Πρεσβεία της Ελλάδος
Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρώμης και Μιλάνου

Επιμέλεια/ Σύνταξη :
Τζανέτος Καραντζής, Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
Εύα Βώκου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’

ΙΤΑΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μάρτιος 2018
Σύντομη αναφορά σε ειδήσεις και
πληροφορίες για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις

Οικονομία- Οικονομική πολιτική
Κλάδοι- Επιχειρήσεις
Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών

→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική
Εξωτερικό Εμπόριο
Σύμφωνα με προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ISTAT, οι εξαγωγές αγαθών της Ιταλίας για το έτος
2017 διαμορφώθηκαν σε €448,106 δις , σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος
7,4%. Οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €400,658 δις σημειώνοντας αύξηση 9%
Στοιχεία οικονομίας
Σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ιταλίας η φτώχεια έχει επεκταθεί στην χώρα. Το ποσοστό εκείνων που
βρίσκονται στα όρια της φτώχειας (δηλ. έχουν εισοδήματα λιγότερο από 860 ευρώ τον μήνα)
ανήλθε το 2016 σε 23% από 19% το 2006. Στους μετανάστες το ποσοστό κυμαίνεται περί το 55%.
Αρχή Ανταγωνισμού
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η υπηρεσία ανταγωνισμού εξετάζει την επιβολή προστίμου στις
εταιρίες Moby Spa και Compagnia Italiana di Navigazione (Cin Spa) ύψους 29 εκ. ευρώ για την
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σε τρείς γραμμές μεταφοράς προϊόντων από την Σαρδηνία προς
την ηπειρωτική χώρα.

→ Κλάδοι- Επιχειρήσεις
Τουρισμός- Δήμος Μιλάνου -Airbnb
Ο Δήμος Μιλάνου και η Airbnb υπέγραψαν συμφωνία για την συλλογή του δημοτικού φόρου
διαμονής. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο φόρος θα συλλέγεται απευθείας από την πλατφόρμα

Airbnb για τις κρατήσεις που γίνονται μέσω αυτής και θα αποδίδονται στον Δήμο. Άλλες ιταλικές
πόλεις με παρόμοιες συμφωνίες είναι η Γένοβα, η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Παλέρμο και το
Ρίμινι.
Κατανάλωση Οίνου
Το περιοδικό Mark Up και η Ένωση ξένων ανταποκριτών κάνουν αναφορά στα στοιχεία έκθεσης
της IRI για την κατανάλωση οίνου στην Ιταλία μέσω της μεγάλης διανομής το 2017. Η έκθεση
συντάχθηκε, όπως και την προηγούμενη χρονιά, εν όψει της έκθεσης κρασιού Vinitaly που θα
πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στη Βερόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, πρώτα
στις προτιμήσεις είναι τα λευκά, οι οίνοι ονομασίας προέλευσης, οίνοι τοπικοί και ξηροί αφρώδεις
οίνοι. Το 2017 πωλήθηκαν 648 εκ λίτρα μέσω μεγάλης διανομής, αξίας 1,8 δις ευρώ. Καλές
επιδόσεις εμφανίζουν οι βιολογικοί οίνοι. Τα ερυθρά κρασιά που προτιμούν οι Ιταλοί καταναλωτές
είναι αυτά της Τοσκάνης, Emilia Romagna και του Piemonte και οι λευκοί οίνου του Veneto,
Τρεντίνο και Σικελίας.
Σύμφωνα με άλλη πηγή (coldiretti) το σύνολο των πωλήσεων οίνου στην τοπική αγορά του 2017
(ανεξαρτήτως καναλιού διανομής) ήταν €4,6 δις. Σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών ιταλικών
κρασιών που το 2017 σημείωσαν την υψηλότερη αξία τους, με αύξηση 6%.
Αγροτική παραγωγή
Επιπτώσεις στην τοπική παραγωγή από τις ψυχρές θερμοκρασίες του χειμώνα αναμένονται να
είναι σημαντικές σύμφωνα με στοιχεία της Coldiretti που δημοσιεύθηκαν στον τύπο. Οι ζημιές εως
τώρα υπολογίζονται σε 300 εκ. ευρώ και αφορούν όχι μόνο άμεση καταστροφή αλλά και
επιπτώσεις από την διακοπή των συγκοινωνιών και την παρεμπόδιση αποστολής των προϊόντων.
Υπάρχουν φόβοι ότι οι συνεχιζόμενες χαμηλές θερμοκρασίες θα προκαλέσουν προβλήματα σε
σοδειές φρούτων ευαίσθητων στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αναμένονται νεότερα στοιχεία.

→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής οι εξαγωγές της Ελλάδας στην
Ιταλία ανήλθαν το 2017 (προσωρινά στοιχεία) σε αξία τα €3.063 εκ. , σημειώνοντας αύξηση 8,17%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος και οι εισαγωγές από την Ιταλία ανήλθαν σε €4.074 εκ. ,
σημειώνοντας αύξηση 4.77% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Ιταλία για άλλη μια χρονιά
αναδείχθηκε κυριότερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα με 10,6% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών, ενώ παραμένει και σημαντικός προμηθευτής μας με 8% των εισαγωγών μας και
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις προμηθεύτριες χώρες.
Αξίες σε εκ. €
Ελληνικές εξαγωγές
% μεταβολή
Εισαγωγές από την Ιταλία
% μεταβολή

2016
2.831
-3,71
3.888
7

2017
3.063
8,17
4.074
4,77

Πηγή: Statistics.gr , επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου

Τα κυριότερα 20 προϊόντα που εξήχθησαν στην Ιταλία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του
2017 ήταν:
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Περιγραφή
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε
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ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση
μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα
Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών
της κλάσης 0304)
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές
διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.
Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη
λιανικ

266.018.69
0
226.337.12
5
220.000.13
6
217.018.36
7

76.331.483

Σωλήνες από χαλκό
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες
που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή αρωματισμένα,
έστω και με προσθήκη ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και
ταινίες)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα
φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ

65.603.360

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός από βρώσιμους καρπούς με
κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα
αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου)
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές
θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους (εκτός από συμπιεσμένα ή
υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμοτεχνι
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα
διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)

41.234.279

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί
και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, σύκα,
ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη
ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων
από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες)
λοιπά προίόντα

25.304.406

Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου
Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε
υλικό
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά
άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές

21.516.297

Σιτάρι και σμιγάδι

15.986.419

Πηγή: Statistics.gr , επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου

61.276.750
48.037.554

44.475.529

32.504.714

29.953.850
27.705.682

25.288.548

22.921.874
22.608.416

20.059.591
16.040.848

Τα 20 κυριότερα προϊόντα που εισήχθησαν από την Ιταλία στην Ελλάδα.
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Περιγραφή
Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά
προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία της κλάσης 8702), ό. συμπ. τα αυτοκίνητα
εμπορικής χρήσης και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη
λιανικ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια).
Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.

Αξία σε €

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές
Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα
του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

69.862.090

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή
Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα,
είτε λαμβάνονται μέσω βιολογικώντεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι. Εμβόλια,
Ρυθμιστικοί κρουνοί και παρόμοιες συσκευές για άκαμπτους ή εύκαμπτους σωλήνες,
ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, ό. συμπ. οι υποβιβαστές πίεσης και οι
θερμοστατικά χειριζόμενες βαλβίδες
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη
ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς
υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα
Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα
φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705,
π.δ.κ.α.
Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν
πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), στα οποία
περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο, και παρασκευάσματα καθ
Έπιπλα (εκτός από καθίσματα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη
χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α.
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο και το άνω μέρος από δέρμα φυσικό (εκτός από ορθοπεδικά υποδήματα,
υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήματα που έχου

57.295.870

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

42.363.801

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων
δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την πωμάτιση και τη σφράγιση φιαλών,
κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και

41.003.905

Ηλεκτρική ενέργεια

35.528.443

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ),
παντελόνια μακριά (ό. συμπ. τα παντελόνια μέχρι το γόνατο και παρόμοια παντελόνια), φόρμες
με τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί

34.060.884

Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά
Πλακάκια και πλάκες για επικάλυψη δαπέδου ή τοίχου, από κεραμευτικές ύλες, μη υαλωμένα,
καθώς και μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από κεραμευτικές

30.233.523
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ύλες, έστω και πάνω σε υπόθεμα (εκτός εκείνων που είναι από πυριτικές σκόνες
Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιμοποιείται για πετσέτες χεριών, για πετσέτες και
παρόμοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, χαρτοβάμβακας και επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ

29.084.814

Πηγή: Statistics.gr , επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου

Mostra Convegno Expocomfort 2018
Το διάστημα 13-16 Μαρτίου 2018 διοργανώθηκε η διεθνής έκθεση προϊόντων και τεχνολογιών
ύδρευσης, κλιματισμού, θέρμανσης, ενέργειας «MCE - Mostra Convegno Expocomfort», η οποία
πραγματοποιείται ανά διετία στο εκθεσιακό κέντρο του Μιλάνου. Στην φετινή εκδήλωση
ενσωματώθηκε και έκθεση «ΒΙΕ, Biomass Innovation Expo». H έκθεση είναι από τις μεγαλύτερες
του κλάδου στην Ευρώπη. Οι Έλληνες εκθέτες ήταν συνολικά 16 παραγωγικές εταιρείες από
διαφορετικούς κλάδους. Οι ελληνικές συμμετοχές στις προηγούμενες διοργανώσεις σύμφωνα με
τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει ήταν 19 το 2014 και το 2016. Το 2018 υπολογίζεται ότι η έκθεση
συγκέντρωσε 162.000 επισκέπτες με συμμετοχή 2.400 εκθετών.
Workshop τουρισμού
Την 27 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο εκδήλωση workshop προβολής τουρισμού
ελληνικών προορισμών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η περιφέρεια Χαλκιδικής, η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Αστυπάλαιας κ.α.

