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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021 

 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ1 που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 

 

Κατά την διάρκεια των ετών της πανδημίας, δηλαδή τα έτη 2020 και 2021, η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

παρουσίασε για μεν το έτος 2020 μείωση των εξαγωγών σε σχέση με το 2019, αλλά υψηλότερη μείωση στις εισαγωγές της, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του 

εμπορικού της ελλείμματος. Το έτος 2021 υπήρξε σημαντική αύξηση των εξαγωγών της Περιφέρειας κατά €576 εκατ., αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντική ήταν 

και η αύξηση των εισαγωγών της κατά €546 εκατ., με αποτέλεσμα το 

εμπορικό της έλλειμμα να παραμένει υψηλό. 

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ. το 2021 και οι εισαγωγές στα 

€1,861 δισ. με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί στα €160 

εκατ. 

Να επισημανθεί ότι κατά το έτος 2020 και ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, λόγω της έντασης της πανδημίας και των αναγκαστικών περιοριστικών 

μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου, 

πολλοί κλάδοι της οικονομίας βρίσκονταν σε ‘ύπνωση’.  

Στοιχεία ΕΛ. ΣΤΑΤ.: Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 

Αν και η βιομηχανία-μεταποίηση στην χώρα μας ήταν από τους ελάχιστους κλάδους που δεν σταμάτησε τη δραστηριότητά του κατά την πανδημία, ωστόσο 

ορισμένοι κλάδοι μείωσαν το ρυθμό παραγωγής λόγω της περιορισμένης ζήτησης, όπως ο κλάδος των μετάλλων ή των οικοδομικών υλικών, άλλοι όμως κλάδοι, 

όπως ορισμένων ειδών διατροφής παρουσίασαν αύξηση.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο από το 2008 μέχρι και το 2021 εκτός από το έτος 2015. 

 

 
1 ΕΛΣΤΑΤ. Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ο κυρίως όγκος των εξαγωγών προέρχεται από βιομηχανικές μονάδες εγκατεστημένες στην Περιφερική Ενότητα Βοιωτίας, 

σε ποσοστό περίπου 69%, ακολουθούν οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας με ποσοστά περίπου 14% και13% αντίστοιχα και τέλος η 

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας κατά 4%. 

 

Ποσοστό ανά Περιφερειακή Ενότητα στις εξαγωγές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, έτη 2008-2021. 

 
Στοιχεία ΕΛ. ΣΤΑΤ.: Επεξεργασία ΣΒΘΣΕ 

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 συμμετέχει σε ποσοστό 4,26% στις εξαγωγές της χώρας, ενώ το έτος 2020 κατά 3,7%. 

Το έτος 2020 η συμμετοχή της Στερεάς Ελλάδας στην Παραγωγή και στις Πωλήσεις Προϊόντων της χώρας, ανέρχεται σε 16,9%. 

Η απεικόνιση2 των Αποστολών-Εξαγωγών3 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Στερεάς Ελλάδας έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

 
2 Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων είναι σε διψήφια ανάλυση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN2) 
3 Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του διμερούς εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα μεγέθη του εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες, δεδομένου ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται πλέον χώρα εκτός Ε.Ε. 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας παρουσιάζει αύξηση των εξαγωγών (εμπόριο με τρίτες χώρες) και των αποστολών (ενδοκοινοτικό εμπόριο) μεταξύ των 

ετών 2020-2021. 

  

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι ο κλάδος των Μετάλλων,  €681,6 εκατ. το 2021 από €382,3 εκατ. το 2020, ποσοστό αύξησης 79,81%. Η αύξηση 

παρατηρείται στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες.  

Ο κωδικός με τις υψηλότερες εξαγωγές κατά CN2 είναι ο 76 - Αργίλιο και Τεχνουργήματα από  Αργίλιο με αξία εξαγωγών σε τρίτες χώρες €343,1 εκατ. και 

κύριες χώρες εξαγωγών τις ΗΠΑ, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σερβία.  

Ακολουθεί ο κωδικός CN2 74 - Χαλκός και Τεχνουργήματα από Χαλκό με αξία εξαγωγών σε τρίτες χώρες περίπου €231 εκατ. και κύριες χώρες εξαγωγών τις 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Ρωσία.  
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Οι επόμενοι κλάδοι με υψηλά ποσά  εξαγωγών σε τρίτες χώρες είναι οι κλάδοι των Χημικών-Φαρμακευτικών – Πλαστικών  με αξία εξαγωγών €132,88 εκατ. 

το έτος 2021 από €119 εκατ. το 2020.  Στους κλάδους αυτούς οι κωδικοί με τις υψηλότερες εξαγωγές είναι ο κωδικός CN 38 – Διάφορα Προϊόντα Χημικών 

Βιομηχανιών   με αξία εξαγωγών  €53, 5 εκατ. το 2021  ( €58,5 εκατ. το 2020) σε Μαρόκο, Αίγυπτο, Ελβετία, o κωδικός CN -39 Πλαστικές Υλες και Τεχνουργήματα 

αυτών με εξαγωγές €30,2 εκατ. το 2021 ( €23 εκατ. το 2020) σε Σερβία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη και ο κωδικός CN 28 - Ανόργανα Χημικά Προϊόντα – Ενώσεις 

Πολύτιμων Μετάλλων  με αξία εξαγωγών  €29,1 εκατ.  (€21,6 εκατ. το 2020) σε Μαυροβούνιο, Τυνησία, Τουρκία. 

Στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αυξημένες είναι οι εξαγωγές των κλάδων Χημικών-Φαρμακευτικών – Πλαστικών και ειδικότερα του κωδικού CN  39 -Πλαστικές 

Ύλες και Τεχνουργήματα αυτών με αξία εξαγωγών € 94,6 εκατ. σε Ρουμανία, Ιταλία, Πολωνία.  
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Η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας παρουσιάζει αύξηση κυρίως των αποστολών δηλαδή του  εμπορίου  με τις κοινοτικές χώρες,  μεταξύ των ετών 2020-2021. 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι ο κλάδος των Τροφίμων,  €109,2 εκατ. το 2021 από περίπου €97,8 εκατ. το 2020,  ποσοστό αύξησης 11,71%.  

 

Στα είδη διατροφής ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2-23: Υπολείμματα κλπ ειδών διατροφής, τροφές ζώων με αξία 

αποστολών σε κοινοτικές χώρες €31,8 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών τις Κροατία, Κύπρος, Ιρλανδία. Ακολουθεί ο κλάδος CN2-22 Ποτά, Αλκοολούχα Υγρά 

και Ξύδι με αξία αποστολών περίπου €20 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών τις Βουλγαρία, Ιταλία, Γερμανία. 

Στα μηχανήματα υψηλές εξαγωγές εμφανίζει ο κλάδος CN02-85 - Μηχανές, Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά κλπ με αξία αποστολών €21,3 εκατ. και κύριες χώρες 

αποστολών τις Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία. 

Στις εξαγωγές σε τρίτες χώρες το υψηλότερο ποσό αφορά στον κωδικό CN02-25 Αλάτι, Θείο, Γαίες, Πέτρες, Γύψος, Ασβέστης. Τσιμέντο με αξία εξαγωγών € 30 
εκατ. και κύριες χώρες εξαγωγών τις ΗΠΑ, Καναδά, Ισραήλ. 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας παρουσιάζει αύξηση κυρίως στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταξύ των ετών 2020-2021. 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι ο κλάδος των Ειδών Διατροφής € 102,7 εκατ. το 2021 από €77,8 εκατ. το 2020, ποσοστό αύξησης 32.%.  

 

Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2-03 Ψάρια, Μαλακόστρακα, Μαλάκια, Ασπόνδυλα  Υδρόβια, με αξία αποστολών σε 

κοινοτικές χώρες τα €63 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών τις Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ρουμανία. 

Επίσης αυξημένες αποστολές σε κοινοτικές χώρες υπάρχουν και στον κλάδο Χημικά – Φαρμακευτικά-Πλαστικά με κύριο κωδικό εξαγωγών τον CN2-39: 

Πλαστικές Ύλες και Τεχνουργήματα αυτών με αξία εξαγωγών €52,79 εκατ. κατά το έτος 2021 και κύριες χώρες εξαγωγών τις Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία. Ο ίδιος 

κωδικός δίνει και αυξημένες εξαγωγές σε τρίτες χώρες με αξία προϊόντων τα €26,2 εκατ. και κύριες χώρες εξαγωγών τις Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, ΗΠΑ. 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας παρουσιάζει αύξηση αποστολών προς τις κοινοτικές χώρες από τα €61,6 εκατ. το 2020 στα €69  εκατ. το 2021. 

Αυτό που παρατηρείται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έχει πολύ μικρές εξαγωγές σε τρίτες χώρες. 

Επίσης παρατηρείται ότι και σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις τρίτες χώρες το κύριο εξαγώγιμο προϊών είναι τα τρόφιμα. 

Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2-03: Ψάρια, Μαλακόστρακα, Μαλάκια, Ασπόνδυλα  Υδρόβια με αξία αποστολών σε 

κοινοτικές χώρες τα €59 εκατ. περίπου και κύριες χώρες αποστολών τις  Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. 

Ο κωδικός με τις υψηλότερες εξαγωγές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2- 20- Παρασκευάσματα Λαχανικών, Καρπών Φρούτων με αξία εξαγωγών τα €4,1 εκατ. 

και κύρια χώρα€ εξαγωγών την Αυστραλία  
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Οι εξαγωγές, οι οποίες αποτέλεσαν διέξοδο ανάγκης για την επιβίωση πολλών ελληνικών επιχειρήσεων κατά τα χρόνια της κρίσης, αποτελούν πλέον τρόπο 

ανάπτυξης των ιδίων και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει πολύ καλά ότι τελικά μόνο με την εξωστρέφεια 

μπορούν να κερδίσουν περισσότερα.  

Σε μία περίοδο που υπάρχει νέα αναταραχή στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, με εμπλοκές στο διεθνές εμπόριο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και 

με φόντο την ενεργειακή κρίση, οι εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο χώρας παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση και την τρέχουσα χρονιά, 

σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της Eurostat, γεγονός που προοιωνίζει ότι το 2022 θα αποτελέσει  χρονιά-ρεκόρ για τις  ελληνικές εξαγωγές.  

Προσέλκυση επενδύσεων και ανάπτυξη εξωστρέφειας αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
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