώρας εμφανίζεται η Δυτική Μακεδονία, με 

τους 1,88 εκατομμυρίων κατοίκους να έχουν μέσο όρο αγοραστικής δύνα-

μης, 9.236€ ανά κάτοικο. 

Top 10 περιφερειών στην Ελλάδα 

κατάταξη 
(των 14**) 

περιφέρειες κάτοικοι 
Αγοραστική Δύ-
ναμη 2017 (ανά κά-
τοικο σε €) 

Εθνικός 
δείκτης* 

Ευρωπαικός 
δείκτης* 

1 Νότιο Αιγαίο 334.791 12.496 132,5 89,7 

2 Αττική 3.781.274 10.679 113,2 76,6 

3 Ιόνια Νησιά 206.141 10.231 108,5 73,4 

4 Δυτική Μακεδονία 273.843 9.236 97,9 66,3 

5 Κεντρική Μακεδονία 1.881.457 9.233 97,9 66,3 

6 Βόρειο Αιγαίο 196.654 9.194 97,5 66,0 

7 Ήπειρος 336.834 8.519 90,3 61,1 

8 Πελοπόννησος 581.026 8.453 89,6 60,7 

9 Κρήτη 631.812 8.188 86,8 58,7 

10 Θεσσαλία 729.442 8.142 86,3 58,4 

Πηγή: © GfK Purchasing Power Europe 2017   *δείκτης ανά κάτοικο.: Ευρωπαϊκός μέσος = 100 

**Περιοχές κάτω των 2,000 κατοίκων δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη. 

Η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις 14 περιφέρειες με 

κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη 7.710€. Αυτό είναι 18 τοις εκατό χαμηλό-

τερο από το μέσο όρο της χώρας. 

Σχετικά  με την έρευνα  

Η μελέτη της GfK "GfK Purchasing Power Europe 2017" 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 διαθεσίμου εισοδήματος μετά 

την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπε-

ριλαμβανομένων τυχόν κρατικών παροχών. Η μελέτη της GfK παρουσιάζει 
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τα ετήσια κατά κεφαλήν επίπεδα αγοραστικής δύναμης σε Ευρώ και ως 

προς δείκτη τιμών. Τα στοιχεία αγοραστικής δύναμης της GfK αναφέρονται 

στο ονομαστικό 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 προβλέψεις οι-

κονομικών 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, τρόφιμα, ενοίκιο, υπη-

ρεσίες, έξοδα προς επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εισφορές σε ιδιωτικά συ-

νταξιοδοτικά ταμεία και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και διάφορες 

δαπάνες, όπως εκείνες που σχετίζονται με διακοπές ή μετακίνηση και κατα-

ναλωτικά αγαθά.  

Επιπλέον πληροφορίες για τα στοιχεία της GfK μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Ψηφιακούς χάρτες σε ποιότητα εκτύπωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.  

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 εμπειρία 

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

προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφόρηση και γνώση σε παγκόσμιο επί-

πεδο 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. 

http://geodata.gfk.com/
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/Global/documents/Press_Releases/2017/pp-europe-2017.zip
http://www.gfk.com/en-gr/
http://www.twitter.com/gfk

