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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                                  

                                                            

   Βερολίνο,  19 Δεκεμβρίου 2014 

    
 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Εκτιμήσεις για την εξέλιξη της συνολικής και κατά κεφαλήν αγοραστικής δύναμης στη 

Γερμανία το 2015». 

 

 Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας αγοράς  που πραγματοποίησε η εταιρεία GfK GeoΜarketing 

GmbH (μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο εταιρείες διεξαγωγής ερευνών αγοράς με έδρα στη 

Γερμανία) η αγοραστική δύναμη εν συνόλω στη Γερμανία αναμένεται το 2015 να διαμορφωθεί στο 

επίπεδο των 1,732 τρις ευρώ και η κατά κεφαλήν κατά συνέπεια αγοραστική δύναμη, επί τη βάσει του 

πληθυσμού της χώρας (80.767.463 κάτοικοι, στοιχεία 01.01.2014) προβλέπεται να σημειώσει αύξηση 

2,74% και να ανέλθει σε 21.449 ευρώ, έναντι 20.877 ευρώ το 2014. Ο Γερμανός καταναλωτής θα έχει το 

2015 ως εκ τούτου, διαθέσιμο ονομαστικό εισόδημα κατά 572 ευρώ υψηλότερο, έναντι 2014.  

   

  Η έρευνα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 

για πληθωρισμό 1,4%, αλλά και την σταθερή εξέλιξη των μισθών στη Γερμανία, αποφαίνεται ότι οι 

κάτοικοι της Γερμανίας μπορούν να αναμένουν, όχι μόνον ονομαστική, αλλά και πραγματική 1,3%  

αύξηση της κατά κεφαλήν αγοραστικής τους δύναμης το 2015.  

 

Προβλεπόμενη κατά κεφαλήν Αγοραστική Δύναμη στη Γερμανία το 2015 

Κατάταξη 
Ομοσπονδιακό 

Κρατίδιο 
Κάτοικοι 

κατά κεφαλήν 

Αγοραστική 

Δύναμη σε € 

Δείκτης* 

Αγοραστικής Δύναμης  

*Δείκτης ανά κάτοικο, 

100=Μέσος Όρος Γερμανίας 

1 Hamburg  1.746.342  23.664 €  110,3 

2 Bayern  12.604.244  23.401 €  109,1 

3 Baden-Württemberg  10.631.278  22.952 €  107,0 

4 Hessen  6.045.425  22.858 €  106,6 

5 Schleswig-Holstein  2.815.955  21.611 €  100,8 

6 Nordrhein-Westfalen  17.571.856  21.458 €  100,0 

7 Rheinland-Pfalz  3.994.366  21.120 €  98,5 

8 Niedersachsen  7.790.559  21.005 €  97,9 

9 Saarland  990.718  20.009 €  93,3 

10 Bremen  657.391  19.909 €  92,8 

11 Berlin  3.421.829  19.649 €  91,6 

12 Brandenburg  2.449.193  19.197 €  89,5 

13 Sachsen  4.046.385  18.108 €  84,4 

14 Thüringen  2.160.840  18.101 €  84,4 

15 Sachsen-Anhalt  2.244.577  17.848 €  83,2 

16 
Mecklenburg-

Vorpommern 
1.596.505 17.790 € 82,9 

Πηγή: GfK, Δεκέμβριος 2014                                                    
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 Επισημαίνεται ωστόσο ότι η κατανομή της αγοραστικής δύναμης εντός της Γερμανίας παρουσιάζει 

μεγάλη ανισομέρεια. Ειδικότερα, σε 6, εν συνόλω δεκαέξι Ομοσπονδιακών Κρατιδίων, η κεφαλήν 

αγοραστική δύναμη διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου. Στην κατάταξη των 

Ομοσπονδιακών Κρατιδίων με βάση την κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη, το Αμβούργο, με δείκτη 

110,3 ή 10,3% άνω του γερμανικού μέσου όρου, καταλαμβάνει την πρώτη θέση, και προηγείται τα 

τελευταία έτη της Βαυαρίας με δείκτη κατά κεφαλήν αγοραστικής δύναμης 109,1. Η Βάδη-Βυρτεμβέργη 

(δείκτης: 107) και η Έσση  (δείκτης: 106,6) ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντιστοίχως. Το 

Σλέσβιχ-Χολστάϊν (δείκτης: 100,8) και η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (δείκτης: 100,0) καταλαμβάνουν 

την πέμπτη και έκτη θέση και είναι οριακά άνω του μέσου όρου. Τα Νέα Ομοσπονδιακά Κρατίδια (στα 

ανατολικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας) αναπληρώνουν σταδιακά την αγοραστική τους δύναμη, 

αλλά υπολείπονται ακόμη του γερμανικού μέσου όρου, με το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία 

(δείκτης: 82,9) να καταλαμβάνει την τελευταία θέση. 

 

 Εστιάζοντας σε τοπικό επίπεδο, παρατίθεται Πίνακας με τις πρώτες δέκα περιφέρειες της 

Γερμανίας (αστικά κέντρα και επαρχιακές περιοχές) με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν αγοραστική 

δύναμη. Όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα, οι περισσότερες περιοχές με 

υψηλή κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη ευρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Μονάχου (αστικό 

κέντρο, περίχωρα Μονάχου και γειτονικές περιοχές Starnberg, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Dachau), της 

Φρανκφούρτης, της Νυρεμβέργης (πόλη Erlangen) και του Αμβούργο (περιοχή Stormarn). 

 

 

Κατάταξη Περιοχών στη Γερμανία 

επαρχιακών (ε.π.) / αστικών(α.π.) 

με βάση την προβλεπόμενη κατά κεφαλήν Αγοραστική Δύναμη το 2015 

Κατάταξη 
Αστική περιοχή (α.π.) ή 

Επαρχιακή περιοχή (ε.π.) 
Πληθυσμός 

Αγοραστική 

Δύναμη κατά 

κεφαλήν σε € 

Δείκτης Αγοραστικής 

Δύναμης* 

*Δείκτης ανά κάτοικο, 

100=Μέσος Όρος Γερμανίας 

1 Starnberg (ε.π.) 130.811  31.479 €  146,8 

2 Hochtaunuskreis (ε.π.) 229.167  30.824 €  143,7 

3 München (ε.π.) 329.981  30.171 €  140,7 

4 Main-Taunus-Kreis (ε.π.) 228.021  29.293 €  136,6 

5 München (α.π.) 1.407.836  29.085 €  135,6 

6 Ebersberg (ε.π.) 133.007  28.725 €  133,9 

7 Fürstenfeldbruck (ε.π.) 208.272  27.010 €  125,9 

8 Erlangen (α.π.) 105.624  26.784 €  124,9 

9 Dachau(ε.π.) 144.407  26.506 €  123,6 

10 Stormarn (ε.π.) 234.674  25.892 €  120,7 

Πηγή: GfK, Δεκέμβριος 2014                                                    
 

  

 Συγκρινόμενα τα στοιχεία του 2015 με τα στοιχεία αντίστοιχης έρευνας για το 2014, διαπιστώνεται 

ότι οι περιοχές με την υψηλότερη κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη (με εξαίρεση την ανταλλαγή θέσεων 

Erlangen και Dachau και την προσθήκη του Stornmarn, το οποίο υπερκέρασε το Miesbach, περιοχή 

Μονάχου) δεν διαφοροποιούνται.  
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 Οι περιφερειακές αντιθέσεις της κατά κεφαλήν αγοραστικής δύναμης είναι εμφανείς, μεταξύ 

ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, όπως μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιφερειών της Γερμανίας. 

Επιπλέον όμως εμφανίζεται ανομοιογένεια σε όρους αγοραστικής δύναμης ακόμη και εντός των 

Ομοσπονδιακών Κρατιδίων.  

 

 Εναργή εικόνα κατανομής της προβλεπόμενης το 2015 διαμόρφωσης της κατά κεφαλήν 

Αγοραστικής Δύναμης ανά περιφέρεια της Γερμανίας, προσφέρει ο επισυναπτόμενος χάρτης.  

 

 Στoυς ιστοσυνδέσμους:  

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42554 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42553# 

είναι διαθέσιμοι επί πλέον Χάρτες με την προβλεπόμενη το 2015 κατά κεφαλήν Αγοραστική Δύναμη σε 

αστικές/επαρχιακές περιοχές ανά Ομοσπονδιακό Κρατίδιο, όπως και Χάρτης Πυκνότητας της κατά 

κεφαλήν Αγοραστικής Δύναμης, σε εκ. ευρώ, ανά τ.χλμ., της Γερμανίας για το 2015, ο οποίος προσθέτει 

στην εικόνα τον παράγοντα της πυκνότητας του πληθυσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42554
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42553
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Συνολικός Χάρτης Γερμανίας: 

Δείκτης κατά κεφαλήν Αγοραστικής Δύναμης σε Αστικές/Επαρχιακές Περιοχές στη Γερμανίας  

το 2015 σε σχέση με τον γερμανικό μέσο όρο 

όπου 100 = μέσος όρος σε Γερμανία 

σε βαθμίδες από <72% του γερμανικού μέσου όρου έως >128%  του γερμανικού μέσου όρου 

 

 

 

              Πηγή: Εταιρεία GfΚ, Δεκέμβριος 2014 

 

 

 

 
 


