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Ιδιαίτερα θετική η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Τι δείχνει η απεικόνιση της περιόδου 2020-2021 σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ1 που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδος 

 

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ακόμη και κατά την διάρκεια της πανδημίας.  Η εν λόγω 

περιφέρεια αύξησε κατά 31,27% τις εξαγωγές της κατά το έτος 2021, σε σχέση με το 2020 και κατέχει το 4,43% των ελληνικών εξαγωγών. 

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €1,77 δισ. το 2021, ενώ οι εισαγωγές σε €1,036 δισ. 

με αποτέλεσμα το εμπορικό πλεόνασμα να αυξηθεί κατά 17,78% και να διαμορφωθεί 

σε €734,22 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’.  

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 Θεσσαλίας παρουσιάζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο για δεκατρία συνεχή έτη. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας  για το έτος 2021 συμμετέχει σε ποσοστό 4,43% στις εξαγωγές της χώρας, ενώ το έτος 2020 κατά 4,39%. 

Το έτος 2020 η συμμετοχή της Θεσσαλίας  στην Παραγωγή και στις Πωλήσεις Προϊόντων της χώρας, ανέρχεται σε 7,31%. 

 
1 ΕΛΣΤΑΤ. Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Η απεικόνιση2 των Αποστολών-Εξαγωγών3 ανά Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας έχει ως ακολούθως, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 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 Τροφίμων από €489,5 εκατ. το 2020 σε περίπου €521 εκατ. το 2021, ποσοστό αύξησης 6,38%. Η 

αύξηση παρατηρείται στις αποστολές δηλαδή στο εμπόριο με τις κοινοτικές χώρες.  

Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά  CN2 είναι ο 04 -Γάλα, Αυγά, Μέλι – Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης με αξία εξαγωγών σε κοινοτικές χώρες €165 

εκατ. και κύριες χώρες εξαγωγών την Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία , Ρουμανία.    

 
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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Ο κλάδος των Υφαντικών Υλών παρουσιάζει αύξηση κατά 75,87% από τα €152 εκατ. το 2020 στα €267,5 εκατ. το 2021, με υψηλή αύξηση των εξαγωγών 

Βάμβακος (κωδικός 52, κατά CN2) σε τρίτες χώρες, με κύριες χώρες εξαγωγών την Τουρκία, Αίγυπτο, Ινδονησία. 

Ο κλάδος των μετάλλων με €183 εκατ. αξία εξαγωγών το 2020 στα €261 εκατ. το 2021 με αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου από τα €157 εκατ. στα €221 

εκατ. με υψηλή αύξηση των αποστολών σε κοινοτικές χώρες προϊόντων του κωδικού 76 ‘Αργίλιο4 και Τεχνουργήματα από Αργίλιο’, με αξία εξαγωγών €210 

εκατ. με κύριες χώρες αποστολών τις χώρες Γερμανία, Κάτω Χώρες, Γαλλία, Πολωνία, Αυστρία. 

 
4 Το αργίλιο λέγεται και αλουμίνιο (aluminium). 
⁵ 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 και για το έτος 2020 χώρα εκτός Ε.Ε. 



4 
 

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 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 Τροφίμων από €170 εκατ. το 2020 στα €212,59 εκατ. το 2021, ποσοστό αύξησης 24,94%. Η αύξηση 

παρατηρείται στις αποστολές δηλαδή στο εμπόριο με τις κοινοτικές χώρες.  
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Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2-04: Γάλα, Αυγά, Μέλι – Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης με αξία αποστολών σε κοινοτικές 

χώρες €70 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών την Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία.  

Η αξία των αποστολών-εξαγωγών στον κλάδο των μετάλλων από €80,5 εκατ. το 2020 ανέρχεται στα €173 εκατ. το 2021, αύξηση 115%, με αύξηση των εξαγωγών 

σε τρίτες χώρες από τα €62,5 εκατ. στα €150 εκατ. και κωδικό προϊόντων με την υψηλότερη αξία εξαγωγών τον κωδικό CN2-72: Χυτοσίδηρος, Σίδηρος και 

Χάλυβας με €121 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών το Ισραήλ, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία.  
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Είναι βέβαια προφανές ότι το έτος 2020 οι αποστολές-εξαγωγές ήταν μειωμένες λόγω του κορονοϊού και της πτώσης των δραστηριοτήτων. 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων παρουσιάζει αύξηση εξαγωγών και αποστολών μεταξύ των ετών 2020-2021. 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι ο κλάδος των Τροφίμων από €104,6 εκατ. το 2020 στα € 129,5 εκατ. το 2021, ποσοστό αύξησης 23,78%. Η αύξηση 

παρατηρείται στις αποστολές δηλαδή στο εμπόριο με τις κοινοτικές χώρες.  
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Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2-04: Γάλα, Αυγά, Μέλι – Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης με αξία αποστολών σε κοινοτικές 

χώρες τα €70 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών την Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία. Υψηλές είναι οι εξαγωγές της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, το οποίο θεωρείται πλέον τρίτη χώρα,  από €15 εκατ. το 2020 σε €29,4 εκατ. το 2021. 

Επίσης αυξημένες εξαγωγές υπάρχουν και στον κλάδο Χημικά – Φαρμακευτικά Πλαστικά με κύριο κωδικό εξαγωγών τον CN2-30: Φαρμακευτικά Προϊόντα με 

αξία εξαγωγών 9,2 εκατ. κατά το έτος 2021  και κύριες χώρες εξαγωγών την Γερμανία, Κύπρο Ουγγαρία. 
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Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας παρουσιάζει αύξηση αποστολών προς τις κοινοτικές χώρες από τα €28,7 εκατ. το 2020 στα €35 εκατ. το 2021. 

Αυτό που παρατηρείται με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεν έχει καθόλου εξαγωγές προς τρίτες χώρες 

κατά το έτος 2021, ενώ κατά το έτος 2020 υπάρχουν εξαγωγές ειδών διατροφής αξίας 3,5 εκατ. μόνο προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν αύξηση είναι ο κλάδος των Τροφίμων από €14 εκατ. το 2020 στα €20 εκατ. το 2021, ποσοστό αύξησης 38%.  
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Ο κωδικός με τις υψηλότερες αποστολές κατά το έτος 2021 είναι ο CN2- 20- Παρασκευάσματα Λαχανικών, Καρπών Φρούτων με αξία αποστολών σε κοινοτικές 

χώρες €7 εκατ. και κύριες χώρες αποστολών την Σουηδία, Κάτω Χώρες και Γερμανία και έπεται ο κλάδος CN2-10 Δημητριακά με σύνολο εξαγωγών €3,9 εκατ. 

προς την Ιταλία. 

 

 

Οι εξαγωγές του κλάδου των υφαντικών υλών από τα €9 εκατ. το έτος 2020 ανέρχονται σε €11 εκατ. το έτος 2021, με κύριο προϊόν εξαγωγών τον κωδικό CN2-

52 Βαμβάκι και κύρια χώρα προς την οποία γίνονται εξαγωγές την Γερμανία και αξία εξαγωγών €9,9 εκατ. 
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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 Θεσσαλικές 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 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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Γεωργία Φράγκου 

Υπεύθυνη Πληροφόρησης 

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 

Enterprise Europe Network-Hellas 

sbtse@otenet.gr; yfragkou@sbtse.gr 

www.sbtse.gr 
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