Εξωτερικό εμπόριο
Ο δείκτης εξωτερικού εμπορίου, παρουσιάζεται για το σύνολο της χώρας, για τις διοικητικές
περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρειες
Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές
ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι στα πρωτογενή δεδομένα
συμπεριλαμβάνονται και τα πετρελαιοειδή.
Οι εισαγωγές στην χώρα, για το έτος 2015, έφτασαν τα 42.637.26 εκατ. €, ενώ οι εξαγωγές τα 25.482.05
εκατ. €, διαμορφώνοντας ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο -17.155.20 εκατ. €. Η μέση ετήσια μεταβολή
των εισαγωγών, για το διάστημα 2002-2008, διαμορφώθηκε στο +9,1% και για το διάστημα 2008-2015
στο -6,7%. Οι αντίστοιχες μεταβολές για τις εξαγωγές έφτασαν σε +9,6% και 3,2%.
Στην Περιφέρεια Αττικής το εμπορικό ισοζύγιο διαμορφώθηκε το 2015 στα -16.816,65 εκατ. €, με τις
εισαγωγές να φτάνουν τα 29.309,53 εκατ. € και τις εξαγωγές τα 12.492,88 εκατ. €. Ο ρυθμός μεταβολής
των εισαγωγών, κατά το διάστημα 2002-2008 ήταν +8,7%, ενώ κατά το διάστημα 2008-2015 της τάξης
του -6,9%. Στις εξαγωγές, κατά την περίοδο 2002-2008 παρατηρήθηκε αύξηση που ξεπέρασε το 12,1%,
ενώ κατά το διάστημα 2008-2015 αύξηση που άγγιξε το 2,9%.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι εισαγωγές ανήλθαν στα 450,76 εκατ. €. Η μέση ετήσια μεταβολή
των εισαγωγών, κατά την περίοδο 2002-2008, ανήλθε στο +29,5% (έναντι +9,1% του στο σύνολο της
χώρας), ενώ αντίστοιχα, για την περίοδο 2008-2015, διαμορφώθηκε στο -16,7% (έναντι -6,7% της
αντίστοιχης εθνικής μεταβολής). Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτές έφτασαν το 2015 τα 514,87 εκατ. €. Η
μέση ετήσια μεταβολή των εξαγωγών κατά την περίοδο 2002-2008 έφτασε το +7,4%, ενώ το διάστημα
2008-2015 στο +3%. Το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε το 2015
πλεόνασμα ίσο με 64,11 εκατ. €.
Οι εισαγωγές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έφτασαν το 2015 τα 4.351,03 εκατ. €. Κατά το διάστημα
2002-2008, η μέση ετήσια αύξηση των εισαγωγών έφτασε στο 14,8%, ενώ η αύξηση τους, στο διάστημα
2008-2015, ανήλθε στο 3,8%. Επιπρόσθετα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν το 2015 σε 3.666,62 εκατ. €, με
την μέση ετήσια μεταβολή τους, το διάστημα 2002-2008, να φτάνει το +17,7% και στο διάστημα 20082014, το +8,9%. Σημειώνεται ακόμη πως στη συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων ετών, το
εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν ελλειμματικό.
Οι εισαγωγές στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήλθαν στα 198,28 εκατ. € το 2015. Κατά την εξαετία 20022008, η μέση ετήσια αύξηση των εισαγωγών διαμορφώθηκε στο 8,3% (έναντι 9,1% της χώρας), ενώ κατά
το διάστημα 2008-2014 η μέση ετήσια μείωση κυμάνθηκε στο 4,4% (έναντι 6,7% της χώρας). Οι εξαγωγές
της το 2015 εκτιμήθηκαν στα 315,99 εκατ. €, με το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών να
διαμορφώνεται, την περίοδο 2002-2008, στο +0,9% και κατά το διάστημα 2008-2015 στο +11,2%. Τέλος,
το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας παραμένει ελλειμματικό την περίοδο 2002 – 2008 φτάνοντας τα 92,76 εκατ. € το 2008, ενώ την περίοδο 2008-2015 υπήρξε μεγάλη βελτίωση φτάνοντας το 2015 τα 117,72
εκατ. €.

Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, το εμπορικό ισοζύγιο, για το έτος 2015, ήταν πλεονασματικό (54,19
εκατ. €), με τις εισαγωγές και εξαγωγές να ανέρχονται στα 42,90 και 97,09 εκατ. € αντιστοίχως. Κατά την
εξαετία 2002-2008, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές σημείωσαν μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του +3,9%
και +8,1% αντίστοιχα, ενώ κατά τη διάρκεια της ύφεσης (2008-2015) τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν -6,8%
και +30,4%.
Μεταξύ των νομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι μεγαλύτερες εισαγωγές και εξαγωγές
καταγράφηκαν στον Νομό Αχαΐας (2015). Επίσης, εντονότερος εισαγωγικός χαρακτήρας μεταξύ των
νομών της Πελοποννήσου, παρουσιάστηκε στην Κορινθία, η οποία είχε επίσης μεγαλύτερο μέγεθος
εξαγωγών. Η εξέλιξη εισαγωγών και εξαγωγών, κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση στην Ήπειρο, με τον Νομό
Ιωαννίνων να σημειώνει το μεγαλύτερο ύψος εισαγωγών και το νομό Πρεβέζης να εμφανίζει το
μεγαλύτερο ύψος εξαγωγών (2015). Μεταξύ των νομών των Ιόνιων Νησιών, οι υψηλότερες εισαγωγές
αλλά και εξαγωγές σημειώθηκαν στον νομό Κέρκυρας.
Τέλος, περνώντας στους δείκτες Εισαγωγές/ΑΕΠ και Εξαγωγές/ΑΕΠ, παρατηρούμε πως τόσο πριν την
κρίση (2002) όσο και στην αρχή της (2008) οι Περιφέρειες με τις μεγαλύτερες τιμές ήταν η Περιφέρεια
Αττικής και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, για την Περιφέρεια Αττικής οι εισαγωγές το
2002 και το 2008 αντιστοιχούσαν στο 36,2% και 38,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα και οι εξαγωγές στο 7% και
9%. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι δείκτες Εισαγωγές/ΑΕΠ και Εξαγωγές/ΑΕΠ για το 2002 ήταν ίσοι
με 20,9% και 11,3% αντίστοιχα και το 2008 34,5% και 21,8%.

