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   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη ΑΕΠ Ελλάδας (2000-2015) 

 

 

 

1.1.1 Η εξέλιξη των πιο σημαντικών μεγεθών της ελληνικής 
οικονομίας 

Το μέγεθος της αγοράς 

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

αυτές. 

Η εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) από το 2000 
μέχρι σήμερα, διακρίνεται σε δυο υποπεριόδους με εντελώς 
διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταβολών. Την περίοδο 2000-2008 
παρατηρήθηκε ταχεία ανοδική πορεία του ΑΕΠ με μέση ετήσια 
αύξηση 7%, ενώ από το 2009, με την έναρξη της οικονομικής 
ύφεσης στη χώρα, ο ρυθμός του ΑΕΠ υπήρξε πτωτικός. 
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2008-2013 η μέση ετήσια μείωση έφτασε 
το 5,7%, με αποτέλεσμα την πρώτη πενταετία της ύφεσης η χώρα 
να απωλέσει το 25,5% περίπου του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος της. Το 2013 το ονομαστικό ύψος του ΑΕΠ της χώρας 
διαμορφώθηκε σε 180.389 εκατ. €, επιστρέφοντας, μετά από μια 
περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, στα επίπεδα του 2004.  
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 ΑΕΠ και Μέση ετήσια μεταβολή ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό 

  

ΑΕΠ και Μέση ετήσα μεταβολή ΑΕΠ ανά Περιφέρεια και Νομό 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΝΟΜΟΙ ΑΕΠ σε εκατ. €

2000 2008 2013  2000-2008 2008-2013

ΕΛΛΑΔΑ 141.247 241.990 180.389 8,0% -5,7%

ΑΤΤΙΚΗ 64.136 116.717 86.468 8,9% -5,8%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6.887 11.365 8.318 7,4% -6,1%

Αχαία 3.534 5.925 4.111 7,7% -7,0%

Ηλεία 1.429 2.264 1.711 6,8% -5,4%

Αιτωλοακαρνανία 1.924 3.176 2.495 7,4% -4,7%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6.390 10.102 7.910 6,8% -4,8%

Αρκαδία 1.132 1.645 1.358 5,5% -3,8%

Μεσσηνία 1.523 2.515 1.950 7,4% -5,0%

Αργολίδα 1.101 1.953 1.437 8,5% -5,9%

Κορινθία 1.744 2.632 2.051 6,1% -4,9%

Λακωνία 890 1.357 1.114 6,2% -3,9%

ΗΠΕΙΡΟΣ 3.396 5.158 3.965 6,2% -5,1%

Ιωάννινα 1.601 2.623 1.925 7,3% -6,0%

Άρτα 594 899 761 6,1% -3,3%

Θεσπρωτία 609 801 547 4,0% -7,4%

Πρέβεζα 592 834 732 5,0% -2,6%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.686 4.522 3.054 7,7% -7,6%

Κέρκυρα 1.370 2.244 1.490 7,3% -7,9%

Λευκάδα 201 348 303 8,1% -2,7%

Κεφαλληνία 489 900 550 9,1% -9,4%

Ζάκυνθος 625 1.030 711 7,4% -7,1%
πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μέση ετήσια μεταβολή ΑΕΠ
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Σε επίπεδο διοικητικών περιφερειών παρουσιάζονται αξιοσημείωτες 
διαφορές στους επιμέρους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ σε σχέση 
με τα παραπάνω μέσα επίπεδα της χώρας. Αναλυτικότερα, η μέση 
ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 
2000-2008 είναι μεγαλύτερη από το αντίστοιχο μέγεθος της χώρας 
(+7,8% έναντι 7%), την πενταετία όμως 2008-2013 ο ρυθμός της 
μείωσης είναι ελαφρά μεγαλύτερος (-5,8% έναντι -5,7%). Η εξέλιξη 
αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
αυτής της Περιφέρειας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΑΕΠ το 2013, ανήλθε σε 8.318 
εκατ. €, με την μέση ετήσια μεταβολή, κατά το διάστημα 2000-2008, 
να φτάνει στο +6,5% και το διάστημα 2008-2013 στο -6,1%. 
Αντίστοιχα, το μέγεθος αγοράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
έφτασε τα 7.910 εκατ. € το 2013, με τη μέση ετήσια αύξηση, την 
περίοδο 2000-2008, να φτάνει το 5,9% και  τη μέση ετήσια μείωση τη 
χρονική περίοδο 2008-2013, στο 4,8%. Παρατηρείται ότι οι δυο 
τελευταίες Περιφέρειες (Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου) είναι 
περίπου ισοδύναμες ως προς το επίπεδο του ΑΕΠ, ενώ οι ρυθμοί 
μεταβολής για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πενταετία 2008 
- 2013 φαίνεται να επηρεάζονται πτωτικά εντονότερα σε σχέση με 
αυτούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
έτος 2013, διαμορφώθηκε σε 3.965 εκατ. €. Κατά την χρονική 
περίοδο 2000-2008, η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ  ήταν 5,4%, ενώ 
η μέση ετήσια μείωση, την περίοδο 2008-2013, έφτασε στο 5,1%. Σε 
απόλυτες τιμές, το μικρότερο περιφερειακό ΑΕΠ σημειώθηκε στην 
Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών φτάνοντας το 2013 στα 3.054 εκατ. €. 
Στην Περιφέρεια αυτή, πριν την κρίση, η μέση ετήσια αύξηση του 
ΑΕΠ (2000–2008), κυμάνθηκε στο 7,7%, ενώ κατά την διάρκεια της 
ύφεσης (2008-2013) παρατηρήθηκε ετήσιος ρυθμός μείωσης 7,6%, 
ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη αρνητική επίδοση πτώσης 
του ΑΕΠ, τόσο ως προς το σύνολο της χώρας, όσο και σε 
σύγκριση με τις άλλες τέσσερις περιφέρειες. 

Σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (νομών) παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών ως προς τις 
μεταβολές του ΑΕΠ στην περίοδο 2000-2013. Ειδικότερα, σε ότι 
αφορά το διάστημα 2000-2008, η συντριπτική πλειοψηφία των 16 
νομών των τεσσάρων περιφερειών αρμοδιότητας του 
Παρατηρητηρίου παρουσίασε χαμηλότερους ετήσιους ρυθμούς 
ανόδου σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της χώρας (7%). 
Μόνο οι νομοί  Κεφαλληνίας, Αργολίδας και Λευκάδας ξεπέρασαν 
αυτό το μέσο όρο με ρυθμούς μεταβολής 7,9%, 7,4% και 7,1%, 
αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια της ύφεσης 
(2008-2013), αρκετοί νομοί σημείωσαν μεγαλύτερη μέση ετήσια 
πτώση του ΑΕΠ σε σχέση με την αντίστοιχη πτώση της χώρας 
(5,7%), και συγκεκριμένα οι νομοί Κεφαλληνίας (9,4%), Κέρκυρας 
(7,9%), Ζακύνθου (7,1%), Αργολίδας (5,9%), Αχαΐας (7%),  
Θεσπρωτίας (7,4%) και Ιωαννίνων (6%). Αντίθετα, στην ίδια 
περίοδο, ο νομός Λευκάδας σημείωσε το μικρότερο ρυθμό ετήσιας 
πτώσης του ΑΕΠ σε σύγκριση με όλους τους νομούς (2,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


