
Το επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας (κατά κεφαλή GDP) 
 

Ο δείκτης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται για το σύνολο  της χώρας, τις διοικητικές περιφέρειες 
τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρεια Αττικής, 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, όπως και τα περισσότερα μακροοικονομικά μεγέθη ενώ πριν από το 
2008 είχε ανοδική πορεία, έπειτα από το 2008 σημείωσε μεγάλη πτώση.  Ειδικότερα, την περίοδο 2000-
2008 η ποσοστιαία μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν +67,1% φτάνοντας τα 21.845 €. Το 2013,  
έφτασε στα 16.451 ευρώ, σημειώνοντας από το επίπεδο του 2008 μια μείωση ίση με 24,7%. Στο σύνολο 
της πενταετίας 2008-2013 το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας επέστρεψε σε επίπεδα διαβίωσης 
του 2004. 

 

 

 

Σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών παρουσιάζονται, όπως και στο απόλυτο μέγεθος του ΑΕΠ, 
αξιοσημείωτες διαφορές στους επιμέρους ρυθμούς μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με τα 
παραπάνω μέσα επίπεδα της χώρας. Αναλυτικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
αυξήθηκε την περίοδο πριν την κρίση (2000-2008) κατά 76,9%, ενώ την περίοδο της κρίσης έφτασε στις 
22.238 €  (2013) σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 2008 (29.215€), ίση με 23,9%. Η αντίστοιχη μείωση 
του συνόλου της χώρας ήταν το ίδιο διάστημα 24,7%. Είναι αξιοσημείωτο ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυτής 
της Περιφέρειας ήταν το 2013 σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας  
(135,2% του αντίστοιχου μεγέθους του συνόλου της χώρας), ενώ βελτίωσε το ποσοστό αυτό κατά 1,5 
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2008 λόγω της μικρότερης μείωσης που υπέστη στην περίοδο 
της οικονομικής ύφεσης.  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ  διαμορφώθηκε το 2008 στις 16.393 € 
σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2000 ίση με 68,2%, ενώ το 2013 μετά από μείωση 25,4% από το 
επίπεδο του 2008, έπεσε στις 12.229€. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί στο 74,3% του αντίστοιχου μεγέθους 
του συνόλου της χώρας.  



Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η αύξηση που σημειώθηκε στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 
διάστημα 2000-2008, ήταν 58,2%, φτάνοντας το 2008 στις 17.224 €. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχούσε στο 
78,8% του αντίστοιχου εθνικού μεγέθους. Το 2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
έφτασε τις 13.497 € σημειώνοντας μείωση από το 2008 ίση με 21,6%, αντιστοιχώντας στο 82% του 
αντίστοιχου εθνικού μεγέθους.   

Στην Περιφέρεια Ηπείρου, σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο 
διαμορφώθηκε το 2013 στις 11.590€, αντιστοιχώντας στο 70,4% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.  

Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ πριν την περίοδο της ύφεσης (2000-
2008)παρουσίαζε αύξηση κατά 65,7%, ενώ στην περίοδο της κρίσης (2008-2013), μείωση κατά 32,5%. Το 
επίπεδο αυτό το 2013 (14.686€) αντιστοιχούσε στο 89,3% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.  

Συνοπτικά, οι τρείς περιφέρειες της δυτικής και νότιας χώρας (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 
Ηπείρου), τις οποίες διασχίζει το οδικό δίκτυο εμβέλειας του Παρατηρητηρίου, κατέχουν βιοτικό επίπεδο 
που αντιστοιχεί στο 70% έως 80% του συνολικού κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας και μόνο η Περιφέρεια 
των Ιόνιων Νήσων το πλησιάζει. Η σημαντική αυτή απόκλιση του βιοτικού επιπέδου της Περιφέρειας σε 
σχέση με το Κέντρο σηματοδοτεί και τη μεγάλη αναγκαιότητα για τη βελτίωση των υποδομών στις 
περιοχές αυτές, σημαντικό μέρος των οποίων είναι τα υπό κατασκευή έργα της Ολυμπίας και της Ιόνιας 
Οδού. 

Σε επίπεδο νομών, οι μεγαλύτερες μειώσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την περίοδο της οικονομικής 
ύφεσης (2009-2013), εντοπίζονται στους νομούς Αχαΐας, Αργολίδας, Θεσπρωτίας και Κεφαλληνίας, ενώ 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι νομοί των τριών από τις πέντε συνολικά περιφέρειες αναφοράς 
υστερούν σημαντικά σε σχέση με το μέσο βιοτικό επίπεδο της χώρας.   

 

 


