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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Βεξνιίλν, 21 Γεθεκβξίνπ 2016 
 

 

Θέμα: Δκηιμήζειρ για εξέλιξη αγοπαζηικήρ δύναμηρ ζηη Γεπμανία ηο 2017 
 

 Σύκθσλα κε απνηειέζκαηα έξεπλαο αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία GfK 

GeoΜarketing GmbH (κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηνλ θόζκν εηαηξείεο δηεμαγσγήο εξεπλώλ 

αγνξάο κε έδξα ζηε Γεξκαλία), ηόζνλ ε ελ ζπλόισ αγνξαζηηθή δύλακε ζηε Γεξκαλία, όζνλ θαη 

ε θαηά θεθαιήλ αλακέλεηαη λα ζεκεηώζνπλ άλνδν ην 2017. Η ζπλνιηθή αγνξαζηηθή δύλακε 

εθηηκάηαη όηη ζα ζεκεηώζεη αύμεζε 2,9%, έλαληη ηνπ 2016 θαη ζα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν ησλ 

1.827,5 δηο Δπξώ. Η κέζε θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθή δύλακε, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα απμεζεί 

θαηά 1,7%, έλαληη 2016, αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί ζπλεπώο ζε 22.239 Δπξώ. 

 Ωο αγνξαζηηθή δύλακε νξίδεηαη ην ζύλνιν ησλ θαζαξώλ δηαζεζίκσλ εηζνδεκάησλ ησλ 

θαηνίθσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη από εξγαζία, 

θεθάιαηα θαη θξαηηθέο παξνρέο (επηδόκαηα αλεξγίαο, ηέθλσλ, ζπληάμεηο) θαη κε αθαηξνπκέλσλ 

ησλ δαπαλώλ δηαβίσζεο, αζθαιεηώλ, ελνηθίνπ θαη ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηνηθίαο.  

Η πξνβιεπόκελε βειηίσζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζηε Γεξκαλία ην 2017 νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αύμεζε ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο, ιόγσ θαηαβνιήο πςειόηεξσλ κηζζώλ ζε ζρέζε κε ην 

2016 ζε αξθεηνύο θιάδνπο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Η ππνινγηδόκελε ζπλεηζθνξά όκσο ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Γεξκαλία, θαηά 

1,2% ην 2016 ζηε βειηίσζε ηεο θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθήο δύλακεο θαηά 1,7% ην 2017, δελ 

είλαη επζέσο αλάινγε ηεο αλόδνπ ηεο ζπλνιηθήο αγνξαζηηθήο δύλακεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα 

απμεζεί θαηά 2,9% ην ίδην έηνο αλαθνξάο. 

 Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα, ε θαηαλνκή ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο αλά Οκνζπνλδηαθό 

Κξαηίδην δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα ζπγθξηλόκελε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2016. Θεηηθέο 

επηδόζεηο παξνπζηάδεη ηδηαηηέξσο ην Βεξνιίλν κε 2% αύμεζε ηεο θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθήο 

δύλακεο θαη αθνινπζεί Ακβνύξγν (1,3%) θαη Βξέκε (1,1%). Καηά ηα ινηπά, δηαηεξείηαη ζε 

κεγάιν βαζκό ε αληζνκεξήο θαηαλνκή ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο κεηαμύ Οκνζπνλδηαθώλ 

Κξαηηδίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα παιαηά εκθαλίδνπλ πςειόηεξε ελ ζπγθξίζεη κε ηα λέα, πιελ ηνπ 

Βεξνιίλνπ, αγνξαζηηθή δύλακε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.  

 Αληηζηνίρσο, δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο σο πξνο ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 10 

πινπζηνηέξσλ αζηηθώλ/επαξρηαθώλ πεξηθεξεηώλ ηεο Γεξκαλίαο ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016. 

Γηαθνξνπνηείηαη κόλνλ σο πξνο ηε ζεηξά θαηάηαμεο ε αζηηθή πεξηνρή ηνπ Μνλάρνπ, ε νπνία 

θαηαιακβάλεη ηελ 4ε ζέζε, ππνζθειίδνληαο ηελ πεξηθέξεηα Main Taunus Kreis/Φξαγθθνύξηε 

πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ 5ε ζέζε. Oη πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο κε πςειή θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθή 

δύλακε επξίζθνληαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Μνλάρνπ (αζηηθό θέληξν, πεξίρσξα Μνλάρνπ θαη 

γεηηνληθέο πεξηνρέο Starnberg, Ebersberg, Fürstenfeldbruck, Dachau), Φξαγθθνύξηεο, 

Νπξεκβέξγεο (πόιε Erlangen) θαη Ακβνύξγνπ (πεξηνρή Stormarn). 

 Τέινο, πεξηθεξεηαθέο αληηζέζεηο, σο πξνο ηε ζπλνιηθή αγνξαζηηθή δύλακε, είλαη 

ηδηαηηέξσο εκθαλείο ζηηο 25 πεξηζζόηεξνλ ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο. 

Σεκαληηθέο απνθιίζεηο θαηαγξάθνληαη, εμ άιινπ, κεηαμύ ζπλνιηθήο αγνξαζηηθήο δύλακεο θαη 

θαηά θεθαιήλ αγνξαζηηθήο δύλακεο, όπσο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα επί παξαδείγκαηη 

Νηόξληκνπλη, Έζζελ θαη Βξέκε, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θαηώηεξε ηνπ κέζνπ όξνπ θαηά 

θεθαιήλ αγνξαζηηθή δύλακε. Οκνίσο, ηα ηξία πιένλ ππθλνθαηνηθεκέλα αλαηνιηθά γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο Λεηςίαο θαη ηεο Γξέζδεο ππνιείπνληαη θαηά 8% έσο 13% ηεο 

κέζεο θαηά Κεθαιήλ Αγνξαζηηθήο Γύλακεο. 
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 Δπί ηε βάζεη ησλ αλσηέξσ επηβεβαηώλεηαη, ελ θαηαθιείδη, ε ζαθήο ηάζε ησλ Γεξκαλώλ 

κε πςειή αγνξαζηηθή δύλακε λα επηιέγνπλ σο ηόπν δηαλνκήο πξνάζηηα κεγάισλ πόιεσλ εθηόο 

ησλ αζηηθώλ θέληξσλ, ηα νπνία, ζεκεησηένλ, ζπγθεληξώλνπλ πξνηηκήζεηο θνηηεηώλ θαη λέσλ ζε 

ειηθία θαηνίθσλ, κε απνηέιεζκα ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ ακηγώο αζηηθώλ θέληξσλ λα 

εκθαλίδεηαη ππνιεηπόκελε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ζηελ επξύηεξε αζηηθή πεξηνρή.  

 


