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Τo 2015 ήταν έτος ανάκαμψης για την οικονομία της Λομβαρδίας, το ΑΕΠ της οποίας σημείωσε αύξηση +1.1%
(έναντι 0,8% στο σύνολο της χώρας). Για το 2016 οι εκτιμήσεις για την μεταβολή του ΑΕΠ είναι 1%.
Στη Λομβαρδία αντιστοιχεί το 21% του ΑΕΠ της Ιταλίας, το 27% των ιταλικών εξαγωγών και το 31% των
εισαγωγών (στοιχεία 2015).
Οι πέντε πρώτες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Λομβαρδίας το 2015 είναι κατά σειρά αξίας οι: Γερμανία,
Κίνα, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο.
Σύμφωνα με τα ιταλικά στατιστικά στοιχεία, στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 24% των ελληνικών προϊόντων
που εισήχθησαν στην Ιταλία (€610 εκ), ενώ από αυτή προήλθε το 26,2% των ιταλικών προϊόντων που εξήχθησαν
στη χώρα μας το 2015 (€988εκ).
Tα 5 πρώτα σε αξία προϊόντα που εισήγαγε η Λομβαρδία από την Ελλάδα ήταν: υπολογιστές και εξαρτήματα
αυτών, προϊόντα μετάλλων, ιχθυηρά, γαλακτοκομικά και φαρμακευτικά. Αντιπροσώπευαν το 60% της αξίας επί
των εισαγωγών της Λομβαρδίας από την Ελλάδα.
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας (ετήσια έκθεση Λομβαρδίας 2016), στη Λομβαρδία
το 2014 οι εισροές των ΑΞΕ ανήλθαν σε €8,3δις ενώ οι εκροές ΑΞΕ ανήλθαν σε €12,7 δις. Όσον αφορά στο
απόθεμα επενδύσεων, το έτος 2014 το απόθεμα ΑΞΕ στη Λομβαρδία ανέρχονταν σε €158 δις και το απόθεμα
των ΑΞΕ της Λομβαρδίας στο εξωτερικό σε €141 δις.
Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 48,6% των εταιρειών με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων που λειτουργούν στην
Ιταλία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τομείς που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών από την Λομβαρδία προς
το εξωτερικό, είναι οι: χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (58,8% του συνόλου των
αποθεμάτων των ΑΞΕ της Περιφέρειας προς το εξωτερικό το 2014), εμπόριο (7,5%), αγορά ακινήτων από
ιδιώτες (4,5%), παραγωγή προϊόντων της χημικής βιομηχανίας και φαρμακευτικά (4,1%), κατασκευές (2,8%),
παραγωγή οχημάτων (2,3%), παραγωγή πλαστικών προϊόντων (2,1%), βιομηχανία τροφίμων και ποτών (1,5%).
Οι χώρες που κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια αυτά είναι κατά σειρά αξίας η Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία,
Λουξεμβουργο, ΗΠΑ, Γαλλία, Πολωνίας, Ισπανία, Ιρλανδια κ.α..
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Τα στατιστικά στοιχεία για τις περιφέρειες ανακοινώνονται αργότερα από τα εθνικά συνεπώς τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα
στοιχεία αφορούν στο 2015.

