
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ 2015-2016 
 
 

1. Ο Ιταλικός Νότος το 2015 
Το 2015, η Ιταλία εξήλθε από τριετή οικονομική ύφεση, εμφανίζοντας ασθενική αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 0,8% έναντι 1,7% της Ευρωζώνης και 2,0% της ΕΕ. 
 
Ειδικά, όμως, για τον ιταλικό Νότο ήταν ένας ιδιαίτερα θετικός χρόνος, πολύ καλύτερος 

από τις προβλέψεις, αφού το ΑΕΠ του, σε σχέση με το 2014, αυξήθηκε κατά 1%, περισσότερο από 
την Κεντρική και Βόρεια Ιταλία όπου ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 0,7%, ενώ, όπως 
προαναφέρθηκε, το σύνολο της χώρας κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ 0,8%. Η επιτυχία αυτή ήταν 
διπλή αφού όχι μόνο ανεκόπη μια επταετής συνεχόμενη μείωση του ΑΕΠ της περιοχής, αλλά 
επετεύχθη ανάπτυξη μεγαλύτερη της υπόλοιπης Ιταλίας. Ως εκ τούτου το 2015 κρίνεται ως το έτος 
αντιστροφής της τάσης διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων της χώρας και ως επόμενος 
στόχος τίθεται πλέον η διατήρηση αυτής της δυναμικής. 

 
Η αύξηση του ΑΕΠ το 2015 στο Νότο οφείλεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους, οι οποίες 

ήταν οι εξής: 
• Η χρονιά ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την αγροτική παραγωγή, με μια αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας κατά 7,3%, σε αντίθεση με την μεγάλη πτώση (-6,1%) που 
σημειώθηκε το προηγούμενο έτος. 

• Το εμπόριο και ο τουρισμός πιθανόν ωφελήθηκαν από την γεωπολιτική κρίση στη 
Μεσόγειο, αφού εκτιμάται ότι μέρος της εκτραπείσας τουριστικής ροής κατευθύνθηκε στη 
νότια Ιταλία. 

• Η αύξηση της απασχόλησης (1,6%) συνέβαλε στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(0,7%), ενώ οι πιο θετικές προσδοκίες των επιχειρηματιών, σε συνδυασμό με τα χαμηλά 
επιτόκια, διαμόρφωσαν μια αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα 
(0,8%), μεγαλύτερη από αυτή του δημόσιου τομέα. 

• Η εξωτερική ζήτηση συνείσφερε θετικά, αφού οι εξαγωγές του Νότου προς τον υπόλοιπο 
κόσμο αυξήθηκαν κατά 4%, έναντι 3,8% μέσης αύξησης εξαγωγών της Ιταλίας συνολικά.  Η 
αύξηση αυτή σχετίζεται με την γεωργία (15,5%), τη βιοτεχνία(3,7%) και κυρίως με τα μέσα 
μεταφοράς (31%) 

• Τέλος, ο πιο σημαντικός παράγοντας ήταν η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
για την περίοδο 2007-2013, η οποία προκάλεσε μια επιτάχυνση των δημόσιων 
επενδύσεων. 
 
 

2. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Νότια Ιταλία σε σχέση με τη Κεντρική και 
Βόρειο Ιταλία 
Η επταετία 2008-2014 χαρακτηρίσθηκε από διεύρυνση της απόστασης Βορρά/Κέντρου και 

Νότου, αφού το ΑΕΠ του πρώτου μειώθηκε κατά 7,8% έναντι μείωσης αυτού του Νότου κατά 
13,2% και της Ιταλίας συνολικά κατά 9,0%. Εάν διευρύνουμε την περίοδο αναφοράς, τότε η 
διαφορά μεταξύ του Νότου και υπόλοιπης Ιταλίας είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού για την περίοδο 
1996-2015 το ΑΕΠ του Νότου αυξήθηκε μόλις 1,3%, έναντι αύξησης 12,5% του Βορρά/Κέντρου και 
9,8% της Ιταλίας συνολικά. 

    



Η απόκλιση του της οικονομικής κατάστασης του ιταλικού Νότου από την υπόλοιπη χώρα 
φαίνεται ανάγλυφη και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  
 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ  
 2015 σε ευρώ Δείκτης: Ιταλία=100 

  2001 2007 2015 
Νότος 17.886 67,0 67,1 66,4 
Βορράς/Κέντρο 31.659 118,5 117,8 117,5 
ΙΤΑΛΙΑ 26.946 100 100 100 

 
Πιο συγκεκριμένα, το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Νότου ήταν μόλις το 56,5% αυτού της 

υπόλοιπης Ιταλίας. Η προαναφερθείσα συγκριτικά μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη του Νότου το 
2015, αντανακλάται στη οριακή κατά τα άλλα βελτίωση της ανωτέρω σύγκρισης των κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, αφού το προηγούμενο έτος αυτό του Νότου ήταν το 56,1% αυτού της υπόλοιπης χώρας. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι το 10% του πληθυσμού του Νότου ζει (2015) σε συνθήκες απόλυτης 
φτώχειας, έναντι 6,3% στον Βορρά/Κέντρο και 7,6% στο σύνολο της Ιταλίας. Πάντως σε σχέση με 
το 2005, ενώ το μέγεθος αυτό διπλασιάσθηκε στο Νότο, στο Βορρά/Κέντρο αυξήθηκε 163% και 
στο σύνολο της Ιταλίας αυξήθηκε 130%. 

  
Όσον αφορά τις περιφέρειες της Ιταλίας, την περίοδο 2008-2015 αυτές με την μεγαλύτερη 

μείωση του ΑΕΠ βρίσκονται στο Νότο: το Molise (-16,3%), η Campania (-16,0%) και η Calabria (-
13,1%), ενώ μόνο το Trentino, που βρίσκεται στο Βορρά, εμφάνισε αύξηση (+3,3%). Αντίθετα, το 
2015 όλες οι περιφέρειες του Νότου σημείωσαν αύξηση στο ΑΕΠ τους, με τα Basilicata να έχουν 
την εντυπωσιακότερη επίδοση (+5,5%), ακολουθούμενα από το Molise (+2,9%) και το Abruzzo 
(+2,5%). 

 
Εάν εξετασθεί η απασχόληση, ως μέγεθος ενδεικτικό της οικονομικής ευρωστίας, οι 

επιδόσεις που εμφάνισε ο Νότος την περίοδο 2001-2015 ενισχύουν την παραδοχή της διεύρυνσης 
των περιφερειακών διαφορών της χώρας. Συγκεκριμένα, στην υπό εξέταση περίοδο, η 
απασχόληση μειώθηκε 7,1% στον Νότο, ενώ αυξήθηκε 6,1% στην υπόλοιπη χώρα και 2,3% στο 
σύνολο της Ιταλίας. Το 2015 ήταν ένα καλό έτος και για την απασχόληση αφού αυξήθηκε 1,6% στο 
Mezzogiorno, έναντι 0,6% στην υπόλοιπη χώρα και 0,8% στο σύνολο της Ιταλίας. 

 
Επιβεβαιώνοντας το συμπέρασμα ότι οι περιφερειακές ανισότητες διευρύνοντο μέχρι το 

2014, ενώ το 2015 αποτέλεσε έτος αντιστροφής αυτής της τάσης, η βιομηχανική παραγωγή την 
περίοδο 2008-2014 μειώθηκε 32,5% στον Νότο, έναντι μείωσης 12% στην υπόλοιπη χώρα και 
μείωσης 15% στην Ιταλία συνολικά. Όμως το 2015 εμφανίζεται αύξηση του μεγέθους στον Νότο 
και μάλιστα μεγαλύτερη τόσο από τον εθνικό μέσο όρο, όσο και από αυτό του Βορρά/Κέντρου: 
1,9% έναντι 1,5% και 1,4% αντίστοιχα. 

 
 

3. Προβλέψεις για το 2016 και 2017. 
Προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης του Νότου για το 2016 και 2017, και μάλιστα 

εκτιμάται ότι θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά της Ιταλίας ως σύνολο. Το ΑΕΠ του 
Νότου εκτιμάται ότι το 2016 θα αυξηθεί 0,3% και το 2017 0,9% έναντι αύξησης του ΑΕΠ της Ιταλίας 
0,8% και 1,0% αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην τάση μείωσης των δημοσίων 
επενδύσεων, λόγω εξαγγελθείσας περιστολής των κρατικών δαπανών. 



 
4. Προτάσεις για διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας του Νότου. 

Η σημαντικότερη κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του Mezzogiorno το 2015 ήταν 
οι δημόσιες επενδύσεις και η στοχευμένη χρήση των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία. Η επιτευχθείσα όμως πρόοδος κρίνεται ως εύθραυστη, αφού επετεύχθη εντός ενός επίσης 
εύθραυστου εθνικού, αλλά και διεθνούς πλαισίου οικονομικής ανάπτυξης. Για να διατηρηθεί η 
αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής κρίνεται ως απαραίτητο να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά 
επίπεδα οι δαπάνες για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται ως ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος μόχλευσης ικανού μεγέθους ιδιωτικών. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δημοσίων 
επενδύσεων “Masterplan per il Mezzogiorno” θεωρείται προς τούτο ακρογωνιαίος λίθος. Για την 
περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου θα διοχετευθούν στον Νότο 
περί τα 37,5 δις ευρώ, εκ των οποίων 12,6 δις ευρώ θα είναι κοινοτικές ενισχύσεις προερχόμενες 
από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Αντίστοιχα την περίοδο 2007-2013 οι εισρεύσασες στον 
Νότο δημόσιες επενδύσεις εκτιμώνται σε 32,5 δις ευρώ (έναντι 6,3 δις ευρώ προς τον 
Βορρά/Κέντρο) εκ των οποίων περί τα 14,6 δις ευρώ προήλθαν από ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταμεία. 

Αναλυτές τονίζουν ότι πρέπει να δοθεί μάχη στην Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική 
ευελιξία, υπό το πρίσμα της ανάγκης δημιουργίας συνθηκών για προσέλκυση επενδύσεων, 
δεδομένου ότι αυτές σχετίζονται ευθέως με ενδεχόμενη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, 
οι οποίες στην Ιταλία είναι μεσοσταθμικά από τις μεγαλύτερες στην ΕΕ (42,8% επιβάρυνση της 
εργασίας και 25,9% επιβάρυνση επί του τζίρου των επιχειρήσεων). 
 
 


