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Βιομηχανική Παραγωγή, Πληθωρισμός, Ανεργία
Κλάδοι- Επιχειρήσεις (σ.2):  Ferreo-Nestle, Embraco, 
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Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών (σ.3): 
Διεθνείς Εκθέσεις, Διμερές εμπόριο αγροτικών

→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική

Ανάπτυξη
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ιταλίας το ΑΕΠ της χώρας μεταβλήθηκε 1,5% για το 2017, το
2018 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περί το 1,4% και περί το 1,2% το 2019 και 2020.

Βιομηχανική Παραγωγή
Σύμφωνα με στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής, η βιομηχανική παραγωγή το 11μηνο 2017
σημείωσε αύξηση 2,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016.

Πληθωρισμός
Τον  Δεκέμβριο  ο  πληθωρισμός  διαμορφώθηκε  σε  0.9%  σε  ετήσια  βάση,  και  0.4%  έναντι  του
προηγούμενου μήνα. Η μέση ετήσια μεταβολή ήταν 1.2%.

Ανεργία
Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  ιταλικής  Στατιστικής  Αρχής,  η  ανεργία  των  νέων ηλικίας  15-14  έτη,
σημείωσε  σημαντική  κάμψη  και  κινήθηκε  στο  32,7%   τον  Νοέμβριο  2017,  έναντι  34,0%   τον
προηγούμενο μήνα.  Πρόκειται  για το  χαμηλότερο ποσοστό από τον  Φεβρουάριο  2012 και  την
μεγαλύτερη μείωση του σχετικού μεγέθους στην ΕΕ. Η συνολική ανεργία τον Νοέμβριο 2017 ήταν
11% (2.855.000 άτομα) από 11,1% τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και 12,1% τον Νοέμβριο του 2016.



Πρόκειται  για  το  χαμηλότερο  ποσοστό  από  τον  Σεπτέμβριο  2012.Οι  εργαζόμενοι  ανήλθαν  τον
Νοέμβριο 2017 σε 23.183.000, αυξημένοι κατά 65.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά
345.000 με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.

→  Κλάδοι- Επιχειρήσεις

Συμφωνία Ferrero-Nestle
Ανακοινώθηκε ότι  ο ιταλικός όμιλος Ferrero πρόκειται  να εξαγοράσει  από την Nestlé το τμήμα
ζαχαρωδών των ΗΠΑ έναντι 2,8 δις δολάρια. Το 2016 εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο τμήμα της
Nestle είχε κύκλο εργασιών 900 εκ. δολάρια. Στη Ferrero θα περάσουν σημαντικές αμερικάνικες
μάρκες όπως Butterfinger,  BabyRuth,  100Grand,  Raisinets,  Wonka,  SweeTarts,  LaffyTaffy e Nerds
Crunch.

Embraco διακοπή λειτουργίας εργοστασίου Τορίνο
H εταιρεία Embraco της Whirlpool επιβεβαιώνει την παύση παραγωγής στην Ιταλία με το κλείσιμο
του  εργοστασίου  Riva di Chieri κοντά  στο  Τορίνο  και  που  θα  οδηγήσει  σε  απολύσεις  497
εργαζομένων.  Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα συνδικάτα εργαζομένων και τα αρμόδια
Υπουργεία,  ωστόσο,  δεν φαίνεται,  σύμφωνα με τα δημοσιεύματα να έχει  βρεθεί  λύση που θα
οδηγήσει στην συνέχιση λειτουργίας.  

Leonardo – Ocean2020
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ιταλική Leonardo αναδείχθηκε νικήτρια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό
για την ηγεσία του προγράμματος OCEAN 2020 που σχετίζεται με την ανάπτυξη τεχνολογιών για
την  άμυνα  και  τις  τεχνολογίες  ασφάλειας  στη  θάλασσα  με  την  εισαγωγή  μη  επανδρωμένων
συστημάτων . Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 15 χώρες με 42 συμμετέχοντες, και από την Ελλάδα.

Τάσεις: Οστρακοειδή
Αυξητικές  εμφανίζονται  οι  τάσεις  στην  κατανάλωση  οστρακοειδών  στην  Ιταλία,  η  οποία  έχει
αναδειχθεί  σε  δεύτερη σε  κατανάλωση μετά την Γαλλία,  σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.   Η
παραγωγή  κυμαίνεται  ακόμα  σε  συγκριτικά  χαμηλά  επίπεδα,  και  σύμφωνα   με  το  άρθρο,  οι
σημαντικότεροι  παραγωγοί  βρίσκονται  στο  δέλτα  του  Po και  στο  Sassari.  H μεγαλύτερη
κατανάλωση καταγράφεται στο νότο της χώρας (Puglia). Στις πόλεις όπως Ρώμη, Νάπολη, Μιλάνο,
Βενετία η κατανάλωση είναι μικρή σε όγκο ωστόσο καταναλώνονται προϊόντα υψηλότερης αξίας
λόγω πιθανότατα της προτίμησης σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι καταναλωτές ανήκουν στην
ηλικιακή κατηγορία των 35-55 ετών με μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των ανδρών.  
Από αναζήτηση σχετικών στοιχείων στην στατιστική υπηρεσία της Ιταλίας παρατηρούμε ότι από τα
προϊόντα της δασμολογικής κλάσης 0307 από την Ελλάδα εισάγονται κατά κύριο λόγο προϊόντα της
κατηγορίας 030731 (μύδια),  οι εξαγωγές των οποίων το διάστημα Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2017
ανήλθαν σε €5,4 εκ. 

→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών



Διεθνείς εκθέσεις
Στην  διεθνή  έκθεση  ΗΟΜΙ  (http://www.homimilano.com/) Ιανουαρίου  2018,  στη  Fiera Milano,
συμμετείχαν  24  ελληνικές  εταιρείες.  Eκθέσεις  που  συγκεντρώνουν  ελληνικές  συμμετοχές  στο
Μιλάνο τον Φεβρουάριο είναι η MICAM, The One Milano/Mifur, MIDO. 

Διμερές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής (ISTAT),  οι  ελληνικές εξαγωγές
αγροτικών προϊόντων προς την Ιταλία αντιπροσώπευαν το 2016 το 37,7% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών προς την χώρα, από 39,5% το 2015. Αναλυτικά ανά κατηγορία προϊόντος, σύμφωνα με
την κατάταξη CTCI (κατηγορίες 0,1,4), έχει ως ακολούθως:

Εισαγωγές Ιταλίας από Ελλάδα
2015 2016
Αξία % επί συνόλου Αξία % μεταβολή % επί συνόλου

Ιχθυρά 206,3 20,6 222,6 +7,9 22,7
Φρούτα/λαχανικά 113,5 11,3 116,4 +2,6 11,9
Ελαιόλαδο/λίπη 492,9 49,1 433,9 -12,0 44,3
Μεταποιημένα 11,5 1,2 17,2 +49,6 1,8
Ποτά/χυμοί 4,9 0,5 1,6 -89,8 0,2
Ζαχαρώδη 1,6 0,2 9,4 +487,5 1,0
Καφές/κακάο 0,8 0,1 1,6 +100,0 0,2
Γαλακτοκομικά 82,6 8,2 84,1 +1,8 8,6
Καπνικά 0,1 0 1,4 +1.300,0 0,1
Δημητριακά 66,7 6,6 62,2 -6,7 6,4
Κρέατα  και
παρασκευάσματα

13,2 1,3 15,8 +2,0 1,5

Λοιπά 9,0 0,9 12,7 +41,1 1,3
ΣΥΝΟΛΟ 1003,1 100 978,9 -2,4 100
Εκατ. ευρώ
Πηγή ISTAT

Εξαγωγές Ιταλίας προς Ελλάδα
2015 2016
Αξία % επί συνόλου Αξία % μεταβολή % επί συνόλου

Ιχθυρά 36,9 7,1 35,8 -3,0 6,0
Φρούτα/λαχανικά 72,0 12,8 60,8 -15,6 10,2
Ελαιόλαδο/λίπη 26,9 4,8 25,8 -4,1 4,3
Μεταποιημένα 44,4 8,0 47,0 +5,9 7,9
Ποτά/χυμοί 28,1 5,0 33,6 +19,6 5,6
Ζαχαρώδη 8,6 1,5 26,2 +204,6 4,4
Καφές/κακάο 92,4 16,5 106,4 +15,2 17,9
Γαλακτοκομικά 43,7 7,8 51,2 +17,2 8,6
Καπνικά 3,4 0,6 7,9 +132,3 1,3
Δημητριακά 47,3 8,4 44,5 -5,9 7,5
Κρέατα  και
παρασκευάσματα

92,1 16,5 98,8 +7,3 16,6

Λοιπά 61,3 11,0 57,3 -6,5 9,7



ΣΥΝΟΛΟ 557,1 100 595,3 +6,9 100
Εκατ. ευρώ
Πηγή ISTAT

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  της  ιταλικής  Στατιστικής  Αρχής,  το  ισοζύγιο  του  διμερούς
εμπορίου αγροτικών προϊόντων είναι  το 2016 πλεονασματικό για την Ελλάδα κατά 383,6 εκατ.
ευρώ, αλλά εμφανίζει συρρίκνωση κατά 14% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της αύξησης των
εισαγωγών μας από την γείτονα. 
Η περιστολή του εμπορικού μας πλεονάσματος στα αγροτικά φαίνεται, σύμφωνα με προσωρινά
στοιχεία, να συνεχίζεται και στο 10μηνο 2017, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Η αιτία αυτής
της εξέλιξης αποδίδεται κυρίως στην μείωση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου, από
378,7 εκατ. ευρώ σε 192,4 εκατ. ευρώ.

Ισοζύγιο διμερούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων
Εισαγωγές  Ιταλίας  από
Ελλάδα

Εξαγωγές  Ιταλίας  προς
Ελλάδα

Ισοζύγιο Μεταβολ
ή

2015 1003,1 557,1 446,0
2016 978,9 595,3 383,6 -14,0%
10μηνο
2016

814,9 494,7 320,2

10μηνο
2017

649,6 517,9 131,7 -58,9%

Εκατ. ευρώ 
Πηγή ISTAT
Χωρίς την κατηγορία ελαιόλαδο/λίπη, αν και οι συνολικές εξαγωγές μας στα υπόλοιπα αγροτικά
προϊόντα παρουσιάζουν αύξηση,  το εμπόριο αγροτικών της Ελλάδος με την Ιταλία εμφανίζεται
ελλειμματικό, ως εξής:

Εισαγωγές  Ιταλίας  από
Ελλάδα

Εξαγωγές  Ιταλίας  προς
Ελλάδα

Ισοζύγιο Μεταβολ
ή

2015 510,2 530,2 -20,0
2016 545,0 569,5 -24,5 +22,5%
10μηνο
2016

436,2 472,8 -36,6

10μηνο
2017

457,2 494,3 -37,1 +1,4%

Εκατ. ευρώ
Πηγή ISTAT
Οι  εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς  την  Ιταλία εμφανίζουν πολύ μεγάλο βαθμό
συγκέντρωσης.  Είναι  χαρακτηριστικό ότι  τα τρία σημαντικότερα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το
78,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Το ελαιόλαδο και λοιπά φυτικά
λίπη και έλαια είναι με διαφορά το σημαντικότερο εξαγώγιμο προς την Ιταλία ελληνικό αγροτικό
προϊόν, αφού το ποσοστό του επί του συνόλου των ελληνικών αγροτικών εξαγωγών κυμαίνεται
περί  το  45%.  Ως  εκ  τούτου,  η  σημαντική  κάμψη  των  εξαγωγών  ελαιολάδου  ήταν  φυσικό  να
συμπαρασύρει την αξία των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς την Ιταλία
το  2016.  Το  ότι  η  μείωση  των  εξαγωγών  αγροτικών  συγκρατήθηκε  στο  2,4%,  ενώ  αυτές  του
ελαιολάδου  και  λοιπών  φυτικών  ελαίων  και  λιπών  σημείωσαν  κάμψη  12%,  αποδίδεται  στην
ανοδική  πορεία  των  εξαγωγών  ιχθυρών,  των  μεταποιημένων  αγροτικών,  των  φρούτων  και
λαχανικών και ζαχαρωδών.



Από την άλλη παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ιταλικών εξαγωγών αγροτικών
προϊόντων προς την χώρα μας. Τα τρία σημαντικότερα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 44,7% του
συνόλου των ιταλικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων προς την Ελλάδα. Την πρώτη θέση κατέχει η
κατηγορία  καφές/κακάο,  και  έπονται  τα  κρέατα  και  τα  παρασκευάσματά  τους,  καθώς  και  τα
φρούτα και λαχανικά. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εισαγωγών ιταλικών ζαχαρωδών.


