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Εισαγωγή 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μια επικαιροποιημένη και αποτελεσματική καταγραφή 

των τάσεων και των συνθηκών ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε προτάσεις για συστηματικές παρεμβάσεις βοηθώντας τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες για εξωστρέφεια και εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

Αρχικά πραγματοποιείται αποτύπωση των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση πληθυσμιακών, κοινωνικών, οικονομικών δεικτών 

και δεικτών καινοτομίας. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των εξαγωγών 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι τάσεις, εντοπίζονται κλάδοι που έχουν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην Περιφέρεια και προϊόντα που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης ακόμα 

μεγαλύτερης εξαγωγικής επέκτασης. Τέλος διατυπώνονται στρατηγικές κατευθύνσεις για 

την προώθηση των εξαγωγών της  Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ελλείψεις και 

στρατηγικές στο  επίπεδο της χώρας. 

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση δεύτερου τριμήνου του 2019 για την ελληνική 

οικονομία του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ως προς το παγκόσμιο 

οικονομικό κλίμα, εντοπίζονται ενδείξεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης στο αρχικό τρίμηνο 

φέτος:+3,3% στις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του ΟΟΣΑ, έναντι +4,0% πριν ένα χρόνο. 

Υπάρχουν προβλέψεις επιβράδυνσης της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019 σε 

3,2%, από 3,6% πέρυσι αλλά επιστροφή σε 3,6% το επόμενο έτος. Εντοπίζεται εξασθένιση 

της μεγέθυνσης το 2019 κυρίως λόγω αποκλιμάκωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας 

και του διεθνούς εμπορίου. Ως δυνητικές εστίες αρνητικών εξελίξεων για την παγκόσμια 

οικονομία χαρακτηρίζονται οι παρατεταμένες εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις, οι 

επιπτώσεις της συνεχιζόμενης υποστηρικτικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 

στην Κίνα και η μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου για συναινετικό 

Brexit. 

Ως προς τις οικονομίες της ΕΕ και της Ευρωζώνης ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και 

την ΕΕ το πρώτο τρίμηνο φέτος παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το προηγούμενο 

τρίμηνο: 1,2% και 1,9%, από 2,5% και 2,4% στο αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Σημειώνεται 

αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην ανάπτυξη για τρίτο τρίμηνο στην περίοδο 

Ιανουαρίου – Μαρτίου φέτος αλλά και επιδείνωση στο Δείκτη Οικονομικού Κλίματος σε 

Ευρωζώνη και ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο και το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2018. Κύριες εστίες αβεβαιότητας είναι η εξασθένηση του διεθνούς εμπορίου, 
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η παρατεταμένη αβεβαιότητα σε σχέση με το Brexit, το υψηλό δημόσιο χρέος και τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Στην Ελλάδα σημειώνεται στασιμότητα του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος το δεύτερο 

τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο (100,8 μον.) και μικρή 

υποχώρηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (102,8 μον.). Φαίνεται πως οι 

επιχειρηματικές προσδοκίες επιδεινώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο, στο Λιανικό Εμπόριο και τις Κατασκευές, αντιθέτως βελτιώθηκαν οριακά στη 

Βιομηχανία και περισσότερο στις Υπηρεσίες. 

Εστιάζοντας στις εξαγωγές παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών προϊόντων το πρώτο 

τετράμηνο του 2019, με ρυθμό 3,8%, σαφώς μικρότερο εκείνου ένα χρόνο νωρίτερα 

(13,3%). Επίσης σημειώνεται αύξηση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 6,6% σε σχέση 

με το πρώτο τετράμηνο του 2018, με άνοδο στα €7,2 δισεκ..  

Αναλυτικά, οι εξαγωγές στα Αγροτικά Προϊόντα υποχώρησαν κατά 6,9% στο περασμένο 

τετράμηνο Ιανουάριου-Απριλίου, στα €1,8 δισεκ., από €2,0 δισεκ. ένα έτος πριν, ενώ στις 

εξαγωγές Καυσίμων σημειώθηκε αύξηση 1,0%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 

€3,41 δισεκ., από €3,37 δισεκ. πέρυσι (Πίνακας 3.8). Οι εξαγωγές των δύο συγκεκριμένων 

κατηγοριών αντιστοιχούν φέτος στο 48,8% των εγχώριων εξαγωγών προϊόντων , από 51,7% 

ένα χρόνο νωρίτερα. Η πτώση στα Αγροτικά Προϊόντα προήλθε κυρίως από τη μείωση κατά 

54,7% στη ζήτηση για Λάδια-Λίπη Ζωικής ή Φυτικής Προέλευσης, η αξία των οποίων 

διαμορφώθηκε σε €146,9 εκατ., από €324,6 εκατ. το 2018, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί 

το μερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών από 3,1% πέρυσι σε 1,4% το 2019. Στην 

κατηγορία Τροφίμων - Ζωντανών Ζώων, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 79,5% των 

εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων, οι εξαγωγές ήταν ουσιαστικά αμετάβλητες (+0,1%), στα 

€1,467 δισεκ. Στα Ποτά και προϊόντα καπνού, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 12,5% των 

εξαγωγών των Αγροτικών Προϊόντων, η ζήτηση διαμορφώθηκε το διάστημα Ιανουάριος-

Απρίλιος 2019 στα €230,6 εκατ., 20,9% υψηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του 2018 (€190,7 εκατ.).  

Οι εξαγωγές Βιομηχανικών Προϊόντων διευρύνθηκαν κατά 9,9% στο πρώτο τετράμηνο 

φέτος, με την αξία τους να αγγίζει τα €4,8 δισεκ., από €4,4 δισεκ. πέρυσι. Αυτή η άνοδος 

ερμηνεύεται κυρίως από την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης για Χημικά Προϊόντα και 

συναφή προιόντα, κατά 21,1%, με την αξία τους να διαμορφώνεται στα €1,3 δισεκ. Επίσης 

αύξηση των εξαγωγών σημειώθηκε στα Βιομηχανικά Είδη Ταξινομημένα κατά Πρώτη Ύλη, 
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της τάξης του 2,7% (στα €1,69 δισεκ. από €1,65 δισεκ.), ενώ ανοδικά κινήθηκαν τα Διάφορα 

Βιομηχανικά Είδη, κατά 23,5% (στα €839 εκατ. από €679,7 εκατ.). Αύξηση, οριακή, 

σημειώθηκε στις εξαγωγές για Μηχανήματα και Υλικό Μεταφορών, +0,3%, με αποτέλεσμα 

από €978,1 εκατ. να φτάσουν τα €981,1 εκατ.  

Για τη διερεύνηση αυτών των τάσεων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της μελέτης 

ανάλυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων της ICAP. 

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης που απορροφούν το μεγαλύτερο τμήμα των ελληνικών 

εξαγωγών, σημειώθηκε διεύρυνσή τους προς την Γαλλία, κατά 29,2%, από €301,1 εκατ. σε 

€389,1 εκατ., και προς την Γερμανία, κατά 0,2%, από €666,2 εκατ. σε €667,5 εκατ.  

Οριακή μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές προς το σημαντικότερο εμπορικό εταίρο, την 

Ιταλία, κατά 0,2%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €1,14 δισεκ. Η μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2019 προς προορισμό της 

Ευρωζώνης σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο, κατά 64,4%, από €4,2 εκατ. το περασμένο έτος 

σε €7,0 εκατ. το τρέχον.  

Μεταξύ των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις οποίες οι συνολικές 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,1% ή κατά €109,8 εκατ., φθάνοντας τα €1,6 δισεκ., η 

Βουλγαρία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό  εξαγωγικό προορισμό, με αύξηση των 

εκροών προϊόντων προς αυτή σε σχέση με πέρυσι κατά 4,8% ή κατά €21,3 εκατ. 

Παράλληλα, θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν προς δύο άλλες χώρες από τη συγκεκριμένη 

ομάδα οι οποίες απορροφούν σημαντικό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ρουμανία, προς τις οποίες οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 14% ή €47,0 

εκατ., στα €382,0 εκατ., και κατά 10,5% ή €30,8 εκατ., στα €323,9 εκατ. αντίστοιχα. Η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 156,5%, σημειώθηκε προς την Κροατία, 

προς την οποία οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά €44,8 εκατ., από €28,6 εκατ. πέρυσι 

στα €73,4 εκατ. ένα χρόνο μετά.   
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1.1 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χωροθετείται στο νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και 

καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Καταλαμβάνει ένα μέρος του βόρειου 

τμήματος, ολόκληρο το νοτιοανατολικό και ένα μέρος του δυτικού τμήματος της 

γεωγραφικής ενότητας της Πελοποννήσου. Η δυτική πλευρά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος 

και συνορεύει με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, (Αχαΐα και Ηλεία). Βορειοανατολικά 

συνορεύει με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ Ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. 

Η Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνει πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες 

(Κορινθίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας) και έχει έδρα την Τρίπολη. 

Μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Καλαμάτα. Μετά την εφαρμογή 

του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), οι 107 ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμοι και 

Κοινότητες) της Περιφέρειας συγκροτήθηκαν σε 26 νέους Δήμους. 

Εικόνα 1: Οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας ανέρχεται σε 15,490 χλμ2. Η ΠΕ Αργολίδας 

καταλαμβάνει έκταση 2,154 χλμ2, η ΠΕ Αρκαδίας 4 419 χλμ2, η ΠΕ Κορινθίας 2,290 χλμ2, η 

ΠΕ Λακωνίας 3,636 χλμ2 και η ΠΕ Μεσσηνίας 2,991 χλμ2. 

Ως προς τα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά, οι ορεινοί όγκοι καλύπτουν το 50,1% της 

συνολικής της έκτασης και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και φυσικό σύνορο μεταξύ 



Σελίδα | 8  
 

των Περιφερειακών Ενοτήτων. Το 19,9% της έκτασής της είναι πεδινό και το 30% ημιορεινό 

και εκτείνεται κυρίως στις περιοχές εγγύς των θαλάσσιων κόλπων, όπου σχηματίζονται 

αρκετές πεδιάδες. Παρά το μικρό ποσοστό των πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει 

μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος 

της Κορινθίας. Επίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει μεγάλο μήκος ακτογραμμής 

σε σχέση με άλλες Περιφέρειες της χώρας, με μεγάλο αριθμό φυσικών λιμένων και 

παραλιών κολύμβησης, εν δυνάμει σημαντικοί αναπτυξιακοί πόροι για θαλάσσιες 

μεταφορές και παραθεριστικό τουρισμό. 

Το κυριότερο γεωγραφικό αναπτυξιακό χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

είναι η άμεση γειτνίασή της με το Μητροπολιτικό κέντρο της Χώρας, την Αθήνα, σε 

συνδυασμό με τις μικρές αποστάσεις των αστικών και ημιαστικών κέντρων όλων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων με την πρωτεύουσα της Περιφέρειας, την Τρίπολη. 

Εικόνα 2: Χαρτογραφική απεικόνιση των βασικών τύπων κάλυψης γης στην Ελλάδα, αποτύπωση της κατάστασης 
το 2007 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, WWF “H Eλλάδα τότε & τώρα: Διαχρονική Χαρτογράφηση των 
καλύψεων γης 1987-2007 
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1.2 Υποδομές της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο, λόγω της έκτασης και της 

γεωµορφολογίας του εδάφους. Το εθνικό δίκτυο εκτείνεται σε 1.250 χλµ περίπου, ενώ το 

επαρχιακό οδικό δίκτυο εκτείνεται σε µήκος 4.600 χλµ. περίπου. Στα παράλια και στα 

πεδινά είναι περισσότερο ανεπτυγµένο, ενώ είναι σχετικά ανεπαρκές, ποσοτικά και 

ποιοτικά, στις ορεινές περιοχές.  

Εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας υπάρχουν επίσης και 200 περίπου χλµ 

αυτοκινητοδρόµου, ο οποίος συνδέει την Καλαµάτα µε την Τρίπολη, την Κόρινθο και κατ’ 

επέκταση µε την Αθήνα, ο οποίος είναι υπό κατασκευή και θα δημιουργήσει τις 

δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας. 

Σηµαντικός αναπτυξιακός παράγοντας για την Περιφέρεια είναι η διέλευση από το βόρειο 

τµήµα της, µεγάλου µέρους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και της νέας «ΙΟΝΙΟΥ Ο∆ΟΥ». Οι πολύ 

µικρής κλίµακας αεροπορικές συγκοινωνίες εξυπηρετούνται από το αεροδρόµιο της 

Καλαµάτας. 

Στις θαλάσσιες µεταφορές, σηµαντικό ρόλο παίζουν τα λιµάνια της Καλαµάτας και του 

Ναυπλίου. Άλλα δευτερεύοντα λιµάνια της Περιφέρειας είναι της Πύλου και της 

Κυπαρισσίας στη Μεσσηνία, της Ερµιονίδας και του Πορτοχελίου στην Αργολίδα, του 

Παράλιου Άστρους και του Λεωνιδίου στην Αρκαδία, της Κορίνθου και του Κιάτου στην 

Κορινθία και τέλος, του Γυθείου στην Λακωνία. 

Το σιδηροδροµικό δίκτυο της Περιφέρειας, (συνολικό µήκος 300 χλµ.), παρουσίαζε σοβαρά 

µειονεκτήµατα κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘90, καθώς ήταν µη συµβατό µε το 

υπόλοιπο εθνικό δίκτυο. Οι γραµµές του δικτύου της Πελοποννήσου είχαν µικρότερο 

πλάτος, ήταν µονής κατεύθυνσης, δεν υπήρχαν ανισόπεδες διαβάσεις και είχε κακή 

χάραξη. Κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο εξετάζεται η επαναλειτουργία του 

σιδηροδρομικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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2 Πληθυσμιακοί/Κοινωνικοί Δείκτες  

2.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 2011 σε 581.989 άτομα, το 5,35% του αντίστοιχου συνολικού πληθυσμού της 

Χώρας. Κατά την περίοδο 2001-2011 σημείωσε μείωση κατά 8,4%, πολύ μεγαλύτερη σε 

σχέση με τον πληθυσμό της Χώρας για το ίδιο διάστημα, ο οποίος παραμένει σχεδόν στα 

ίδια επίπεδα του 2001, με μία ελάχιστη μείωση (-0,2%). Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τη 

δημογραφική αποδυνάμωση της Περιφέρειας, στο πλαίσιο μίας πληθυσμιακής 

σταθερότητας της Χώρας και πληθυσμιακής αύξησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, η 

οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζει αύξηση του πληθυσμού κατά 4%. 

Πληθυσμιακή μείωση εμφανίζουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες  της Πελοποννήσου, με 

εντονότερη η Αρκαδία και η Λακωνία και μικρότερη η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ η  

Μεσσηνία παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση της τάξης του μέσου όρου της Περιφέρειας. 

Στο σύνολό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει την 4η χαμηλότερη πληθυσμιακή 

πυκνότητα μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας. 

Ως προς τους δυο βασικούς δημογραφικούς δείκτες, ο δείκτης γήρανσης για την  

Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει έντονη αυξητική τάση, ενώ διαμορφώνεται 

σταθερά σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη στο σύνολο της Χώρας. Η τιμή 

του δείκτη δείχνει ότι σε κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 15 ετών αντιστοιχούν 1,8 άτομα άνω 

των 65 ετών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 1,36 στο σύνολο της Χώρας. Οι τιμές του 

δείκτη γήρανσης δείχνουν την προοπτική δημογραφικής συρρίκνωσης, τόσο για το σύνολο 

της Χώρας, όσο και, περισσότερο έντονα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε 

μεσοπρόθεσμο διάστημα. 

Ο δείκτης εξάρτησης είναι σταθερά και σημαντικά υψηλότερος για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε άτομο που 

είναι σε εργάσιμη ηλικία αντιστοιχούν περισσότερα άτομα που δεν ανήκουν στον 

πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά στο σύνολο της χώρας. 

Δηλαδή, κάθε άτομο ηλικίας 15-65 ετών, συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα, ως εργαζόμενο ή με 

τη φροντίδα στα πλαίσια της οικογένειας, στην επιβίωση 0,6 πρόσθετων ατόμων μη 

εργάσιμης ηλικίας, κατά μέσο όρο, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έναντι 0,52 ατόμων στο 

σύνολο της Χώρας. Αν και δεν υπάρχει σαφής διαχρονική τάση για όλη την περίοδο, ο 

δείκτης εξάρτησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει αυξητική πορεία από την αρχή του 

2009, ως το πρώτο τρίμηνο του 2013. 
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3 Οικονομικοί Δείκτες 

3.1 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)  

Προκειμένου να αποδοθεί η εικόνα της οικονομικής εξέλιξης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, τόσο διαχρονικά όσο και σε σύγκριση με την αντίστοιχη εξέλιξη της 

Ελλάδας αλλά και των λοιπών περιφερειών της χώρας, θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο 

σύγκρισης η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, καθώς αποτελεί το πλέον αξιόπιστο 

διαθέσιμο δείκτη για το παραγόμενο προϊόν της περιφερειακής και αστικής οικονομίας. 

Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης συμβάλει στην προσέγγιση της πιθανής μελλοντικής 

εξέλιξης κατά τα επόμενα έτη, εφόσον βέβαια, οι τάσεις παραμείνουν αναλλοίωτες και η 

αστική οικονομία συνεχίσει να παρουσιάζει τις ίδιες τάσεις με το παρελθόν, αλλά και στην 

ταυτοποίηση αποφασιστικών παραγόντων που θα πρέπει να μεταβληθούν προκειμένου να 

επιτευχθεί αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

στα πλαίσια της σύγκλισης με τις υπόλοιπες περιφέρειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι χρονοσειρές της ΑΠΑ που δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ αποτελούν την πλέον έγκυρη 

πηγή στην Ελλάδα για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων σε επίπεδο περιφερειών και 

Περιφερειακών Ενοτήτων, φτάνοντας σε επίπεδο διψήφιας κλαδικής κατηγοριοποίησης και 

διακρίνονται, από πλευράς κάλυψης, σε δύο χρονικές περιόδους. Τα διαθέσιμα στοιχεία 

αφορούν, κατ’ αρχήν, την εικοσιπενταετία 1970 – 1994, και, κατόπιν, τα αντίστοιχα της 

περιόδου μετά το 1995, εξαιτίας της τροποποίησης της μεθόδου υπολογισμού του ΑΕΠ στα 

πλαίσια της καθιέρωσης διεθνώς της εθνικολογιστικής τεχνικής ESA ’95. Συνεπώς, η 

ανάλυση επικεντρώνεται σε δυο διαφορετικές περιόδους (πριν και μετά το 1995), χωρίς να 

υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και ευθείας σύγκρισης μεταξύ τους. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σε επίπεδο 

Περιφέρειας (NUTS II) αφορούν την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2016. Η 

διαχρονική εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 



Πίνακας 1: Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά Περιφέρεια, σε εκατομμύρια ευρώ και τρέχουσες τιμές  

 

Περιφέρειες 

Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

Αττική 57.295 61.372 67.267 74.014 81.934 84.400 92.450 98.806 103.129 103.722 97.566 88.720 81.899 77.737 76.056 74.671 73.206 

Βόρειο Αιγαίο 1.695 1.808 1.888 2.234 2.380 2.511 2.694 2.915 3.104 3.036 2.813 2.587 2.367 2.282 2.256 2.213 2.143 

Νότιο Αιγαίο 4.289 4.514 4.601 5.189 5.683 5.979 6.360 6.778 7.230 6.795 6.391 5.802 5.373 5.307 5.341 5.408 5.220 

Κρήτη 6.163 6.721 7.207 7.896 8.732 8.856 9.475 9.880 10.433 10.291 9.592 8.537 7.817 7.597 7.761 7.846 7.622 

Ανατολική 
Μακεδονία, 
Θράκη 

5.252 5.590 5.963 6.465 6.866 7.061 7.214 7.856 8.350 8.321 8.124 7.161 6.698 6.213 6.079 6.035 6.024 

Κεντρική 
Μακεδονία 

17.712 19.142 20.160 21.994 24.084 24.134 26.184 28.185 29.427 29.005 26.805 24.683 22.807 21.440 21.011 21.132 21.155 

Δυτική 
Μακεδονία 

2.900 3.145 3.473 3.880 4.119 4.272 4.365 4.392 4.243 4.505 4.399 4.234 4.175 3.901 4.004 3.832 3.418 

Θεσσαλία 6.662 7.195 7.743 8.867 9.380 9.181 9.936 10.367 10.768 10.564 9.570 8.746 8.411 8.040 8.056 8.087 8.042 

Ήπειρος 344 371 375 405 361 376 312 295 280 300 295 272 274 264 291 316 291 

Ιόνια Νησιά 2.399 2.615 2.654 3.051 3.256 3.401 3.571 3.780 3.996 3.756 3.526 3.057 2.881 2.720 2.750 2.764 2.727 

Δυτική Ελλάδα 6.153 6.604 7.189 7.870 8.547 8.728 9.506 9.918 10.042 9.737 9.426 8.444 7.916 7.339 7.244 7.206 7.010 

Στερεά Ελλάδα 6.920 7.373 7.600 8.211 8.467 8.740 8.963 9.317 9.613 9.304 8.747 8.148 7.625 7.162 6.993 7.033 7.144 

Πελοπόννησος 5.709 6.152 6.515 6.981 7.334 7.507 8.084 8.636 8.926 8.863 8.329 7.738 7.309 6.960 6.864 6.918 6.876 

Σύνολο χώρας 126.181 135.470 145.797 160.513 174.773 178.821 193.047 205.267 213.819 212.391 199.644 181.909 168.979 160.237 157.913 156.613 154.044 



Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο 

μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,5%, ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%, και η 

Θεσσαλία με 5,2%, ενώ τη μικρότερη συμμετοχή έχουν τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το 

Βόρειο Αιγαίο με 1,4%. Η Πελοπόννησος βρίσκεται κάπου στη μέση, με μερίδιο στη 

δημιουργία Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας που ανέρχεται στο 4,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Πρωτογενής τομέας  

 

Η σχετική θέση του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε σύγκριση και με 

το μέγεθος του τομέα στη χώρα, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

συμμετείχε το 2016 κατά 9,06% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενή τομέα 

της χώρας.  

Στο σύνολο των γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

κυριαρχούν οι Δενδρώδεις καλλιέργειες  και ακολουθεί η κατηγορία των Ελιών, και οι 

δενδρώδεις εκτός των Ελιών, και οι λοιπές εκτάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

οικογενειακούς λαχανόκηπους, μόνιμα λιβάδια και βοσκότοπους, άγονους βοσκότοπους, 

φυτώρια, άλλες πολυετείς φυτείες και οι αγραναπαύσεις). Σημαντικό μέρος όμως των 

Γράφημα 1: Συμμετοχή Περιφερειών στην ΑΠΑ, 2016 
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γεωργικών εκτάσεων της Περιφέρειας καταλαμβάνεται και από αμπέλια και 

σταφιδάμπελα. 

Η συμβολή της Περιφέρειας στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της χώρας υπολείπεται της 

αντίστοιχης γεωργικής. Η αξία της ζωικής παραγωγής της Περιφέρειας το 2007 τη 

κατατάσσει στην όγδοη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, διατηρώντας το 7,3% της 

συνολικής αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγεται στην Ελλάδα. 

Σημαντική συγκέντρωση δραστηριοτήτων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και ιδιαίτερα 

της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων ειδών (ένας κατ’ εξοχήν εξαγωγικός κλάδος) 

εντοπίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε 

αριθμό μονάδων παραγωγής τσιπούρας και λαυρακιού μετά τη Στερεά Ελλάδα. 

Η Πελοπόννησος κατέχει την πρώτη θέση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις εσπεριδοειδών, 

ελαιώνων και αμπελώνων. 

Η κατανομή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 

πτηνοτροφικές και οι μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις) στο σύνολο των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια και κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους έχει ως εξής (στοιχεία 

του 2013 της Eurostat): Ήπειρος 58,2%, Δυτική Ελλάδα 51,1%, Δυτική Μακεδονία 45,2%, 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45,0%, Θεσσαλία 43,7%, Νότιο Αιγαίο 41,4%, Ιόνια Νησιά 

40,6%, Βόρειο Αιγαίο 38,9%, Κρήτη 34,3%, Πελοπόννησος 29,1%, Στερεά Ελλάδα 27,8%, 

Κεντρική Μακεδονία 22,4% και Αττική 12,2%. Σε επίπεδο συνόλου χώρας, το ποσοστό των 

κτηνοτροφικών μονάδων ως προς το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι 36,1%. 

 

 



Πίνακας 2: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε εκατομμύρια € και τρέχουσες τιμές για το 2016 (προσωρινά στοιχεία) με διαχωρισμό σε α’ γενή, β’ γενή και γ’ γενή τομέα 

 

  

Περιφέρειες και 
νομοί 

A' Γενής Β' Γενής Γ' Γενής Σύνολο 

Γεωργία, 
δασοκομία και 

αλιεία 

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία 

Κατασκευές 

Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, 

επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

Ενημέρωση και 
επικοινωνία 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

Διαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και 

τεχνικές 
δραστηριότητες, 
διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

Δημόσια διοίκηση 
και άμυνα, 

υποχρεωτική 
κοινωνική 
ασφάλιση, 

εκπαίδευση, 
δραστηριότητες 
σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία 
και την κοινωνική 

μέριμνα 

Τέχνες, διασκέδαση, 
ψυχαγωγία 

Συνολική 
ακαθάριστη 

προστιθέμενη 
αξία 

Σύνολο 
Εκ των οποίων 
Μεταποίηση 

2016* % 2016* % 2016* % 2016* % 2016* % 2016 % 2016* % 2016* % 2016* % 2016* % 2016* % 2016* 

ΕΛΛΑΔΑ 6.313 4,10 22.376 14,53 16.222 10,53 3.844 2,50 36.082 23,42 5.366 3,48 6.908 4,48 27.032 17,55 7.871 5,11 31.783 20,63 6.469 4,20 154.044 

Πελοπόννησος 623 9,06 1.527 22,21 1.015 14,76 227 3,30 1.321 19,21 104 1,52 172 2,51 1.148 16,69 183 2,66 1.210 17,59 361 5,25 6.876 

Αργολίδα 139 2,03 270 3,92 232 3,37 40 0,59 273 3,97 20 0,29 34 0,50 171 2,49 41 0,60 212 3,09 64 0,93 1.265 

Αρκαδία 73 1,06 399 5,81 87 1,26 38 0,55 173 2,52 18 0,26 26 0,38 172 2,50 20 0,29 200 2,91 52 0,76 1.170 

Κορινθία 88 1,28 473 6,88 342 4,98 77 1,13 338 4,92 33 0,48 48 0,70 279 4,06 45 0,65 282 4,10 88 1,28 1.751 

Λακωνία 133 1,93 137 1,99 128 1,86 37 0,54 209 3,04 16 0,23 26 0,38 162 2,35 23 0,33 150 2,18 59 0,86 951 

Μεσσηνία 191 2,78 248 3,61 226 3,29 34 0,49 328 4,76 18 0,26 38 0,55 365 5,30 55 0,79 366 5,32 98 1,43 1.738 

 
 
 
 
 
 



Πίνακας 3: Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων, κατά βασικές κατηγορίες χρήσης, περιφέρεια και νομό για το 2009, εκτάσεις σε χιλιάδες στρέμματα,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΙ 

Ετήσιες καλλιέργειες 
Αμπέλια και 

σταφιδάμπελα 
Δενδρώδεις 
καλλιέργειες 

Ελιές 
Δενδρώδεις 

καλλιέργειες εκτός 
από ελιές 

Λοιπές εκτάσεις (2) 
Μόνιμα λιβάδια 
και βοσκότοποι 

Λοιπές εκτάσεις 
εκτός από  μόνιμα 

λιβάδια και 
βοσκότοποι 

Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 
Εκμεταλ-
λεύσεις 

Εκτάσεις 

                   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 291.354 16.169 131.753 863 520.813 8.613 463.889 7.060 148.806 1.554 263.546 9.134 56.787 7.507 236.911 1.627 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

12.601 350 17.855 212 88.902 2.130 81.192 1.786 30.479 343 24.005 678 5.499 561 21.591 116 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2.158 54 774 8 15.046 379 12.022 253 8.587 126 2.735 81 514 68 2.457 14 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4.178 134 2.539 13 10.042 189 7.993 136 4.729 53 6.839 216 1.838 161 6.236 54 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.141 94 7.434 145 16.022 262 14.590 209 6.877 52 2.999 84 441 64 2.742 20 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.290 29 1.615 5 19.577 675 18.558 584 6.838 91 3.072 154 885 140 2.446 14 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.834 40 5.493 40 28.215 625 28.029 604 3.448 20 8.360 143 1.821 128 7.710 14 

 

 

 

 

 



Σελίδα | 17  
 

 

Πίνακας 4: Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αυτών, με διάκριση σε μεικτές, αμιγώς γεωργικές και κτηνοτροφικές, κατά περιφέρεια και νομό για το 2009, εκτάσεις σε 
χιλιάδες στρέμματα 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 

Σύνολο Μεικτές Αμιγώς γεωργικές Αμιγώς κτηνοτροφικές 

Εκμεταλλεύσεις Έκταση Εκμεταλλεύσεις Έκταση Εκμεταλλεύσεις Έκταση Εκμεταλλεύσεις Έκταση 

           ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 723.007 34.779 131.988 13.730 574.812 19.683 16.207 1.366 

           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 93.188 3.369 12.808 1.220 79.873 2.086 507 63 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 15.549 522 2.107 172 13.392 342 50 9 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.797 552 3.064 318 8.569 217 164 17 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17.407 585 1.407 159 15.923 420 77 6 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 19.840 862 2.378 274 17.310 566 152 22 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 28.595 847 3.852 297 24.679 542 64 9 



Πίνακας 5: Απασχόληση κατά περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα και στο σύνολο της οικονομίας για το 2017 

Πρωτογενής Τομέας Σύνολο οικονομίας 

Σύνολο χώρας 453.400 100 Σύνολο χώρας 3.752.700 100 

Κεντρική 
Μακεδονία 

87.200 19,2% Αττική 1.366.000 36,4% 

Δυτική Ελλάδα 54.400 12,0% 
Κεντρική 
Μακεδονία 

626.000 16,7% 

Πελοπόννησος 52.900 11,7% Θεσσαλία 250.900 6,7% 

Θεσσαλία 52.700 11,6% Κρήτη 234.800 5,8% 

Α. Μακεδονία - 
Θράκη 

52.000 11,5 Δυτική Ελλάδα 216.800 5,8% 

Στερεά Ελλάδα 42.100 9,3% 
Α. Μακεδονία - 
Θράκη 

205.800 5,5% 

Κρήτη 38.500 8,5% Πελοπόννησος 205.000 5,5% 

Δυτική 
Μακεδονία 

17.900 3,9% Στερεά Ελλάδα 188.000 5,0% 

Ήπειρος 16.500 3,6% Νότιο Αιγαίο 127.700 3,4% 

Αττική 14.000 3,1% Ήπειρος 104.600 2,8% 

Βόρειο Αιγαίο 12.400 2,7% 
Δυτική 
Μακεδονία 

84.500 2,3% 

Ιόνια Νησιά 6.700 1,5% Ιόνια Νησιά 73.200 2,0% 

Νότιο Αιγαίο 6.100 1,3% Βόρειο Αιγαίο 69.400 1,8% 

 

 

3.1.2 Δευτερογενής τομέας 

 

Ο δευτερογενής τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου συμμετέχοντας στη συνολικά ΑΠΑ της Περιφέρειας σε ποσοστό 22,21% 

έναντι 14,53% συμμετοχής του δευτερογενή τομέα σε επίπεδο χώρας. 

Το ύψος του ποσοστού αυτού στην Περιφέρεια οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των δύο 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αρκαδία (Μεγαλόπολη) και των 

διυλιστηρίων στην Κορινθία, όπου παράγεται αθροιστικά περίπου το 65% της 

δευτερογενούς παραγωγής της Περιφέρειας. 
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Χαρακτηριστικό του δευτερογενή τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το μεγάλο 

ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στη μεταποίηση (14,76%) καθώς αποτελεί την κυρίαρχη 

δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα.  

 

3.1.3 Τριτογενής τομέας  

 

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί το βασικό παραγωγικό τομέα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Το ποσοστό συμμετοχής του τριτογενούς τομέα στην ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) της Περιφέρειας, για το 2016 ανέρχεται σε 65,43%. Σημειώνεται 

πως η συμμετοχή του τριτογενή εμφανίζει διαχρονικά αυξητική τάση.  

Η πλέον σημαντική δραστηριότητα του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

είναι  το εμπόριο, ακολουθεί η Δημόσια Διοίκηση και τρίτη είναι η διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας.  

Ο πλέον κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα είναι ο Τουρισμός, με 

την σχετική δραστηριότητα να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς στην Περιφέρεια, 

διατηρώντας ένα χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην συνολική τουριστική δραστηριότητα 

της χώρας, καθώς παρά τη διαρκή σχετική αύξηση των αφίξεων στις Ξενοδοχειακές 

Μονάδες στη Πελοπόννησο, η συμμετοχή στις συνολικές αφίξεις ανέρχεται διαχρονικά 

περίπου στο 3,5% με 4%. 



Πίνακας 6: Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχειακά καταλύματα και campings για το 2017 και 2018 

 

  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΛΗΝ CAMPINGS 
 

CAMPINGS 

2017 
 

2018 
 

2017 2018 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
ΚΛΙΝΕΣ 

ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
ΚΛΙΝΕΣ 

ΠΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
14.154.141 73.474.232 87.628.373 773.431 51,9% 13.410.226 76.494.991 89.905.217 771.433 52.7% 785.346 870.600 1.674.998 741.875 922.345 1.664.220 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
1.493.979 1.597.958 3.091.937 36.901 31,8% 1.404.385 1.701.708 3.106.093 34.484 33,6% 126.446 160.087 286.533 124.947 159.110 284.057 

Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
97.834 14.548 112.382 2.971 12,4% 87.069 17.395 104.464 2.767 12,4% 4.662 11.107 15.769 4.542 12.523 17.065 

Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
474.394 554.242 1.028.636 10.644 39,0% 430.153 644.361 1.074.514 9.908 42,3% 12.961 20.337 33.298 11.106 22.688 33.794 

Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
292.921 476.426 769.347 8.366 30,0% 285.449 530.461 815.910 7.437 36,3% 14.549 16.335 30.884 11.277 14.879 26.156 

Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
233.875 111.021 344.896 5.310 24,4% 225.466 119.573 345.039 5.271 23,9% 62.059 47.402 109.461 67.085 51.972 119.057 

Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
394.955 441.721 836.676 9.610 37,6% 376.248 389.918 766.166 9.101 35,4% 32.215 64.906 97.121 30.937 57.048 87.985 



3.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016 και τα αναθεωρημένα για το 

2015, στις 16.378 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2016, οριακά μειωμένο 

(0,02%) σε σύγκριση με τις 16.381 ευρώ το 2015. 

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ (-0,1% σε 

σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο 

Αιγαίο με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%). Ακολουθούν, η 

Στερεά Ελλάδα με 14.727 ευρώ (+3%), η Δυτική Μακεδονία με 14.361 ευρώ (-8,9%), η 

Κρήτη με 13.811 ευρώ (-1,8%), η Πελοπόννησος με 13.579 ευρώ (+1%), η Κεντρική 

Μακεδονία με 12.880 ευρώ (+1,7%), η Θεσσαλία με 12.662 ευρώ (+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο 

με 12.266 ευρώ (-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (-0,8%), η Ήπειρος με 11.785 

ευρώ (+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.432 ευρώ (+1,3%). Εν κατακλείδι, η 

διαφορά μεταξύ της πλουσιότερης (Αττική) και της φτωχότερης (Ανατολική Μακεδονία- 

Θράκη) Περιφέρειας της χώρας είναι 6.337 ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Μεταβολή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος την περίοδο 2015-2016 



Πίνακας 8: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα, σε εκατομμύρια ευρώ και τρέχουσες τιμές 

Περιφέρειες και 
Περιφερειακές 
Ενότητες 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

ΕΛΛΑΔΑ 141.247 152.194 163.461 178.905 193.716 199.242 217.862 232.695 241.990 237.534 226.031 207.029 191.204 180.654 178.656 177.258 176.488 

Αττική 64.136 68.948 75.417 82.494 90.815 94.039 104.334 112.008 116.717 116.001 110.462 100.972 92.671 87.642 86.047 84.515 83.872 

Βόρειο Αιγαίο 1.897 2.031 2.116 2.490 2.638 2.797 3.041 3.304 3.514 3.395 3.184 2.944 2.678 2.573 2.553 2.504 2.455 

Νότιο Αιγαίο 4.801 5.071 5.158 5.784 6.299 6.662 7.178 7.683 8.183 7.599 7.236 6.603 6.079 5.983 6.042 6.121 5.981 

Κρήτη 6.899 7.551 8.080 8.801 9.679 9.867 10.693 11.200 11.808 11.509 10.860 9.716 8.845 8.565 8.781 8.880 8.732 

Ανατολική Μακεδονία. 
Θράκη 

5.879 6.280 6.686 7.206 7.611 7.868 8.141 8.906 9.450 9.306 9.198 8.150 7.579 7.004 6.878 6.831 6.901 

Θάσος. Καβάλα 1.507 1.517 1.718 1.799 1.975 2.099 2.087 2.373 2.571 2.499 2.393 2.055 1.987 1.784 1.849 1.822 1.808 

Κεντρική Μακεδονία 19.827 21.505 22.603 24.514 26.694 26.890 29.550 31.952 33.304 32.439 30.348 28.092 25.807 24.172 23.771 23.918 24.237 

Δυτική Μακεδονία 3.246 3.533 3.893 4.324 4.566 4.760 4.926 4.979 4.802 5.039 4.981 4.819 4.724 4.398 4.530 4.337 3.916 

Ήπειρος 3.396 3.639 3.967 4.303 4.422 4.514 4.789 5.029 5.158 5.025 4.930 4.611 4.187 3.989 3.955 3.925 3.960 

Θεσσαλία 7.458 8.083 8.681 9.883 10.397 10.230 11.214 11.752 12.186 11.814 10.835 9.953 9.517 9.065 9.114 9.154 9.214 

Ιόνια Νησιά 2.686 2.938 2.976 3.401 3.609 3.789 4.030 4.285 4.522 4.200 3.992 3.479 3.260 3.066 3.112 3.129 3.124 

Δυτική Ελλάδα 6.887 7.419 8.060 8.772 9.473 9.725 10.728 11.244 11.365 10.890 10.671 9.611 8.957 8.275 8.196 8.156 8.032 

Στερεά Ελλάδα 7.746 8.284 8.520 9.151 9.385 9.738 10.116 10.562 10.879 10.405 9.903 9.273 8.628 8.075 7.912 7.960 8.185 

Πελοπόννησος 6.390 6.911 7.304 7.781 8.129 8.364 9.124 9.790 10.102 9.912 9.430 8.806 8.270 7.847 7.766 7.830 7.878 



Kύριο χαρακτηριστικό της χωροταξικής διάρθρωσης και της χωρικής οργάνωσης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί ο αναπτυξιακός δυϊσμός της, ο ποίος εκφράζεται με 

τις διαφοροποιήσεις σημαντικών αναπτυξιακών στοιχείων, αφ’ ενός σε επίπεδο 

Περιφερειακών Ενοτήτων, αφ’ ετέρου σε μικρότερα χωρικά ή διοικητικά επίπεδα εντός της 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Οι πρώτες σημαντικές διαφοροποιήσεις, δηλαδή ένα μέρος 

του δυϊσμού, αναφέρονται σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, σε σχέση με τη 

διάρθρωση της παραγωγής ΑΠΑ, παρατηρώντας ότι:  

 Στις δύο περιφερειακές ενότητες (Αρκαδία και Κορινθία), κυρίαρχο ρόλο στη 

δημιουργία προϊόντος, διαδραματίζει ο δευτερογενής τομέας, με πολύ μικρή 

συμμετοχή ο πρωτογενής και σχετικά χαμηλή συμμετοχή ο τριτογενής.  

 Στις δύο άλλες Περιφερειακές Ενότητες (Αργολίδα και Λακωνία), φαίνεται ένας 

σχετικά διογκωμένος πρωτογενής τομέας, με σχετική ισορροπία μεταξύ 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στην Αργολίδα, ενώ στη Λακωνία ο 

δευτερογενής τομέας είναι πολύ ισχνός και έτσι είναι πολύ υψηλή η συμμετοχή του 

τριτογενούς τομέα.  

 Τέλος, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας στηρίζεται κατά βάση στον τριτογενή 

και δευτερογενή τομέα, με κάποια παρουσία και του πρωτογενή τομέα.  

Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, στη διάρθρωση της παραγωγής μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις διαφοροποιήσεις σε 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κυρίως λόγω των μεγάλων διαφορών στην παραγωγικότητα μεταξύ των 

τριών τομέων. Έτσι, η Π.Ε. της Λακωνίας έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με πολύ 

υψηλότερο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Π.Ε. Κορινθίας και Αρκαδίας και ένα μέσο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ οι Π.Ε. Αργολίδας και Μεσσηνίας.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ, ότι το αυξημένο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Π.Ε. Κορινθίας 

και Αρκαδίας οφείλεται στις υπερτοπικής εμβέλειας παραγωγικές μονάδες του 

δευτερογενή τομέα, οι οποίες δεν διαχέουν την ανάλογη ανάπτυξη στον 

κοινωνικοοικονομικό ιστό των δύο αυτών περιφερειακών ενοτήτων.   
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3.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του SNA 2008, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 

(GFCF) υπολογίζεται αν από τη συνολική αξία των παγίων κεφαλαίων που αποκτώνται από 

έναν παραγωγό εντός μιας λογιστικής περιόδου αφαιρεθούν τα διαθέσιμα και προστεθούν 

ορισμένες συγκεκριμένες δαπάνες, οι οποίες αυξάνουν την αξία των μη παραχθέντων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αποτελεί ένα στοιχείο δαπάνης κατά τον 

υπολογισμό του ΑΕΠ που για κάθε λογιστική περίοδο αντικατοπτρίζει πόσο από την αξία 

που προστίθεται στην οικονομία επενδύεται αντί να καταναλώνεται. Εξαίρεση αποτελούν 

οι αγορές και οι πωλήσεις γης καθώς και η κατανάλωση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (απόσβεση) που δεν υπολογίζονται στο μέγεθος αυτό. 

Οι τιμές σε εθνικό επίπεδο εμφανίζουν αυξητική τάση την περίοδο από το 2001 μέχρι το 

2007 όπου και σημειώνεται η μεγαλύτερη τιμή (60,53 δις. €). Από το 2007 και έπειτα, 

σημειώνεται μείωση, ιδιαίτερα εμφανής από το 2009 στο 2010 και από το 2010 στο 2011 

ενώ από το 2015 και έπειτα αρχίζει να αυξάνεται και πάλι.  

Οι τιμές σε επίπεδο Περιφέρειας εμφανίζουν αυξομειώσεις. Η μέγιστη τιμή εντοπίζεται το 

2007 και η χαμηλότερη το 2014 ακολουθώντας την πορεία του συνόλου της χώρας. Στις 

ενδιάμεσες χρονιές εμφανίζει μικρή αύξηση ή μείωση. Το 2016 σημειώνεται η μεγαλύτερη 

τιμή από την ανάκαμψη της χαμηλότερης το 2013. 

Το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο σχηματισμό παγίου 

κεφαλαίου σε εθνικό επίπεδο κυμαίνεται μεταξύ 4% και 8%.  

Το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο σχηματισμό παγίου 

κεφαλαίου σε επίπεδο Κεντρικής Ελλάδος, γενικά κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 6,2%. Η 

μεγαλύτερη συμμετοχή σημειώνεται τα έτη 2011 και 2015 όπου ο ποσοστό ανέρχεται στο 

6,1%  και 6,2% του συνόλου για την Κεντρική Ελλάδα αντίστοιχα.  



Πίνακας 9: Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά γεωγραφική ζώνη, Περιφέρεια και κλάδο, σε εκατομμύρια ευρώ και τρέχουσες τιμές 

Κλάδοι 
Γεωργία, 

δασοκομία 
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατομεία, 

βιομηχανία, 
άλλες 

δραστηριότητες 

Κατασκευές 
Χονδρικό 

και λιανικό 
εμπόριο, 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

Διαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες, 
διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

Δημόσια 
διοίκηση 

και άμυνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

  2000 

ΕΛΛΑΔΑ 1.252 3.894 433 4.791 1.692 600 13.017 1.199 6.280 1.646 34.805 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 469 1.331 116 505 169 67 3.543 139 2.079 333 8.751 

Πελοπόννησος 109 368 23 99 42 15 601 29 533 70 1.890 

  2001 

ΕΛΛΑΔΑ 1.483 3.882 1.055 5.254 2.758 526 12.937 1.333 7.571 849 37.648 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 558 1.204 280 546 277 57 3.562 154 2.507 170 9.314 

Πελοπόννησος 132 269 57 106 68 12 588 33 643 33 1.941 

  2002 

ΕΛΛΑΔΑ 1.284 2.717 671 8.210 1.746 388 13.993 1.122 7.457 993 38.581 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 513 926 167 865 175 42 3.816 131 2.469 201 9.306 

Πελοπόννησος 125 250 34 170 43 9 726 28 633 40 2.058 

  2003 

ΕΛΛΑΔΑ 1.512 2.714 1.028 9.487 1.725 216 17.041 1.584 8.884 1.118 45.307 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 657 1.021 254 958 173 24 4.829 183 2.941 234 11.273 

Πελοπόννησος 168 240 51 205 43 5 927 37 755 45 2.477 

 

2004 

ΕΛΛΑΔΑ 1.617 3.196 876 7.456 1.656 274 20.258 1.825 8.999 1.100 47.257 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 712 1.076 231 815 166 29 5.735 210 2.979 216 12.171 

Πελοπόννησος 178 303 42 149 41 6 1.156 43 764 43 2.724 
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Κλάδοι 
Γεωργία, 

δασοκομία 
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατομεία, 

βιομηχανία, 
άλλες 

δραστηριότητες 

Κατασκευές 
Χονδρικό 

και λιανικό 
εμπόριο, 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

Διαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες, 
διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

Δημόσια 
διοίκηση 

και άμυνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

  2005 

ΕΛΛΑΔΑ 1.765 2.940 800 5.871 1.709 335 18.714 1.983 6.455 929 41.500 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 703 850 112 526 171 37 5.424 188 2.137 174 10.321 

Πελοπόννησος 163 193 30 152 42 8 1.185 41 548 36 2.399 

  2006 

ΕΛΛΑΔΑ 1.551 3.540 922 9.395 1.366 493 23.673 2.037 7.626 1.001 51.602 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 631 1.100 123 1.169 137 55 7.186 197 2.463 187 13.250 

Πελοπόννησος 143 215 13 192 34 12 1.694 42 481 42 2.868 

  2007 

ΕΛΛΑΔΑ 2.212 3.577 1.359 12.423 1.399 546 26.758 2.799 8.482 973 60.528 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 903 922 152 1.263 141 59 7.971 263 2.483 178 14.335 

Πελοπόννησος 203 279 19 226 33 14 1.679 56 462 40 3.010 

  2008 

ΕΛΛΑΔΑ 2.583 4.476 1.494 11.397 1.532 577 20.941 3.513 9.945 1.168 57.627 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 1.012 1.108 142 989 151 59 6.748 336 2.820 215 13.579 

Πελοπόννησος 231 261 16 195 34 13 1.658 74 428 46 2.956 

  2009 

ΕΛΛΑΔΑ 2.084 4.499 697 8.403 1.540 469 16.795 3.148 9.870 1.882 49.387 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 801 912 103 601 132 52 5.199 293 3.164 357 11.615 

Πελοπόννησος 194 189 18 126 31 11 1.191 68 307 80 2.216 
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Κλάδοι 
Γεωργία, 

δασοκομία 
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατομεία, 

βιομηχανία, 
άλλες 

δραστηριότητες 

Κατασκευές 
Χονδρικό 

και λιανικό 
εμπόριο, 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

Διαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες, 
διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

Δημόσια 
διοίκηση 

και άμυνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

  2010 

ΕΛΛΑΔΑ 1.635 4.126 225 8.848 2.170 419 12.295 2.168 6.315 1.498 39.698 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 655 1.497 51 696 331 47 4.004 204 2.017 324 9.826 

Πελοπόννησος 157 509 4 204 78 10 1.035 43 319 74 2.430 

  2011* 

ΕΛΛΑΔΑ 1.387 3.182 248 6.648 1.438 353 10.172 1.467 4.854 1.858 31.607 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 583 550 64 395 179 39 3.560 138 1.768 422 7.698 

Πελοπόννησος 135 171 13 75 41 9 1.020 34 383 94 1.974 

  2012* 

ΕΛΛΑΔΑ 1.122 3.015 213 3.383 1.226 322 7.484 1.166 4.507 1.702 24.140 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 446 529 29 219 152 29 2.365 107 1.141 377 5.395 

Πελοπόννησος 111 163 13 31 35 7 636 27 196 84 1.303 

 
2013* 

ΕΛΛΑΔΑ 1.026 2.902 205 3.679 1.159 320 5.433 1.197 4.366 1.675 21.963 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 415 595 141 243 11 34 1.762 103 1.271 363 4.938 

Πελοπόννησος 104 201 0 56 2 8 542 20 243 90 1.264 

      

2014* 

     ΕΛΛΑΔΑ 1.247 3.496 575 3.593 815 897 1.925 750 6.610 717 20.624 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 489 1.089 390 433 55 89 600 70 2.481 179 5.875 

Πελοπόννησος 119 175 2 106 11 20 136 12 468 43 1.090 
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Κλάδοι 
Γεωργία, 

δασοκομία 
και αλιεία 

Ορυχεία, 
λατομεία, 

βιομηχανία, 
άλλες 

δραστηριότητες 

Κατασκευές 
Χονδρικό 

και λιανικό 
εμπόριο, 

Ενημέρωση 
και 

επικοινωνία 

Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

Διαχείριση 
ακίνητης 

περιουσίας 

Επαγγελματικές, 
επιστημονικές 

και τεχνικές 
δραστηριότητες, 
διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 

Δημόσια 
διοίκηση 

και άμυνα 

Τέχνες, 
διασκέδαση, 
ψυχαγωγία, 

άλλες 
δραστηριότητες 

Σύνολο 

      

2015* 
     ΕΛΛΑΔΑ 1.214 3.409 571 3.856 807 978 1.399 1.004 6.654 599 20.490 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 489 917 137 568 50 106 546 99 2.481 138 5.531 

Πελοπόννησος 116 236 26 86 10 25 116 17 588 38 1.258 

      

2016* 
     ΕΛΛΑΔΑ 1.371 4.091 702 4.553 833 1.106 1.212 913 5.985 519 21.284 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 553 1.027 142 701 55 120 396 104 2.066 121 5.285 

Πελοπόννησος 124 321 14 89 12 28 99 21 423 29 1.160 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Απασχόληση 

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο υψηλότερος αριθμός ανέργων που 

αναζητούν εργασία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής με 313.465 άτομα και στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 189.113 άτομα, καθώς οι δύο αυτές Περιφέρειες 

συγκεντρώνουν το υψηλότερο πληθυσμό στο σύνολο της χώρας. Στην Περιφέρεια Αττικής 

αναλογεί το 34,70% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και 

στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,94%. Στον Πίνακα 10 

εμφανίζεται το ποσοστό των ανέργων αναζητούντων εργασία που αναλογεί σε κάθε 

Περιφέρεια για τον Ιανουάριο 2018. 

Εξετάζοντας της μεταβολή των ανέργων αναζητούντων εργασία στο διάστημα του 

Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, παρατηρείται αύξηση των ανέργων 

αναζητούντων εργασία από τον προηγούμενο μήνα σε 23.422 άτομα και με ποσοστιαία 

μεταβολή 2,66%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών στους 

ανέργους αναζητούντες εργασία από τον προηγούμενο μήνα εμφανίζεται στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (9,26%). 

Κάνοντας την αντίστοιχη σύγκριση για το διάστημα Ιανουάριος 2017 -2018, εντοπίζεται 

μείωση των ανέργων αναζητούντων εργασία από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου 

έτους σε -25.659 άτομα και με ποσοστιαία μεταβολή -2,76%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μείωση μεταξύ των Περιφερειών στους ανέργους αναζητούντες εργασία από τον αντίστοιχο 

Πίνακας 10: Κατανομή ανέργων αναζητούντων εργασία ανά Περιφέρεια, Ιανουάριος 2018 
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μήνα του προηγούμενου έτους εμφανίζεται στην Περιφέρεια Κρήτης (-10,87%). H 

Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει ποσοστιαία μείωση της τάξης του 5,47%. 

 

 

Πίνακας 11: Μεταβολές ανέργων αναζητούντων εργασία στο διάστημα Δεκέμβριος 2017-Ιανουάριος 2018 και 
Ιανουάριος 2017-Ιανουάριος 2018 
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3.5 Περιφερειακοί Λογαριασμοί Νοικοκυριών 

 

Η μελέτη των περιφερειακών λογαριασμών νοικοκυριών εξετάζει το περιφερειακό 

εισόδημα των νοικοκυριών (επίσης διαθέσιμο μόνο σε τρέχουσες τιμές). Κατά τον τρόπο 

αυτό παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με πρωτογενές εισόδημα (για παράδειγμα, το 

εισόδημα από την εργασία) καθώς και το διαθέσιμο εισόδημα που προκύπτει από 

ανακατανομή (φόρων, κοινωνικών παροχών και λοιπές μεταβιβάσεις) από το κράτος. 

Στις οικονομίες αγοράς με κρατικούς μηχανισμούς ανακατανομής, γίνεται διάκριση 

ανάμεσα σε δύο στάδια της κατανομής του εισοδήματος. Η πρωτογενής κατανομή αφορά 

το εισόδημα των νοικοκυριών που παράγεται απευθείας από συναλλαγές στην αγορά, με 

άλλα λόγια, την αγορά και πώληση των συντελεστών παραγωγής και των εμπορευμάτων. Σε 

αυτό περιλαμβάνεται, πιο συγκεκριμένα, το εισόδημα από αμειβόμενη εργασία και την 

αυτοαπασχόληση, καθώς και τα εισπραχθέντα εισοδήματα υπό μορφή τόκων, μερισμάτων 

και των ενοικίων. Τόκοι και τα πληρωτέα μισθώματα καταγράφονται ως αρνητικοί 

στοιχείων και το υπόλοιπο του συνόλου των συναλλαγών αυτών είναι γνωστό ως 

πρωτογενές εισόδημα των νοικοκυριών. 

Η δεύτερη έννοια αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από τα 

πρωτογενή εισοδήματα με την προσθήκη όλων των κοινωνικών παροχών και νομισματικών 

μεταβιβάσεων (από την κρατική αναδιανομή) και την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος 

και περιουσίας καθώς και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και παρόμοιες μεταφορές — 

ως εκ τούτου, αντικατοπτρίζει το διαθέσιμο εισόδημα που μπορούν οι άνθρωποι να 

ξοδέψουν ή να αποταμιεύσουν. 
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Τελική καταναλωτική δαπάνη, λογαριασμοί νοικοκυριών κατά γεωγραφική ζώνη και Περιφέρεια, εκατομμύρια 
ευρώ 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΛΛΑΔΑ 159,108 157,389 152,038 139,855 128,866 122,909 120,5 118,14 117,181 

ATTΙΚΗ 66,875 69,113 63,903 61,414 56,931 52,45 51,723 51,454 51,558 

Αττική 66,875 69,113 63,903 61,414 56,931 52,45 51,723 51,454 51,558 

ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, 
ΚΡΗΤΗ 

14,796 13,724 14,139 12,195 10,969 12,354 12,59 11,879 11,036 

Βόρειο Αιγαίο 3,194 2,81 3,052 2,497 2,296 2,279 1,814 1,748 2,008 

Νότιο Αιγαίο 4,157 3,825 3,972 3,399 3,027 3,262 3,586 3,724 3,236 

Κρήτη 7,445 7,09 7,114 6,3 5,646 6,813 7,189 6,406 5,793 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

48,125 45,613 45,987 40,532 35,553 31,653 31,296 30,301 30,454 

Ανατολική 
Μακεδονία, 
Θράκη 

6,82 7,383 6,517 6,56 6,758 5,654 5,606 5,821 5,922 

Κεντρική 
Μακεδονία 

29,545 27,467 28,232 24,407 22,413 20,768 19,889 18,85 18,716 

Δυτική 
Μακεδονία 

3,1 2,908 2,962 2,584 2,667 2,311 2,8 2,509 2,645 

Ήπειρος 8,66 7,855 8,275 6,98 3,716 2,92 3,001 3,121 3,171 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

29,312 28,939 28,009 25,715 25,413 26,452 24,89 24,507 24,132 

Θεσσαλία 4,572 4,072 4,369 3,618 6,12 7,718 6,518 6,328 6,887 

Ιόνια Νησιά 2,173 2,072 2,076 1,841 1,478 1,267 1,925 1,992 2,262 

Δυτική Ελλάδα 8,861 8,142 8,468 7,235 6,863 7,592 7,707 6,806 6,425 

Στερεά Ελλάδα 6,047 5,424 5,778 4,819 4,157 4,058 4,01 4,051 3,125 

Πελοπόννησος 7,659 9,229 7,318 8,201 6,795 5,819 4,731 5,329 5,432 
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4 Δείκτες Καινοτομίας  

4.1 Ευρωπαϊκός Δείκτης Καινοτομίας – Η επίδοση της Ελλάδας 

Μια διαρκώς βελτιούμενη πορεία των επιδόσεων καινοτομίας εμφανίζει η Ελλάδα, με βάση 

τα πιο πρόσφατα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 

(European Innovation Scoreboard, EIS) αναφορικά με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας από 

το 2014 μέχρι σήμερα. Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και σε επιμέρους διαστάσεις της 

καινοτομίας και έρευνας & ανάπτυξης, με τη χώρα να συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την 

Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάλυση έχει 

σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων πρωτογενών συνθετικών πινάκων 

που αφορούν τη χώρα (όπως αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο country report για την 

Ελλάδα) και την επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού δημόσιου διαλόγου. 

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard) του 

2018, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει 

τις σχετικές επιδόσεις των κρατών μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 

διαφορετικούς δείκτες. Μέσω της ετήσιας δημοσίευσης του EIS από το 2000 μέχρι σήμερα, 

παρέχεται η δυνατότητα συγκριτικής αποτίμησης των ερευνητικών και καινοτομικών 

επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών μελών (καθώς και κάποιων τρίτων χωρών), 

αναδεικνύοντας έτσι τις ισχυρές και ασθενείς διαστάσεις του ερευνητικού και καινοτομικού 

τους συστήματος. Επιπλέον, μέσω της δημοσίευσης των ευρημάτων ωθούνται τα κράτη 

μέλη να σταθμίσουν ή/και να ιεραρχήσουν τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν 

τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω αυτές τις επιδόσεις. 

Γράφημα 2: Επιδόσεις των συστημάτων καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ και κατάταξή τους σύμφωνα 
με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30096
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30096
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Σύμφωνα με τα ευρήματα του 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία 

συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ ο ρυθμός αυτής της βελτίωσης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία 

έτη. Αποτέλεσμα είναι ότι η ΕΕ μειώνει την απόσταση που τη χωρίζει από βασικούς 

ανταγωνιστές, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απαιτούνται όμως 

περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. 

Στο επίπεδο των κρατών μελών, η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, 

ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το 

Λουξεμβούργο, που εντάσσεται φέτος στην ομάδα των κορυφαίων στην καινοτομία. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και 

κατατάσσονται σύμφωνα με έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation 

Index), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με "Μέτριες επιδόσεις στην 

καινοτομία" με βάση τη συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, 

καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, επιχειρηματικότητας του EIS, 

καταλαμβάνοντας την 22η θέση. Σημειώνεται ότι σε αυτή την κατηγορία κατατάσσεται 

διαχρονικά η χώρα. 

Συνολικά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2010: 100), η Ελλάδα εμφανίζει μία 

διαρκώς βελτιούμενη πορεία που ξεκινά από το 2014 έως το πιο πρόσφατο έτος (2017), με 

τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται από 62 σε 69 μονάδες βάσης. 

 Γράφημα 3: Διαστάσεις του συνθετικού δείκτη καινοτομίας της Ελλάδας και σχετική θέση ως προς την ΕΕ 
(2017:100) 
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Πιο αναλυτικά, οι διαστάσεις του συνθετικού δείκτη καινοτομίας στις οποίες η χώρα 

παρουσιάζεται ως πιο «δυνατή» είναι τα «ελκυστικά ερευνητικά συστήματα», οι 

«καινοτόμοι» και οι «διασυνδέσεις». Στην περίπτωση των «καινοτόμων», μάλιστα, η χώρα 

ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ελλάδα: 117,7 - ΕΕ 2017: 100). 

Στην περίπτωση των «ελκυστικών ερευνητικών συστημάτων» και των «διασυνδέσεων», οι 

επιδόσεις της χώρας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ μόνο κατά 10 μονάδες βάσης 

(Ελλάδα: 90,0 και 90,2 - ΕΕ 2017: 100). Αξίζει να σημειωθεί ότι στον δείκτη «πληθυσμός με 

τριτοβάθμια εκπαίδευση», δείκτης που συνυπολογίζεται στη διάσταση «ανθρώπινοι 

πόροι», η επίδοση της χώρας, επίσης, ξεπερνά τον μ.ο. της ΕΕ κατά 23 μονάδες βάσης. 

Οι διαστάσεις στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς τον μ.ο. της ΕΕ είναι η 

«χρηματοδότηση και υποστήριξη» και τα «περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας». 

Εδώ, η χώρα υπολείπεται κατά 61,3 και 64,9 μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Ελλάδα: 38,7 και 

35,1– ΕΕ 2017: 100). Επίσης, υστέρηση σε σχέση με τον μ.ο. της ΕΕ καταγράφεται στις 

διαστάσεις "περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία" (40,3), "αντίκτυπος στις πωλήσεις" 

(45,6) και "επιχειρηματικές επενδύσεις" (54,7). 

Η πολύ υψηλή επίδοση της χώρας στη διάσταση της καινοτομίας (διάσταση "καινοτόμοι") 

αντιστοιχεί σε εξίσου υψηλές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες που την 

απαρτίζουν. Αναλυτικότερα, στον δείκτη που αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, στον δείκτη που αφορά τις ΜμΕ που 

καινοτομούν στο μάρκετινγκ ή/και στην οργανωσιακή καινοτομία, καθώς και σε όσες ΜμΕ 

καινοτομούν εντός της επιχείρησης, οι επιδόσεις υπερβαίνουν τον μ.ο. της ΕΕ κατά 19,5, 

21,5 και 12,8 μονάδες βάσης, αντίστοιχα. Μάλιστα, στον δείκτη που αφορά τις καινοτόμες 

ΜμΕ επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους (και ο οποίος συνυπολογίζεται στη 

διαμόρφωση της διάστασης "διασυνδέσεις"), η επίδοση της χώρας ξεπερνά κατά 35,3 

μονάδες βάσης τον μ.ο. της ΕΕ. Η μόνη περίπτωση όπου οι εγχώριες καινοτομικές επιδόσεις 

υστερούν της ΕΕ είναι οι "πωλήσεις καινοτομιών που είναι νέες ως προς την αγορά ή την 

επιχείρηση", δείκτης ο οποίος συνυπολογίζεται για τη διάσταση "αντίκτυπος στις 

πωλήσεις". Ωστόσο, η υστέρηση είναι μόνο 6,1 μονάδες βάσης. 

Πέρα από την σύγκριση με τον μ.ο. της ΕΕ, αξία έχει να καταγραφεί η διαχρονική πορεία 

των σχετικών καινοτομικών επιδόσεων της χώρας. Ειδικότερα, η σύγκριση πρέπει να αφορά 

τις παρούσες επιδόσεις ως προς τις επιδόσεις που είχαν καταγραφεί στον προηγούμενο 

κύκλο της πανευρωπαϊκής έρευνας για την Καινοτομία (Community Innovation Survey), 

έρευνα από την οποία αντλούνται οι σχετικοί δείκτες για να ενταχθούν στην έκδοση του 

EIS. 
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Γράφημα 4: Σχετική θέση της Ελλάδας ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2017:100) στους επιμέρους δείκτες της 
διάστασης «καινοτόμοι» και σε έναν επιμέρους δείκτη της διάστασης «διασυνδέσεις» 

 
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι παρούσες καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων έχουν 

βελτιωθεί και στους έξι επιμέρους δείκτες συγκριτικά με τα αποτελέσματα του 2014. 

Ενδεικτικά, η αύξηση στον δείκτη «καινοτόμες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τρίτους» 

είναι της τάξης των 53 μονάδων βάσης, ενώ αντίστοιχα, στο δείκτη «ΜμΕ που καινοτομούν 

σε προϊόντα ή διαδικασίες» είναι της τάξης των 28 μονάδων βάσης. 

 

Γράφημα 5: Σχετική θέση της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες της Έρευνας για την Καινοτομία (Community 
Innovation Survey 2014-2016) σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της ίδιας έρευνας (2012-2014:100) 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις, όπως 

αποτυπώνεται στην πρόσφατη έκδοση του EIS. Παραθέτοντας τα διαχρονικά στοιχεία (από 

το 2011 μέχρι σήμερα) και για τις δύο περιπτώσεις καταγράφεται μία συνεχής αύξηση προς 

την κατεύθυνση της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μία μικρή εξαίρεση για τις 

δαπάνες του δημόσιου τομέα μεταξύ των ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον μ.ο. της ΕΕ 

για το έτος 2017. 

 

 

Γράφημα 7: Διαχρονική αποτύπωση της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(2017:100) αναφορικά με τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα των επιχειρήσεων 

 
 

Γράφημα 6: Διαχρονική αποτύπωση της σχετικής θέσης της Ελλάδας ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(2017:100) αναφορικά με τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης του δημόσιου τομέα 
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4.2 Η καινοτομία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μια από τις λιγότερο δυναμικές ελληνικές περιφέρειες 

στην έρευνα και την ανάπτυξη, σύμφωνα με στοιχεία των Ευρωπαϊκών χαρτών 

περιφερειακών επιδόσεων Έρευνας και Καινοτομίας και την Περιφερειακή Στρατηγική 

Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 

Στο επίπεδο της προσφοράς γνώσης, η Πελοπόννησος διαθέτει τους ακόλουθους πόρους: 

 Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Οι δραστηριότητες ΕΤΑΚ στην Πελοπόννησο 

προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τον δημόσιο τομέα και ειδικότερα από το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 13/2000. Έχει έδρα την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο 

ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, με 

στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, λόγω των 

μακροοικονομικών πιέσεων και διαρθρωτικών αλλαγών στον τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν διαφαίνεται καθαρά η περαιτέρω ανάπτυξη στον 

τομέα ΕΤΑΚ. 

 Εκτός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η περιοχή φιλοξένει το ΤΕΙ της 

Πελοποννήσου, τοπικό γραφείο του ΕΛΚΕΘΕ στην Καλαμάτα και 3 Κέντρα 

Εφαρμογής Αγροτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ στην Αργολίδα, Αρκαδία και Μεσσηνία 

καθώς και το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας στην Καλαμάτα. 

Άλλες υποδομές Έρευνας Τεχνολογίας 

 Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου: Σκοπός του Κέντρου είναι η 

προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών και 

τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της 

παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών 

διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Περιφέρειας. 

 ΒΙΠΕ Τρίπολης και ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ Καλαμάτας. 

Η παρουσία των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και το ερευνητικό κέντρο στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, με σχετική εξειδίκευση σε ανάπτυξη και χρήση ΤΠΕ, είναι μια 

σημαντική παράμετρος δυνατοτήτων βελτίωσης αυτού του τομέα.  
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια σε σχέση µε τις επιδόσεις της στους τομείς 

της ΕΤΑΚ είναι:  

 Η γειτνίαση της Πελοποννήσου με την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα, όπου 

φιλοξενείται μεγάλος αριθμός ερευνητικών ιδρυμάτων και  ιδρυμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγεί πολλές περιφερειακές επιχειρήσεις να 

αναζητήσουν συνεργασίες με αυτούς τους αναγνωρισμένους φορείς έξω από την 

περιοχή. 

 Η απότομη πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων έχει προκαλέσει περαιτέρω μείωση 

των ήδη χαμηλών επιπέδων ιδιωτικών επενδύσεων στην ΕΤΑΚ.  

 

 

 

Οι δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

εμφανίζουν πτωτική  τάση στο χρόνο. Το 2017 η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι στην 

ένατη θέση αρκετά χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.  

 

Διάγραμμα 1: Δείκτες καινοτομίας στο σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το διάστημα 2012-2014, 
ΕΚΤ 



Πίνακας 12: Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ανά Περιφέρεια σε εκατομμύρια Ευρώ, ΕΚΤ 

 
2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΕΛΛΑΔΑ 851.50 : 977.78 1021.47 1153.53 1222.60 1341.60 1601.60 1485.90 1352.20 1391.16 1337.60 1465.67 1488.74 1703.82 1754.18 2038.43 

Αττική : : 549.63 : 680.75 : : : : : 774.39 : 820.27 : 966.92 1022.27 1242.33 

Κεντρική Μακεδονία : : 151.95 : 160.00 : : : : : 193.32 : 183.30 : 201.44 250.74 280.90 

Κρήτη : : 74.08 : 88.23 : : : : : 106.10 : 120.68 : 134.72 126.09 128.80 

Δυτική Ελλάδα : : 62.84 : 66.23 : : : : : 80.94 : 79.72 : 106.93 102.51 106.82 

Θεσσαλία : : 26.66 : 29.93 : : : : : 42.41 : 50.27 : 59.91 55.97 60.04 

Ήπειρος : : 24.17 : 29.82 : : : : : 38.37 : 39.78 : 47.53 45.15 58.46 

Αν.Μακεδ., Θράκη : : 28.09 : 26.00 : : : : : 46.25 : 43.21 : 47.06 46.33 49.15 

Στερεά Ελλάδα : : 6.22 : 16.95 : : : : : 38.47 : 35.28 : 42.41 39.31 37.90 

Πελοπόννησος : : 9.31 : 24.87 : : : : : 23.32 : 30.82 : 31.14 22.62 24.70 

Βόρειο Αιγαίο : : 9.66 : 12.34 : : : : : 14.31 : 21.40 : 18.79 13.26 16.74 

Δυτική Μακεδονία : : 8.40 : 5.00 : : : : : 15.36 : 17.80 : 20.04 11.80 14.27 

Νότιο Αιγαίο : : 5.17 : 7.82 : : : : : 11.76 : 14.98 : 11.29 8.96 10.60 

Ιόνια Νησιά : : 2.85 : 5.01 : : : : : 6.14 : 8.17 : 15.64 9.17 7.72 

                  
e: Εκτιμήσεις (Estimations) 

                 
b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series) 

               
p: Προκαταρκτικά Στοιχεία (Provisional data) 

               



5 Επισκόπηση εξαγωγών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

Πριν την επισκόπηση των εξαγωγών σε επίπεδο Περιφέρειας, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά 

ευρημάτων πρόσφατων μελετών και στοιχείων για τις εξαγωγές στην Ελλάδα ώστε στη 

συνέχεια να διευκολυνθεί η σύγκριση της Περιφέρειας με το σύνολο της χώρας. 

5.1 Τάσεις εξαγωγών σε επίπεδο χώρας1 

Σύμφωνα με τη μελέτη του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις» για τις 

εξαγωγές και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2018), το μερίδιο των 

εξαγωγών στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλό. Όσον αφορά στη σύνθεση των 

εξαγωγών, η ελληνική οικονομία, σε σχέση με παρόμοιες οικονομίες, παρουσιάζει πολύ 

μεγαλύτερες εξαγωγές υπηρεσιών ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών. Όμως, η ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, με μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,3% μεταξύ των ετών 2010 και 2017, δεν συνοδεύτηκε από 

αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών. 

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα πετρελαιοειδή. Οι 

εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό των συνολικών εξαγωγών αγαθών είναι 

πολύ μικρότερες απ’ ότι σε παρόμοιες χώρες, μια απόκλιση που αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά 

το 2011. Σημειώνεται ότι η αύξηση της αξίας των εξαγωγών από το 2001 έως το 2015 ήταν 

υψηλότερη από την αύξηση της συνολικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας που 

ενσωματώνεται στις συνολικές εξαγωγές, κυρίως λόγω της υπερσυγκέντρωσης των 

εξαγωγών στον κλάδο Καύσιμα και Λιπαντικά (27). Εξαιρώντας τον κλάδο 27, παρατηρείται 

μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 2,6%, και αύξηση των παγκόσμιων εξαγωγών κατά 

15,4%, δηλαδή η υστέρηση της εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας έναντι του υπόλοιπου 

κόσμου διευρύνεται σημαντικά. 

Οι σημαντικότερες εξελίξεις σχετικά με τη δομή των εξαγωγών αφορούν τον κλάδο Καύσιμα 

και Λιπαντικά, του οποίου οι εξαγωγές έφθασαν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 

30% των συνολικών εξαγωγών αγαθών τα τελευταία τέσσερα χρόνια, από 10% το 2001, και 

στον κλάδο Πλεκτά Ενδύματα (61) του οποίου η συμμετοχή στις συνολικές εξαγωγές 

κατέρρευσε από 10% το 2001 σε 1% την τελευταία τετραετία. Μεγάλη πτώση εμφανίζει 

επίσης ο κλάδος 52 (Βαμβάκι), του οποίου η συμμετοχή μειώθηκε από 4% σε 1% την ίδια 

περίοδο. Οι κλάδοι Αλουμίνιο (76), Μηχανήματα και Συσκευές (84), Φαρμακευτικά 

                                                           
1
 Η υποενότητα βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας: https://www.dianeosis.org/wp-

content/uploads/2018/12/exports_final.pdf 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2018/12/exports_final.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2018/12/exports_final.pdf
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Προϊόντα (30), Πλαστικά (39), Ηλεκτρικές Συσκευές (85), και Χαλκός (74) αποτέλεσαν την 

περίοδο 2001-2015 τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της μεταποίησης. Οι 

επόμενοι πιο σημαντικοί εξαγωγικοί κλάδοι σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία 

αγροτικών προϊόντων, και την αλιεία.  

Η Ελλάδα εξάγει κυρίως σε γειτονικές χώρες με χαμηλό εισόδημα. Ο μεγαλύτερος 

εξαγωγικός προορισμός των ελληνικών προϊόντων την τριετία 2013-2015 ήταν η Τουρκία 

και ακολουθούν η Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Η ανάλυση των εξαγωγών 

για τα 10 προϊόντα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών (Αυτόματες 

μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, Σκάφη αναψυχής και αθλητισμού, Ακατέργαστες 

γούνες, Συνδετικά παρασκευάσματα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου, Ηλεκτρικές 

αντιστάσεις, Αντλίες για υγρά, Συσκευές υγρών κρυστάλλων, Ψάρια αποξηραμένα, παστά, ή 

σε άλμη, Χρυσός και επιπλατινωμένος χρυσός, Θείο) αναδεικνύει ότι μεγάλη (άνω του 

200% μεταξύ 2010 και 2015) αύξηση των εξαγωγών συχνά συμπίπτει με θεαματική 

ανακατανομή της γεωγραφικής κατεύθυνσής τους, δηλαδή αντιστοιχεί με «άνοιγμα νέων 

αγορών».  

Οι εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων στηρίζονται κυρίως σε ένα προϊόν και διαχέονται 

σε περισσότερες αγορές. Ο μέσος αριθμός προϊόντων που εξάγει η ελληνική επιχείρηση 

αυξάνει για όλη την περίοδο 2003-2015, εκτός από μια μικρή ανακοπή της αύξησης κατά 

την περίοδο της διεθνούς κρίσης 2007-2009. Το ποσοστό εξαγωγών του «πρώτου» 

προϊόντος σε κάθε επιχείρηση είναι σημαντικό και παραμένει σχετικά σταθερό γύρω στο 

68% των συνολικών εξαγωγών της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως, παρότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις εξάγουν διαχρονικά περισσότερα προϊόντα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα 

κεντρικό προϊόν στο οποίο εξειδικεύουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Η τάση 

αύξησης των εξαγωγών της μέσης επιχείρησης φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω της 

διείσδυσης σε περισσότερες εξαγωγικές αγορές. Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις τείνουν να εξάγουν σε περισσότερους προορισμούς, αλλά με χαμηλότερη αξία 

εξαγωγών ανά προορισμό.  

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά την τεχνολογική εξειδίκευση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η 

κατοχύρωση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντα) σε άλλες χώρες φαίνεται να συνδέεται 

με αυξημένες εξαγωγές μετά τη λήψη της πατέντας σε αυτές τις χώρες. Η οικονομική κρίση 

έπληξε κυρίως τις μικρότερες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ενώ η υιοθέτηση του ευρώ το 2001, 

που συνοδεύτηκε από χαμηλά επιτόκια και σχετικά εύκολη πρόσβαση των επιχειρήσεων 

στη χρηματοπιστωτική αγορά, ευνόησε περισσότερο όσες επιχειρήσεις ήταν ήδη 
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εξαγωγικές, παρά τους «νέους» εξαγωγείς, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε την περίοδο 

2008- 2009 οδήγησε σε συρρίκνωση του αριθμού των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Στον κλάδο του ελαιόλαδου εμφανίζονται πολλές από τις παθογένειες που πλήττουν 

γενικότερα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση του ελαιόλαδου, οι ιδιαιτερότητες 

και τα χαρακτηριστικά του κλάδου αναδεικνύουν τα ακόλουθα πέντε σημεία ως ιδιαίτερα 

σημαντικά για τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου: (1) η διείσδυση στις 

ξένες εμπορικές αλυσίδες είναι καίριας σημασίας, (2) πρέπει να υπάρξουν σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας σε όλα τα στάδια της παραγωγής από την ελαιοκαλλιέργεια έως την 

τυποποίηση και την προώθηση, (3) η έρευνα και τα εξειδικευμένα στελέχη είναι 

απαραίτητα για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο, (4) απαιτούνται 

ενεργητικές πολιτικές προβολής και προώθησης του ελληνικού ελαιολάδου με μακροχρόνιο 

ορίζοντα, (5) η αγροτική πολιτική της χώρας πρέπει να βοηθήσει την ποιότητα του 

ελληνικού ελαιολάδου. 

 

5.2 Οι εξαγωγές σε εθνικό επίπεδο 

 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το 

2018 ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο 

διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το 

ίδιο διάστημα ανήλθε στο 10,7% (22.152,4 εκατομμύρια ευρώ από 20.010,6 εκατ. το 2017), 

ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 10,6% (από 19.898,6 εκατ. ευρώ σε 

22.011,0 εκατ. ευρώ). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (34,3%), και 

ακολουθούν τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (15,7%), τα 

τρόφιμα (13,7%) και τα χημικά (10,4%). 

Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το 2018 ανήλθε στο ποσό 

των 55.129,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50.350,9 εκατομμυρίων κατά το ίδιο διάστημα του 2017, 

παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε 

σε 2,9% (από 38.494,5 εκατ. ευρώ σε 39.602,4 εκατ. ευρώ), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και 

τα πλοία έφθασε το 8,2% (από 35.403,2 σε 38.299,5 εκατομμύρια ευρώ). 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών το 2018 καταλαμβάνουν τα καύσιμα (29% των 

εισαγωγών περίπου), και ακολουθούν τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών (19,5%) και τα 

χημικά προϊόντα (14,4%). 

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε 52,8% κατά το 2018, 

καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση 

των ελληνικών εξαγωγών το 2018 σημειώθηκε στις χώρες: Ιταλία, Λίβανο, ΗΠΑ, Γαλλία, 

Αίγυπτο, Ισπανία, Κίνα, Λιβύη, κ.ά.. Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται: 

 Ιταλία (10,3%) 

 Γερμανία (6,4%) 

 Τουρκία (6,1%)  

 Κύπρος (5,7%) 

 Λίβανος (4,5%) 

 Βουλγαρία (4,4%) 

 ΗΠΑ (4,1%) 

 Ηνωμένο Βασίλειο (3,6%) 

Το σύνολο των συναλλαγών (εισαγωγές + εξαγωγές) του εξωτερικού εμπορίου αγαθών της 

Ελλάδας ανήλθε σε 88.547,7 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι εξαγωγές αγαθών είναι 

μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό έλλειμμα καλύπτεται στο 

μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, όπως ναυτιλία, τουρισμός, 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κλπ.  

5.3 Οι εξαγωγές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Κλάδοι με συγκριτικό 

πλεονέκτημα  

 

Σύμφωνα με τη Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια και 

Περιφερειακή Ενότητα από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, επίδοση-ρεκόρ 

σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το 2017 καθώς ανήλθαν στο ποσό των €28,5 δις. 

έναντι €25,2 δις. το 2016 με την αύξηση να ανέρχεται σε 13,3% (€3,3 δις). Η σημαντική αυτή 

πρόοδος ωστόσο συνοδεύτηκε με εξίσου σημαντική αύξηση των εισαγωγών κατά €6,0 δις. 

(13,8%) καθώς αυτές ανήλθαν σε €49,1 δις. το 2017 έναντι €43,1 δις. το 2016. Ως 

αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών για το 2017 παρέμεινε ελλειμματικό 

ανερχόμενο σε €20,6 δις. έναντι €18,0 δις. το 2016, με τη αύξηση να διαμορφώνεται στα 

€2,6 δις. (14,5%). 
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Όπως και το 2016, η Περιφέρεια Αττικής κατέχει το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών 

εξαγωγών και για το 2017 σε ποσοστό 48,9%, ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής 

Μακεδονίας και Πελοποννήσου με ποσοστό 16,4% και 15,1% αντίστοιχα. Από την 

Περιφέρεια Θεσσαλίας προέρχεται το 4,6% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ η Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει κατά 4,0% στις εθνικές εξαγωγές. Αύξηση μεριδίου σημείωσε 

η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες καθώς το 

μερίδιό της ανήλθε σε 3,3% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών και ακολουθούν οι 

περιφέρειες Κρήτης (1,9%), Δυτικής Ελλάδας (1,8%) και Δυτικής Μακεδονίας (1,3%). Σε 

μικρότερο βαθμό συνεισφέρουν οι περιφέρειες Ηπείρου (0,9%), Νοτίου Αιγαίου (0,7%), 

Βορείου Αιγαίου (0,7%) και Ιονίου (0,5%). Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, η Περιφέρεια 

Αττικής συμμετέχει κατά 50,1% στις εθνικές εξαγωγές, ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες 

Κεντρικής Μακεδονίας (19,6%), Θεσσαλίας (6,5%), Στερεάς Ελλάδας (5,8%), Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (4,4%), Πελοποννήσου (4,0%), Δυτικής Ελλάδας (2,6%), Κρήτης 

(2,3%), Δυτικής Μακεδονίας (1,8%), Ηπείρου (1,3%), Βορείου Αιγαίου (1,0%), Ιονίου (0,3%) 

και Νοτίου Αιγαίου (0,3%). 

Όσον αφορά στις εισαγωγές της Ελλάδας, το 69,8% προέρχεται από την Περιφέρεια 

Αττικής, ενώ σε χαμηλότερο ποσοστό συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(11,7%) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου (9,6%) με το ισοζύγιο των τριών περιφερειών να 

είναι ελλειμματικό. Έλλειμμα παρουσιάζει επίσης το εμπορικό ισοζύγιο της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (€440,7 εκατ.) και της Περιφέρειας Ηπείρου (€18,8 εκατ.), ενώ οι 

υπόλοιπες περιφέρειες εμφανίζουν πλεόνασμα με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας να εμφανίζει 

το μεγαλύτερο πλεόνασμα κατά €625,7 εκατ.. 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη του ΣΕΒΕ, η αύξηση των εξαγωγών της χώρας οφείλεται στη 

σημαντική αύξηση της εξωστρέφειας των περισσότερων ελληνικών περιφερειών. Πιο 

συγκεκριμένα, θετικό πρόσημο είχε η μεταβολή του εξαγωγικού εμπορίου των 

περισσότερων ελληνικών περιφερειών από το 2016 στο 2017, με την Περιφέρεια Ιονίου να 

ενισχύει τις εξαγωγές της κατά 50,0% και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 28,6%. 

Σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις περιφέρειες Πελοποννήσου (27,4%), Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (21,2%), Δυτικής Μακεδονίας (15,4%), Αττικής (12,3%), Κεντρικής 

Μακεδονίας (10,2%), Στερεάς Ελλάδας (9,6%), Θεσσαλίας (7,8%), Κρήτης (2,6%) και 

Ηπείρου (2,4%). Αντίθετα, οι μοναδικές περιφέρειες οι οποίες μείωσαν τις εξαγωγές τους 

ήταν η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (4,6%) και Δυτικής Ελλάδας (7,3%). 

Η αύξηση των πετρελαιοειδών κατά 30,2% είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρησή τους στην 

πρώτη θέση των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να 
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προκύπτει από τις περιφέρειες Αττικής (46,3% εθνικό μερίδιο κλάδου) και Πελοποννήσου 

(39,5% εθνικό μερίδιο κλάδου). Τα τρόφιμα αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο κλάδο 

για την Ελλάδα καθώς οι εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε €4,9 δις. με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας να συμμετέχει σε ποσοστό 27,9% στις εθνικές εξαγωγές τροφίμων 

και τις περιφέρειες Αττικής (20,4%) και Θεσσαλίας (12,9%) να ακολουθούν. Σημαντική 

αύξηση σημείωσαν επίσης οι κλάδοι των χημικών και πλαστικών (12,3%), των μετάλλων 

(22,5%), της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (10,7%) και των μη μεταλλικών ορυκτών 

(3,6%). 

Γράφημα 8: Ελληνικές εξαγωγές ανά Περιφέρεια, Μερίδιο 2017 

 

Η Ιταλία παρέμεινε ο σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός για την Ελλάδα το 2017 σε 

ποσοστό 10,7% αλλά και για τις περιφέρειες Αττικής (14,6% μερίδιο Περιφέρειας), Κρήτης 

(18,4% μερίδιο Περιφέρειας), Δυτικής Ελλάδας (21,8% μερίδιο Περιφέρειας), Βορείου 

Αιγαίου (27,9% μερίδιο Περιφέρειας) και Ιονίου (36,0% μερίδιο Περιφέρειας). Η Γερμανία 

αποτελεί το 2ο πιο σημαντικό εξαγωγικό προορισμό για τη χώρα μας, ενώ αποτελεί τον 

σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (18,7% μερίδιο 

Περιφέρειας). Παράλληλα, οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Τουρκία σημείωσαν αύξηση 

κατά 44,5%, η οποία αποτελεί τον 3ο σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό για τη χώρα 

και το σημαντικό προορισμό για την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ποσοστό 16,0%. Τους 

10 σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας συμπληρώνουν η Κύπρος (6,1%), η 

Βουλγαρία (4,7%), ο Λίβανος (4,4%), οι ΗΠΑ (3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,9%), η 

Ρουμανία (3,0%) και η Γαλλία (2,7%). 
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Γράφημα 9: Συνολική μεταβολή εξαγωγών 2013-2017 ανά Περιφέρεια 

 

Εστιάζοντας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η εξαγωγική επίδοση, δηλαδή οι εξαγωγές ως 

ποσοστό του ΑΕΠ της Περιφέρειας για το 2015 φτάνει στο 47,1%. Η μεταβολή των 

εξαγωγών από το 2016 στο 2017 ήταν σημαντική, της τάξης του 27,4%. 

Ως προς τις εισαγωγές, το 2017, η Περιφέρεια είχε το 9,6% των συνολικών εισαγωγών σε 

εθνικό επίπεδο. Τη διετία 2016-2017 όμως έχει σημειωθεί αύξηση στις εισαγωγές της 

Περιφέρειας που ανέρχεται στο 25,5%. Ο δείκτης επικάλυψης (εξαγωγές/εισαγωγές) 

ανέρχεται σε 91,6% και η μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου σε 7,5%.  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13: Εξωτερικό εμπόριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2013 - 2017 
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Η ανάλυση των εξαγωγών της Περιφέρειας για το 2017, ανά κυριότερο κλάδο 

αποτυπώνεται στο γράφημα που ακολουθεί.  

Γράφημα 10: Εξαγωγές Περιφέρειας Πελοποννήσου ανά κυριότερο κλάδο 
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ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ανάμεσα στις πρώτες περιφέρειες της χώρας και της Ε. 

Ε. στην παραγωγή και εμπορία παραδοσιακών ποιοτικών ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτικών προϊόντων 

και τροφίμων. Είναι προϊόντα κατοχυρωμένα με εισήγηση και φάκελο μελέτης οργανώσεων 

παραγωγών που θα ελέγξει το Υπουργείο Γεωργίας και ακολούθως πιστοποιούνται η θα 

πιστοποιηθούν με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανονισμούς 

1151/2012 (&1234/2007): 

ΕΛΙΕΣ  Ελιά Καλαμάτας 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Κροκεές Λακωνίας (ΠΟΠ) 

Πετρίνα Λακωνίας (ΠΟΠ) 

Φοινίκι Λακωνίας (ΠΟΠ) 

Λακωνία (ΠΓΕ) 

Κρανίδι Αργολίδας (ΠΟΠ) 

Λυγουριό Ασκληπιείου (ΠΟΠ) 

Καλαμάτα (ΠΟΠ) 

ΤΥΡΙΑ ΠΟΠ 
Φέτα Μεσσηνίας Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας 

Σφέλα Μεσσηνία, Λακωνία 

ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΠ 
 

ΠΟΠ Νεμέα  

ΠΟΠ Μαντίνεια  

ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia (Λακωνία) 

ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών  

ΠΟΠ Πάτρα 

ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών 

ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

ΠΓΕ Κορινθία (Κορινθιακός Τοπικός οίνος ) 

ΠΓΕ Μεσσηνία (Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος), 

ΠΓΕ Λακωνία (Λακωνικός Τοπικός Οίνος), 

ΠΓΕ Αρκαδία (Τοπικός Οίνος Αρκαδίας), 

ΠΓΕ Αργολίδα (Τοπικός Οίνος Αργολίδας). 

ΠΓΕ Κλημέντι (Κορινθία), 

ΠΓΕ Τριφυλλία & ΠΓΕ Πυλία (Μεσσηνία), 
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ΠΓΕ Τεγέα (Αρκαδία) 

ΦΡΟΥΤΑ & 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
 

Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου (ΠΟΠ) 

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως (ΠΟΠ) 

Φασόλια Βανίλιες Φενεού (ΠΓΕ) 

Φάβα Φενεού (ΠΓΕ) 

Αγκινάρα Ιρίων (ΠΓΕ) 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΠ 
 

Μέλι ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ) 

 

Οι συνολικά επτά οίνοι ΠΟΠ Πελοποννήσου, αποτελούν το 25% περίπου των οίνων ΠΟΠ της 

Ελλάδας. Tα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα ζωικής και φυτικής παραγωγής της Ελλάδας που παράγουν 

και εμπορεύονται 1.200 επιχειρήσεις στην Ελλάδα ελέγχονται από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα 

(AGROCERT) σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ των Περιφερειών βάση της ΚΥΑ 261611/2006. 

 

5.4 Έρευνα και αξιολόγηση κύριων αγορών – στόχων και αποτύπωση των 

τάσεων 

 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε επεξεργασία της βάσης δεδομένων 

με στοιχεία επιχειρήσεων της ICAP με στόχο να ανιχνευτούν τάσεις και κυρίαρχοι κλάδοι 

εξαγωγών. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν: 

 χωροθετούνται εντός των Π.Ε της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  

 ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο της Βιομηχανίας ή του Εμπορίου,  

 κάνουν εξαγωγές προϊόντων 

 έχουν δηλώσει εξαγωγές προϊόντων στις περιοχές: Ασία – Ειρηνικός, Αφρική, 

Βόρειος Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, 

Κεντρική Αμερική, Μέση Ανατολή, Νότιος Αμερική, 

 ο κύκλος εργασιών τους από το 2016 και έπειτα κυμαίνεται άνω των 500.000€.  

Από τους παραπάνω περιορισμούς το δείγμα των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν ανήλθε 

στις 154 επιχειρήσεις συνολικά. Ως προς τους επικρατέστερους κλάδους δραστηριοποίησης 

των επιχειρήσεων, από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
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των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στη βιομηχανία ειδών διατροφής (55 επιχειρήσεις). 

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν βιομηχανικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων (23 

επιχειρήσεις), βιομηχανικές επιχειρήσεις ποτών (19 επιχειρήσεις) και εμπορικές 

επιχειρήσεις ειδών διατροφής (18 επιχειρήσεις).  

Από αυτό το σημείο και έπειτα δεν εντοπίζεται κάποια σημαντική συγκέντρωση σε κάποιον 

άλλο κλάδο δραστηριότητας, αντίθετα παρατηρείται μεγάλη διασπορά: 6 βιομηχανικές 

επιχειρήσεις στον κλάδο των διαφόρων, 4 βιομηχανικές επιχειρήσεις ελαστικών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση των κύκλο εργασιών για το 

τελευταίο δηλωθέν έτος στη βάση δεδομένων της ICAP. Από το σύνολο επιλέχθηκαν οι 

επικρατέστερες που αναφέρονται στη συνέχεια και με την ονομασία τους (βλ. Διάγραμμα 

και Πίνακα).  

Διάγραμμα 2: Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για το τελευταίο δηλωθέν οικονομικό έτος 
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Πίνακας 14: Εξαγωγικές εταιρείες σε κατάταξη βάσει του κύκλου εργασιών, κλάδος δραστηριότητες, ποσοστό 
εξαγωγών και χώρες εξαγωγών 

Όνομα Εταιρείας Προϊόντα 
Κλάδος 

Δραστηριότητας 
Χώρες Εξαγωγών  

% 
Εξαγωγών 

ΚΑΡΕΛΙΑ 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε. 

Καπνός πίπας και 
τσιγάρου, Πούρα, 
Τσιγάρα 

Βιομηχανία 
(Προϊόντα Καπνού) 

Αίγυπτος, Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Βόρεια 
Μακεδονία, Βουλγαρία, Γεωργία, Γκάμπια, 
Γουινέα, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, 
Ισραήλ, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κένυα, Κορέα, 
Δημοκρατία, Λίβανος, Μακάο, Μάλτα, 
Μαυριτανία, Μαυροβούνιο, Μπουρκίνα Φάσο, 
Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, 
Τουρκία, Τσεχία 

80% 

LANDIS+GYR Α.Ε. 
Συσκευές και όργανα 
ακριβείας, μέτρησης και 
ελέγχου 

Βιομηχανία 
(Διάφορα Προϊόντα) 

Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Αργεντινή, Αυστραλία, 
Αυστρία, Βέλγιο, Βιετνάμ, Βολιβία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ζάμπια, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ινδονησία, Ιορδανία, 
Ιράκ, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καμπότζη, 
Καναδάς, Κατάρ, Κάτω Χώρες, Κίνα, Κολομβία, 
Κουβέιτ, Κουρασάο, Κύπρος, Λιθουανία, 
Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μεξικό, 
Μολδαβία, Μπαγκλαντές, Μπαχρέιν, Μπρουνέι 
Νταρουσσαλάμ, Μυανμάρ, Νήσοι Φερόε, 
Νιγηρία, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ομάν, 
Ουγγαρία, Ουκρανία, Πακιστάν, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, 
Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Ταϊλάνδη, Τουρκία, Τσεχία, Φιλιππίνες, 
Φινλανδία, Φίτζι, Χιλή, Χονγκ Κονγκ 

99% 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 
ΝΟΤΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
"ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ." 

Καλλυντικά, 
Παραφαρμακευτικά 
προϊόντα, Φάρμακα 

Εμπόριο (Φάρμακα 
- Καλλυντικά - 

Απορρυπαντικά) 
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο 5% 

ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. 

Αραβοσιτέλαιο, 
Βαμβακέλαιο, 
Ελαιόλαδο, Ελιές, 
Εσπεριδοειδή νωπά, 
Ηλιέλαιο, Λαχανικών 
πολτός, Ξίδι, 
Πυρηνέλαιο, Σύκα ξερά, 
Φρούτα νωπά 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αυστραλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ε.Ε., 
Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιαπωνία, Καναδάς, Κίνα, Κόστα Ρίκα, Νότιος 
Αφρική, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ταϊβάν, 
Τσεχία 

95% 

ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ 
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΦΡΟΥΤΩΝ" Α.Ε.Β.Ε. 

Εσπεριδοειδή νωπά, 
Λαχανικά νωπά, Φρούτα 
νωπά 

Βιομηχανία 
(Αγροτικά 
Προϊόντα) 

Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κάτω Χώρες, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Σερβία, Σλοβακία, Τσεχία 

98% 

PHARMA GROUP 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 

Αρώματα και κολόνιες, 
Καλλυντικά, Παιδικές 
τροφές, 
Παραφαρμακευτικά 
προϊόντα, Φάρμακα, 
Φάρμακα κτηνιατρικά 

Εμπόριο (Φάρμακα 
- Καλλυντικά - 

Απορρυπαντικά) 

Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, 
Τσεχία 

12% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 
ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ Α.Ε. 

Αποθηκεύσεις με ψύξη, 
Κομπόστες, Φρούτων 
πολτός, Χυμοί φρούτων 
φυσικοί, Χυμών 
φρούτων 
συμπυκνώματα 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αλβανία, Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, 
Καναδάς, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, 
Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, 
Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία 

55% 
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Όνομα Εταιρείας Προϊόντα 
Κλάδος 

Δραστηριότητας 
Χώρες Εξαγωγών  

% 
Εξαγωγών 

ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ 
Α.Ε. 

Άλευρα, Άλευρα σίτου, 
Αλευροποιίας 
υποπροϊόντα 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αλβανία, Κύπρος 2% 

ΜΑΡΜΑΡΑ, Κ., ΥΙΟΙ, 
Ε.Π.Ε. 

Αποθηκεύσεις με ψύξη, 
Αποθηκεύσεις χωρίς 
ψύξη, Λαχανικά νωπά, 
Μεταφορές 
εμπορευμάτων με 
ψυγεία - αυτοκίνητα, 
Πατάτες νωπές, Φρούτα 
νωπά 

Εμπόριο (Είδη 
Διατροφής) 

Βουλγαρία, Γερμανία, Πολωνία 30% 

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 

Αλλαντικά, Κρέας 
μοσχαρίσιο 
κατεψυγμένο, Κρέας 
μοσχαρίσιο νωπό, Κρέας 
χοιρινό κατεψυγμένο, 
Κρέας χοιρινό νωπό, 
Κρέατος 
παρασκευάσματα νωπά, 
Χοίροι 

Βιομηχανία 
(Αγροτικά 
Προϊόντα) 

Βουλγαρία 1% 

ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. Ζωοτροφές 
Βιομηχανία (Είδη 

Διατροφής) 
Αλβανία, Κύπρος 5% 

ΔΑΝΑΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ & 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ A.E. 

Κομπόστες, Φρούτων 
πολτός 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, 
Κάτω Χώρες, Κορέα, Δημοκρατία, Λετονία, 
Λιθουανία, Μεξικό, Πολωνία, Σουηδία, Συρία 

98% 

EUROFILM 
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. 

Σάκοι απορριμμάτων, 
Σάκοι, σακούλες και 
τσάντες πλαστικές, 
Συσκευαστικά είδη 
εύκαμπτα, Φύλλα και 
φιλμ πλαστικά 

Βιομηχανία 
(Ελαστικό - 
Πλαστικά) 

Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Κύπρος, Λετονία, 
Ρουμανία 

15% 

ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Ζάχαρη, Κατοικίδιων 
ζώων τροφές, 
Ορυζομύλων 
υποπροϊόντα, 
Ορυζοτρίμματα, 
Όσπρια, Ρύζι 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αλβανία, Βουλγαρία, Ισπανία 5% 

ΜΟΥΡΙΚΗΣ, Φ. Α., Α.Ε. 

Βερνίκια, Δάπεδα 
ξύλινα, Ινοσανίδες 
(MDF), Καπλαμάδες, 
Κόντρα πλακέ, 
Μελαμίνη, Ξυλεία 
δομική, Ξυλεία 
επιπλοποιίας, Ξυλεία 
φυσική, Πηχοσανίδες 
(πλακάζ), Χημικά 

Βιομηχανία (Ξύλο - 
Φελλός & Προϊόντα) 

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Καναδάς, 
Κάτω Χώρες, Κύπρος 

90% 

ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ 
Α.Ε. 

Διατροφής είδη σε 
κονσέρβες, Εργα 
κτηριακά, Κομπόστες, 
Σάλτσες, Τομάτα 
κέτσαπ, Τομάτες σε 
κονσέρβες, 
Τοματοπολτός, 
Τοματοχυμός 

Βιομηχανία (Είδη 
Διατροφής) 

Αλβανία, Αυστραλία, Αυστρία, Βουλγαρία, 
Γερμανία, Γεωργία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Νότιος 
Αφρική 

12% 
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Όνομα Εταιρείας Προϊόντα 
Κλάδος 

Δραστηριότητας 
Χώρες Εξαγωγών  

% 
Εξαγωγών 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΡΕΑ 

Τοματοχυμός, Χυμοί 
φρούτων 
συμπυκνωμένοι, Χυμοί 
φρούτων φυσικοί 

Βιομηχανία (Ποτά) 

Αίγυπτος, Αϊτή, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, 
Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα, Ηνωμένες Πολιτείες, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιορδανία, Κίνα, Κύπρος, Λιβύη, 
Μάλι, Ουγκάντα, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, 
Ρωσία, Σεϋχέλλες, Σουδάν, Σουηδία 

30% 

 

Εξετάζοντας το ποσοστό εξαγωγών κάθε επιχείρησης προκύπτουν τα εξής. Στο σύνολο, ο 

μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων κινείται σε ποσοστό εξαγωγών ≤ 25% (89 επιχειρήσεις). 

Στην κατηγορία 25% - 50% ανήκουν 22 επιχειρήσεις, στην κατηγορία 50% - 75% 16 

επιχειρήσεις, στην κατηγορία 75% - 100% 42 επιχειρήσεις, ενώ 9 επιχειρήσεις έχουν 

δηλώσει εξαγωγές στο 100%.  
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Αναπτυξιακός Νόμος 
4399/2016 

Ο Αναπτυξιακός 
Νόμιος προσφέρει 
στήριξη από 10% 
έως 55%, ανάλογα 
με το μέγεθος της 
επιχείρησης και την 
περιφέρεια 
υλοποίησης, σε νέες 
επενδύσεις με τη 
μορφή: 

Φορολογικής 
απαλλαγής 

Επιχορήγησης 

Επιδότησης 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

Επιδότησης κόστους 
δημιουργούμενης 
απασχόλησης 

Σταθεροποίησης 
συντελεστή 
φορολογίας 
εισοδήματος 

Χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού 
κινδύνου μέσω 
ταμείου συμμετοχών 

ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό 
Σύμφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
2014-2020 αποτελεί 
το βασικό 
στρατηγικό σχέδιο 
για την ανάπτυξη της 
χώρας με τη 
συνδρομή 
σημαντικών πόρων 
που προέρχονται 
από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΟΑΕΔ 

Κίνητρα για την 
ενίσχυση της 
απασχόλησης με 
κύρια μορφή την 
ενίσχυση μέρους του 
μισθολογικού και μη 
μισθολογικού 
κόστους, μισθός και 
εργοδοτικές 
εισφορές, σε 
επιχειρήσεις κάθε 
μεγέθους 
υλοποιούνται από το 
Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης και 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης μέσω 
του Οργανισμού 
Απασχόλησης 
Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Χρηματοοικονομικά 
και 

χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα 

Οι ελληνικές και 
διεθνείς Τράπεζες 
που 
δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα 
προσφέρουν στους 
επιχειρηματίες ένα 
μεγάλο φάσμα 
χρηματοδοτικών 
εργαλείων που 
προσαρμόζονται στις 
ανάγκες τους και 
συμπληρώνουν τα 
προαναφερθέντα 
εργαλεία στην 
κάλυψη των 
αναγκών 
χρηματοδότησης 
που δεν 
ικανοποιούνται από 
άλλες πηγές ή από 
το μετοχικό 
κεφάλαιο. 

Equifund 

Το Ταμείο 
Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (Equifund) 
δυνάμει του 
Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 
"Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020, αποτελεί 
μια επενδυτική 
πλατφόρμα με 
πολλαπλασιαστικό 
αντίκτυπο στην 
οικονομία και στην 
κοινωνία. Πρόκειται για 
ένα καινοτόμο προϊόν 
για την 
επιχειρηματικότητα, 
που συνδυάζει 
χρηματοδότηση και 
εμπειρία από 
σημαντικούς θεσμικούς 
φορείς και την 
απαραίτητη ευελιξία 
για την δημιουργία 
επιτυχημένων 
επενδύσεων. 

5.5 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων 

 

Οι επενδυτές που υλοποιούν μία επένδυση στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιήσουν 

σημαντικά εργαλεία για τις ανάγκες χρηματοδότησής τους, με σκοπό την υλοποίηση των 

επενδυτικών τους έργων: 

 

Παράλληλα με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων, αυτή την περίοδο, σε φάση υλοποίησης 

εισέρχονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέας δέσμης δράσεων στήριξης των Ελλήνων 

εξαγωγέων, μέσω της ενεργοποίησης νέου έργου τεχνικής υποστήριξης προς το υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Enterprise Greece. 
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To έργο τεχνικής υποστήριξης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων & Ενέργειας (BMWi) και υλοποιείται 

από τον Γερμανικό Οργανισμό GIZ GmbH (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 

σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural 

Reform Support Service -SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αυτό Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλλει περαιτέρω στην επίτευξη του στόχου 

αύξησης της συμμετοχής των εξαγωγών στο 50% του ΑΕΠ ως το 2025, όπως αυτός ορίστηκε 

στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, προβλέπει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών διεθνών 

πρακτικών σε 3 άξονες: 

1. Ενίσχυση δυνατότητας στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα προώθησης εξαγωγών, από 

τους αρμόδιους φορείς. 

2. Ανάπτυξη ικανοτήτων κινητοποίησης επιχειρήσεων να εξάγουν και βελτίωση εξαγωγικών 

δεξιοτήτων των επιχειρήσεων. 

3. Υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 

Προώθησης Εξαγωγών 2016-2018, καθώς και για την κατάρτιση ενός, νέου συνεκτικού 

Σχεδίου Δράσης, εναρμονισμένου με τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης. 

Το πρώτο αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής θα είναι η κατάρτιση ενός (πιλοτικού) Χάρτη 

Εξαγωγικών Προοπτικών, σε παγκόσμια κλίμακα, που θα επιτρέψει τη χάραξη 

μεσοπρόθεσης στρατηγικής προώθησης εξαγωγών, σε συνεργασία των αρμόδιων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, βάσει καλών διεθνών πρακτικών. 

Ως προς την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στον τομέα προώθησης εξαγωγών 

αναφέρονται τα ακόλουθα:  

1. Έναρξη υλοποίησης του «Ανάπτυξης Υπηρεσιών Help-desk (εν δυνάμει) Εξαγωγέων» στην 

Enterprise Greece, συνολικού προϋπολογισμού 635.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ). Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη «Βάσης Γνώσης» (Knowledge Base) της Enterprise 

Greece, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠΕ), αλλά και 

καταρτισμένο προσωπικό, με στόχο την αμεσότερη εξυπηρέτηση (εν δυνάμει) εξαγωγέων. 

Τα αμέσως επόμενα βήματα προβλέπουν τη σύναψη Συμφωνιών Συνεργασίας με φορείς 

του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία πανελλαδικού δικτύου ενημέρωσης. 

Εκτιμάται ότι εντός του φθινοπώρου του 2019 οι πρώτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες του 
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Help-desk θα είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Ήδη από την οπτική αναμόρφωση της διαδικτυακής διεπαφής (web interface) του Help-

desk στην ιστοσελίδα της Enterprise Greece, καταγράφεται σημαντική αύξηση στα 

λαμβανόμενα αιτήματα υποστήριξης, ξεπερνώντας τα 750 στο σύνολο του 2018.  

2. Την υποβολή –μετά την σχετική προέγκριση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία 

Ψηφιακής Πολιτικής- Τεχνικού Δελτίου έργου «Ανάπτυξης (εθνικού) Πληροφοριακού 

Συστήματος Προώθησης Εξαγωγών», συνολικού προϋπολογισμού 689.000 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το έργο αποτελεί τη μετουσίωση πολιτικής απόφασης για 

θεσμοθετημένη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργείου 

Εξωτερικών στην παροχή ποιοτικής και τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς εν δυνάμει και 

υφιστάμενους εξαγωγείς, μέσω μίας εθνικής πύλης για τις εξαγωγές. Αξιοποιώντας 

σύγχρονες τεχνολογίες, το Πληροφοριακό Σύστημα θα αναδεικνύει υφιστάμενες 

πρωτογενώς παραγόμενες πληροφορίες, όπως από το δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ θα δίνει δυνατότητα 

προσωποιημένης πρόσβασης και σε νέες εγχώριες και διεθνείς πηγές δεδομένων.  

 

5.6 Σχέδιο δράσης – στρατηγική για την προώθηση των εξαγωγών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Γενικά, οι κυριότεροι παράγοντες που φαίνεται να αποθαρρύνουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σχετίζονται είτε με την λειτουργία του 

δημόσιου τομέα και τις υποδομές του, είτε με τη στρατηγική και την οργάνωση των ίδιων 

των επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις (Δεκέμβριος 

2018), σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, η αναδιαμόρφωση του φορολογικού πλαισίου 

των επιχειρήσεων, (φορολογία κεφαλαίου, φορολογία κερδών κλπ.) σε πιο σταθερή και 

ορθολογική βάση, σε συνδυασμό με σταθερές εργοδοτικές εισφορές, γρήγορη απόδοση 

ΦΠΑ, ορθολογικούς εργατικούς κανονισμούς, ταχεία απονομή δικαιοσύνης και 

περιορισμένη γραφειοκρατία σε όλους τους τομείς (έγκριση επενδύσεων, αδειοδότηση, 

λειτουργία) θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αβεβαιότητας με θετικές συνέπειες 

τόσο στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, όσο και την 

ανταγωνιστικότητα. 
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Παράλληλα στην ίδια μελέτη αναγνωρίζεται πως πέρα όμως από εμπόδια που παρεμβάλλει 

η Δημόσια Διοίκηση, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ποιότητα των υποδομών, 

διαπιστώνονται και σοβαρές αδυναμίες στις ίδιες τις εταιρείες για την προώθηση των 

εξαγωγών τους. Σύμφωνα με ποσοτική μας έρευνα στα πλαίσια της μελέτης «Εξαγωγές και 

Εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα», τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζουν οι 

εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι το κόστος παραγωγής τους (40,1%), τα δίκτυα πώλησης του 

εξωτερικού (34,8%) και το μέγεθος της εταιρείας (25,8%). 

Προκύπτει ότι μέγεθος, χρηματοδότηση, καινοτομία, αμοιβές στελεχών, θεσμικό πλαίσιο, 

branding και υποδομές είναι οι κύριοι άξονες για την προώθηση των εξαγωγών. Πολλοί 

παράγοντες αποθαρρύνουν την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι 

οποίοι σχετίζονται με (α) δυσλειτουργίες του δημόσιου τομέα, όπως η ποιότητα της 

φορολογικής διοίκησης, η υπολειτουργία αρμόδιων φορέων, η έντονα γραφειοκρατική 

εξαγωγική διαδικασία, η καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ, (β) τις συνέπειες οικονομικών 

πολιτικών όπως η υψηλή φορολογία, και οι συνεχόμενες μεταβολές του νομοθετικού 

πλαισίου, (γ) την αδυναμία άσκησης πολιτικών προώθησης των προϊόντων στις ξένες 

αγορές μέσω πληροφόρησης για εξαγωγικές ευκαιρίες, κέντρων πιστοποίησης και 

προγραμμάτων προώθησης των προϊόντων, (δ) την παραγωγική δομή της χώρας που 

συνεπάγεται δυσκαμψίες στις αγορές προϊόντων, υψηλό κόστος και εμπόδια στο δίκτυο 

μεταφορών και υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές.  

Τα βασικά συστατικά μιας πολιτικής για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις 

(Δεκέμβριος 2018), θα πρέπει να συνθέτουν μια λύση στα παρακάτω βασικά εμπόδια στην 

εξαγωγική δραστηριότητα (1) μέγεθος επιχειρήσεων, (2) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, (3) 

καινοτομία, (4) brain drain, (5) βελτίωση του θεσμικού πλαισίου στη δημόσια διοίκηση, (6) 

προώθηση εγχώριου branding, (7) βελτίωση των υποδομών. 
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5.6.1 Κατευθύνσεις στρατηγικής για την προώθηση των εξαγωγών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 

Ο πρωτογενής τομέας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την παραπάνω 

ανάλυση είναι ένας από τους βασικούς αναπτυξιακούς της πυλώνες καθώς η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου: 

 Έχει το 12,6% των συνολικών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της 

χώρας. 

 Συνεισφέρει στην ΑΠΑ του πρωτογενούς τομέα της χώρας με ποσοστό πάνω από 

9% διπλάσιο του μέσου όρου της χώρας που είναι 4,1%.  

 Διαθέτει μεγάλο αριθμό ΠΟΠ και ΠΓΕ και σημαντικές Υδατοκαλλιέργειες.  

Η αξία της ζωικής παραγωγής την κατατάσσει στην 8η θέση με το 7,3% της συνολικής αξίας 

των κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα και θεωρείται πρωτοπόρα 

στην εκτροφή αιγών.  

Οι κλάδοι που αφορούν σε πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση αγροδιατροφικών 

προϊόντων εμφανίζουν δυναμικότητα σε όλους τους τομείς (πρωτογενή-δευτερογενή-

τριτογενή). 

Ο τουριστικός κλάδος εμφανίζει (όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία οικονομικών 

επιδόσεων των επιχειρήσεων) σημαντική κάμψη κύκλου εργασιών και κερδοφορίας 

(συνεχής μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης του κλάδου). 

Ο μεταποιητικός-παραγωγικός τομέας (ειδικότερα στους κλάδους τροφίμων και ποτών) 

παρουσιάζει ισχυρές αντιστάσεις στην επιδεινούμενη κρίση εμφανίζοντας σημαντικές 

ενδείξεις ισχυρής προστιθέμενης αξίας. 

Στον πρωτογενή τομέα διακρίνεται στην ζωική παραγωγή ο κλάδος εκτροφής πουλερικών 

ενώ σημαντική είναι και η παρουσία της αιγοπροβατοτροφίας ενώ στην φυτική παραγωγή 

η ελαιοκομία, η άμπελος, τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή και τα οπωρολαχανικά. 

Στο δευτερογενή τομέα αναδεικνύονται οι κλάδοι που σχετίζονται κυρίως με την 

επεξεργασία και μεταποίηση αγροτικών (οπωροκηπευτικά, φρούτα, λαχανικά, λάδι, κρασί) 

και κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, τυροκομικά προϊόντα, γαλακτοκομικά) και άλλων 

ειδών διατροφής (αναψυκτικά, ποτά). 
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Επίσης, διακρίνεται ο κλάδος παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας (που εξυπηρετεί 

τον τομέα μεταποίησης τροφίμων και τομέα παραγωγής ποτών, αναψυκτικών) και 

περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κατασκευής 

μηχανημάτων και οργάνων.  

Ο κλάδος του καπνού θεωρείται ότι δεν συνεισφέρει στην προσδιοριζόμενη αλυσίδα αξίας 

προϊόντων διότι αφορά αποκλειστικά σε μια πολύ μεγάλη καπνοβιομηχανία. 

Στον τριτογενή τομέα, στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου επίσης αναδεικνύονται οι 

τομείς που συσχετίζονται με προϊόντα διατροφής και φαρμακευτικά προϊόντα. 

Στον τομέα του λιανικού εμπορίου διακρίνεται σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, με 

μια σημαντική όμως διαφοροποίηση: η αύξηση προέρχεται από μεγάλα καταστήματα 

γενικών πωλήσεων, στα οποία υπερισχύουν τα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένων των 

κρεοπωλείων) και τα ποτά ενώ όλοι οι άλλοι υποκλάδοι λιανικού εμπορίου (έπιπλα, 

υπολογιστές, ενδύματα, υποδήματα, καλλυντικά, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ο.κ) 

παρουσιάζουν σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών. 

Το πεδίο ανταγωνισμού στο οποίο δύναται µε τα σημερινά δεδομένα να δώσει µάχη ο 

πρωτογενής τομέας σε παγκόσμια κλίμακα είναι ο τομέας της μοναδικότητας, σε επίπεδο 

προϊόντων που δεν ευδοκιμούν αλλού ή γεωγραφικής προέλευσης ή χαρακτηριστικών του 

προϊόντος (Π.Ο.Π.). Η συνολική μείωση του κόστους παραγωγής µε ταυτόχρονη παραγωγή 

προϊόντων ποιότητας µε την εισαγωγή καινοτομίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην 

παραγωγική διαδικασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τόνωση /αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα. Ο κλάδος των τροφίμων – ποτών παρουσιάζει 

ενδείξεις για την ικανότητά του να καταστεί ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικός, τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, εκμεταλλευόμενος ορισμένα από τα πεδία 

μοναδικότητας που αναφέρθηκαν.  

 Οι κλάδοι που εστιάζεται η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι οι ακόλουθοι: 

 Αγροδιατροφικός Τομέας 

 Τουρισμός – Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία 

 Μεταποιητική Βιομηχανία και Λοιποί Δυναμικοί Τομείς (παραγωγή προϊόντων 

ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από 
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πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, 

μαρμάρου) 

 Οριζόντιοι Yποστηρικτικοί Τομείς (TΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον, Μεταφορές, 

Εφοδιαστική Αλυσίδα) 

Η επιλογή των τομέων/κλάδων αυτών έγινε με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Περιφέρειας, την ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

συνεργειών. 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

προσδιορίζονται οι ακόλουθοι τρείς γενικοί στόχοι - στρατηγικές κατευθύνσεις για την RIS3 

που είναι : 

 Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με τον προσανατολισμό σε δραστηριότητες 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και νέες market niches, 

 Εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση και τη διάδοση νέων τεχνολογιών, 

 Διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις με συναφή πεδία. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Στόχοι της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
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Παροχή κινήτρων για δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα 

•Παροχή κινήτρων για δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερη κλίμακα, με προτεραιότητα στη 

χρηματοπιστωτική ενίσχυση σε: - τομείς και επιχειρήσεις με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, - επιχειρήσεις που 

στοχεύουν σε μεγάλες αγορές με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.  

Χρηματοδοτική υποστήριξη για καθετοποίηση της επιχειρηματικής εξαγωγικής αλυσίδας  

•Χρηματοδοτική υποστήριξη για καθετοποίηση της επιχειρηματικής εξαγωγικής αλυσίδας με τις μικρότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις να προμηθεύουν εισροές σε μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες. 

Προώθηση συνεργειών  

•Προώθηση συνεργειών ανάμεσα σε επιχειρήσεις μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης και θεσμικής υποστήριξης για 

δημιουργία διεπιχειρηματικών κέντρων (clustering), που θα καλύπτουν παροχή συμβουλών και κοινές δράσεις 

μάρκετινγκ, εφοδιασμού, πληροφορικής, πιστοποίησης προϊόντων και επαγγελματικής κατάρτισης.  

•Η επιμόρφωση των ΜμΕ σε σχήματα που δημιουργούν συνέργειες, όπως τα διεπιχειρηματικά δίκτυα (clustering) και η 

προώθηση των Επιχειρηματικών Πάρκων ως ένα «στρατηγικό εργαλείο μακράς πνοής» κρίνεται αναγκαία για την 

ώθηση προς την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται επιβεβλημένη η προώθηση συνεργειών 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης και θεσμικής υποστήριξης για δημιουργία διεπιχειρηματικών 

δικτύων, που θα καλύπτουν παροχή συμβουλών και κοινές δράσεις μάρκετινγκ, εφοδιασμού, πληροφορικής, 

πιστοποίησης προϊόντων και επαγγελματικής κατάρτισης. Τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων συνεργειών είναι, 

μεταξύ άλλων, η διάχυση της γνώσης, η κοινή χρήση εγκαταστάσεων και υποδομών, η εύκολη πρόσβαση σε 

εξειδικευμένο προσωπικό και τέλος οι ευνοούμενες συνθήκες για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και καινοτομία. 

Προώθηση και χρηματοδοτική στήριξη της καινοτομίας  

•Προώθηση και χρηματοδοτική στήριξη της καινοτομίας με ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων σε δραστηριότητες τεχνολογικής αιχμής, όπως η διεθνής κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών.  

Προσδιορισμός επενδυτικών ευκαιριών σε περιφερειακό επίπεδο 

•Προτείνεται σε συνέχεια της παρούσας μελέτης των οικονομικών και παραγωγικών δεδομένα της περιοχής να 

επιλεχθούν τρία (3) έως πέντε (5) επενδυτικά πεδία, από αυτά όπου υπάρχουν προφανή τοπικά πλεονεκτήματα, τα 

οποία ακολούθως θα συνοδευτούν από εξειδικευμένα business plan, τα οποία θα αποδεικνύουν την βιωσιμότητα του 

κάθε επενδυτικού σχεδίου. 

Σύνδεση των εξαγώγιμων προϊόντων με ξεκάθαρο brand name  

•Σύνδεση των εξαγώγιμων προϊόντων με το ελληνικό brand name διεθνώς με συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο και 

παράλληλη συντονισμένη εκμετάλλευση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα αλλά και συγκεκριμένα προς την 

περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα εκμετάλλευση και προώθηση των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.  

Χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητες επιχορήγησης 

•Τόνωση των εξαγωγών με τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνατοτήτων επιχορήγησης. 

Δέσμη άμεσων ενεργειών για την ανάπτυξη των εξαγωγών 


