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Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η ετήσια έκδοση της έκθεσης της Υπηρεσίας Italian Trade Agency (ΙΤΑ) 
και της  Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιταλίας (ISTAT) για τη θέση της Ιταλίας στην διεθνή οικονομία 
«Italia nell’ economia internazionale».   
Η έκθεση αποτελεί μια αναλυτική καταγραφή των στατιστικών στοιχείων για την διεθνή θέση της 
ιταλικής οικονομίας. Τα στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://www.annuarioistatice.it/  
και η έκθεση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο 
 http://www.ice.it/statistiche/rapporto2017.htm 
 
Συνοπτικά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρονται τα ακόλουθα: 
- Οι εκτιμήσεις, με τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα για το 2017 προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ 
κοντά στο 1%, αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 4% και των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών 3,5%.  
 
- Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016  η Ιταλία είναι: 
   9η μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εξαγωγέων παγκοσμίως, με εξαγωγές 462 δις δολάρια το 2016. 
   13η σε εισροές ΑΞΕ , με αξία 29δις δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% του παγκόσμιου  και   
   17η σε εξερχόμενες ΑΞΕ με αξία 23 δις δολάρια και ποσοστό 1,6% του παγκόσμιου.  
 
- Το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της χώρας είναι θετικό. Σε ευρώ οι εξαγωγές ανήλθαν σε 417 δις 
(έναντι 412,2 δις το 2015) και οι εισαγωγές σε 365,6 δις (έναντι 370,5δις 2015). Το ισοζύγιο 
διαμορφώθηκε σε 51,4 δις.   
Οι 10 πρώτες χώρες όπου εξάγονται τα ιταλικά προϊόντα είναι κατά σειρά  η Γερμανία, Γαλλία, 
ΗΠΑ, Η.Β., Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Πολωνία, Κίνα , Ολλανδία.  
Οι 10 πρώτες προμηθεύτριες χώρες της Ιταλίας είναι οι Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, Ολλανδία, 
Ισπανία, Βέλγιο, ΗΠΑ, ΗΒ, Ρωσία, Ελβετία.  
 
- Στην Ελλάδα εξήχθησαν αγαθά αξίας €3.841 εκ. (αύξηση 3,4% έναντι του 2015). Το διάστημα 
Ιανουαρίου – Μαρτίου  2017 υπολογίζονται σε €967 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2016.  
 
- Οι εισαγωγές αγαθών από την Ελλάδα στην Ιταλία ανήλθαν σε €2.542 εκ. μένοντας ουσιαστικά 
αμετάβλητες. Το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 658 εκ. σημειώνοντας αύξηση 
7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.   
 
Ιδιαίτερη αναφορά στην φετινή έκδοση γίνεται στα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου η 
Ιταλία φαίνεται να υστερεί σημαντικά παρά το διεθνή προσανατολισμό της οικονομίας της.  
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