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Εκτιμήσεις 2018 
Η Ιταλική στατιστική Αρχή επιβεβαιώνει τις έως τώρα προβλέψεις της για ανάπτυξη της ιταλικής 
οικονομίας κατά 1,4% το 2018 (πραγματικό ΑΕΠ). Ώθηση στην ανάπτυξη αναμένεται να δώσει η 
εσωτερική ζήτηση. Η μέτρια ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και οι αυξήσεις στις τιμές του 
πετρελαίου αποτελούν παράγοντες κινδύνου που μπορεί να μειώσουν τον εκτιμώμενο ρυθμό 
ανάπτυξης. Η ανεργία μειώνεται, αν και με αργούς ρυθμούς, και αναμένεται το 2018 να 
διαμορφωθεί σε 10,8 σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις της Στατιστικής Αρχής για το τρέχον έτος 
(Πηγή ANSA) 
 
ΔΤΚ 
Τον Μάιο ο δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ιταλία (NIC) αυξήθηκε κατά 0,3% έναντι του 
προηγούμενου μήνα και 1,0% σε σύγκριση με τον Μάιο 2017. Η αύξηση οφείλεται στις τιμές των 
μη επεξεργασμένων τροφίμων, προϊόντα ενέργειας και μεταφορές 
 
Λιανικό Εμπόριο 
Ο δείκτης λιανικού εμπορίου του Απριλίου παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον Απρίλιο 2017 
τόσο σε όγκο (-5.4%) όσο και σε αξία (-4,6%). Μείωση παρατηρήθηκε τόσο στα μεγάλα όσο και 
στα μικρά καταστήματα, ωστόσο, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Οικονομία Λομβαρδίας 
Την Τετάρτη 13.5.2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση για την  παρουσίαση της έκδοσης 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας για την οικονομία της Λομβαρδίας. Η έκθεση αποτελεί μια 
ανάλυση επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων για την οικονομία της Περιφέρειας και είναι 
διαθέσιμη στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-
regionali/2018/2018-0003/index.html .  
-Η οικονομία της περιφέρειας Λομβαρδίας αναπτύχθηκε το 2017 με ποσοστό 1,7% έναντι του 
προηγούμενου έτους. Η δραστηριότητα αυξήθηκε σε όλους τους κλάδους ευνοούμενη από 
αύξηση των εξαγωγών, τη διεύρυνση των επενδύσεων των εταιρειών και της κατανάλωσης των 
οικογενειών. Το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε. Η ανάπτυξη συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο 
του 2018. 
- Παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Η ετήσια 
αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής εκτιμάται σε 3,7%. Οι μεγάλες εταιρείες αύξησαν την 
παραγωγικότητά τους. Θετικό αντίκτυπο είχε η υιοθέτηση των μέτρων Industria 4.0.  Ο κύκλος 
εργασιών στις κατασκευές μετά από χρόνια κρίσης φαίνεται να βελτιώνεται σχετιζόμενος και με 
βελτίωση της αγοράς ακινήτων.  
- Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά το 2017 και διαμορφώθηκε σε 6,4% (έναντι 11,2% εθνικό μ.ο), 
αλλά βρίσκεται ακόμα σε υψηλότερα επίπεδα από ότι το 2007.  
- Στο τέλος του 2017 λειτουργούσαν στην Λομβαρδία 189 τράπεζες 
- Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΣΤΑΤ που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το 2016 το ΑΕΠ της 
περιφέρειας ήταν €368,58 δις και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ €36.807. Το ΑΕΠ της περιφέρειας το 2016 
αυξήθηκε κατά 1,2% έναντι του 2015 και αντιπροσωπεύει το 21,9% του εθνικού.  
- Τα υψηλότερα σε αξία προϊόντα που εξήγαγε η Λομβαρδία το 2017 ήταν μηχανήματα και 
εξοπλισμός, μέταλλα και προϊόντα τους και χημικά προϊόντα. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν 
€120,33 δις. Τα κυριότερα προϊόντα που εισήγαγε η Λομβαρδία το 2017 ήταν χημικά προϊόντα, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά κα, μέταλλα και προϊόντα τους. Το σύνολο των 
εισαγωγών το 2017 ήταν €124,73 δις. 
- Οι χώρες όπου κατευθύνονται οι άμεσες επενδύσεις της περιφέρειας Λομβαρδίας το 2016 ήταν 
η Γερμανία, Αυστρία, ΗΠΑ, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία κ.α. Οι πρώτες χώρες 
προέλευσης ΑΞΕ στην Λομβαρδία την ίδια χρονιά ήταν το Λουξεμβούργο,  Γαλλία, Ολλανδία, 
Γερμανία, Ελβετία, ΗΒ, Βέλγιο κ.α. 
 
 
Χρηματιστήριο Μιλάνου 
 Σημαντικές διακυμάνσεις παρατηρήθηκαν τον Μάιο και Ιούνιο στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, 
σχετιζόμενες, σύμφωνα με τις αναλύσεις, με τις πολιτικές εξελίξεις και τη διαδικασία 
σχηματισμού κυβέρνησης αλλά και με διεθνείς εξελίξεις.  Το χρηματιστήριο του Μιλάνου, το 
οποίο παρουσίασε από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών από την αρχή του έτους, 
κατέγραψε στα τέλη του μήνα, έως την 29/5, διόρθωση της τάξης του 9% από το υψηλότερο 
σημείο της 7/5. Ωστόσο, την 30/5 το χρηματιστήριο επανέκαμψε και το spread παρουσίασε 
μείωση.  Οι διακυμάνσεις συνεχίστηκαν και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου καθώς οι επενδυτές 
ανέμεναν ενδείξεις επί της πολιτικής της νέας κυβέρνησης, ενώ αναλυτές συσχέτιζαν την 
νευρικότητα των αγορών και με την αναμενόμενη λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ.  Στην συνεδρίαση της 11/6 παρατηρήθηκε σημαντική ανάκαμψη του δείκτη.  Στα τέλη 
Ιουνίου ο δείκτης FTSE MIB βρίσκεται στις 22.099 μονάδες (τιμή κλεισίματος 19/6/2018).  
Αναλύσεις και πορεία των δεικτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου:  
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm   
 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-
http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
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Εξαγωγές τροφίμων Ιταλίας 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Food, το 2018 αναμένεται νέο ρεκόρ στις εξαγωγές 
ιταλικών τροφίμων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα στατιστικά του πρώτου 
τριμήνου του έτους. Σημειώνεται δε ότι το 2018 έχει ανακηρυχθεί έτος ιταλικού φαγητού, μια 
πρωτοβουλία των Υπουργείων Γεωργίας, Πολιτισμού και Τουρισμού της Ιταλίας. Σύμφωνα με το 
άρθρο τα 2/3 των εξαγωγών τροφίμων της Ιταλίας  κατευθύνονται στην Ε.Ε. και μεγαλύτερη 
αγορά εκτός ΕΕ είναι αυτή των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις σχετικά με τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ και 
το Brexit αποτελούν παράγοντες ανησυχίας. Αναφορά, επίσης, γίνεται στη δυνατότητα 
περαιτέρω αύξησης των ιταλικών εξαγωγών τροφίμων με την αντιμετώπιση των φαινομένων 
παραποίησης προϊόντων με τη χρήση επωνυμιών, χρωμάτων κ.α χαρακτηριστικών που 
παραπέμπουν στην Ιταλία χωρίς να αφορούν ιταλικά προϊόντα.    
 
Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών TRONY  
Η εταιρεία DPS μέλος του GRE (Grossisti Riuniti Elettrodomestici), στον οποίο ανήκουν τα 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών με το εμπορικό σήμα TRONY, προχώρησε σε κλείσιμο των 
καταστημάτων που της ανήκουν (περί τα 35 από τα συνολικά 200 του συνεταιρισμού). Ωστόσο, ο 
συνεταιρισμός GRE ανακοίνωσε ότι τα υπόλοιπα σημεία πώλησης που δεν σχετίζονται με την 
εταιρεία DPS λειτουργούν και μάλιστα δήλωσε προθέσεις επέκτασης της αλυσίδας.  Αναμένονται 
οι εξελίξεις αναφορικά με τα καταστήματα της DPS ως προς τη δυνατότητα εξεύρεσης 
ενδιαφερόμενου επενδυτή. 
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδας με τη Λομβαρδία 
Συνεχίστηκε το 2017 η άνοδος των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων προς την περιφέρεια της 
Λομβαρδίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιταλικής Στατιστικής Αρχής.  Οι ελληνικές εξαγωγές στη 
Λομβαρδία ανήλθαν σε €705 εκ. σημειώνοντας αύξηση 8,34% έναντι του προηγούμενου έτους. 
Οι εισαγωγές προϊόντων από την Λομβαρδία στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,081 δις. Στον παρακάτω 
πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά τα πρώτα 10 σε αξία προϊόντα που εισήχθησαν στην Λομβαρδία 
από την Ελλάδα (σημειώνεται ότι η ανάλυση είναι διαθέσιμη σε κωδικούς οικονομικών 
δραστηριοτήτων και όχι συνδυασμένης ονοματολογίας).  Η σημαντική άνοδος των  
γαλακτοκομικών τα ανέδειξε στην δεύτερη θέση έναντι της τέταρτης το 2016, ενώ τα προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας εμφανίζουν μείωση. Σημαντικές διακυμάνσεις παρατηρούνται σε πολλές 
κατηγορίες προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών συνεπώς η θετική συνολική τάση αφορά σε 
περισσότερα του ενός προϊόντα.  
 

Interscambio commerciale in valore Lombardia -Grecia per Gruppi 'Ateco 2007'-I-IV trimestre 2017 

(Valori in Euro, dati cumulati)     

Gruppi IMP2015 IMP2016 IMP2017 % Μτβλη1617 
% επί του 
συνόλου 

Totale 610.419.026 650.906.578 705.200.313 8,34%  
CI262-Computer e unità periferiche 167.284.573 216.378.197 231.577.148 7,02% 32,84% 

CA105-Prodotti delle industrie lattiero-casearie 49.318.243 49.442.213 69.065.805 39,69% 9,79% 
CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non 
ferrosi; combustibili nucleari 72.610.981 57.119.908 63.737.975 11,59% 9,04% 

AA030-Pesci e altri prodotti della pesca; prodotti 
dell'acquacoltura 54.792.778 57.910.981 52.428.526 -9,47% 7,43% 
CD192-Prodotti derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 30.366.091 22.482.424 41.853.586 86,16% 5,93% 
CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 32.617.116 38.828.666 30.465.703 -21,54% 4,32% 
AA011-Prodotti di colture agricole non 19.066.952 19.498.255 19.974.315 2,44% 2,83% 
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permanenti 

CE201-Prodotti chimici di base, fertilizzanti e 
composti azotati, materie plastiche e gomma 
sintetica in forme primarie 18.858.592 17.109.413 17.495.774 2,26% 2,48% 

AA014-Animali vivi e prodotti di origine animale 8.605.876 5.116.941 13.966.785 172,95% 1,98% 
CE204-Saponi e detergenti, prodotti per la 
pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici 14.306.522 11.700.665 12.495.961 6,80% 1,77% 

Πηγή ISTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


