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ΘΕΜΑ: Ετήσια έκδοση Κεντρικής Τράπεζας Ιταλίας για την οικονομία της Λομβαρδίας  

 
 
 
Την Δευτέρα 10/6/2019 πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση για την  παρουσίαση της 
έκδοσης της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας για την οικονομία της Λομβαρδίας. Η έκθεση 
αποτελεί μια ανάλυση επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων για την οικονομία της 
Περιφέρειας. 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση, η δραστηριότητα το έτος 
2018 παρά την συγκράτηση των ρυθμών παρέμεινε αυξημένη σε όλους τους κλάδους λόγω 
αύξησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων, των εξαγωγών και της κατανάλωσης . Από 
αρχή της ανάκαμψης το 2014 έως το 2017 η περιφέρεια έχει φτάσει στα προ-κρίσης 
επίπεδα δραστηριότητας επιδεικνύοντας επιδόσεις συστηματικά καλύτερες από αυτές του 
μέσου όρου της χώρας. Παραμένει, ωστόσο διαφορά στην ανάπτυξη μεταξύ της 
Λομβαρδίας και άλλων περιφερειών της Ευρώπης που μεγεθύνθηκε την περίοδο της 
κρίσης.  Η εικόνα αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.  
 
Στην υψηλότερη επίδοση της τοπικής οικονομίας από την εθνική συνέβαλαν οι υψηλότεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης. Οι 
επιδόσεις υπήρξαν καλύτερες σε επίπεδο παραγωγικότητας και ανάπτυξης για τις εταιρείες 
που ενσωματώνουν υψηλότερη τεχνολογία και δεξιότητες.  
 
Το έτος 2018 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας Prometeia το ΑΕΠ της Λομβαρδίας 
αυξήθηκε κατά 1,4% , ρυθμός μειωμένος σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία της ISTAT για το 
προηγούμενο έτος 2017 (2,7%). Σύμφωνα με την ιταλική στατιστική Αρχή το ΑΕΠ της 
περιφέρειας Λομβαρδίας το 20171. ανήλθε σε τρέχουσες τιμές σε €383,175 δις, 
αποτελώντας το 22,2% του συνολικού ΑΕΠ της Ιταλίας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανερχόταν σε 
€38.212 , ανώτερο από το μέσο όρο της χώρας  
 
Το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα στοιχεία δείχνουν συγκράτηση της δυναμικής της ανάπτυξης 
της οικονομικής δραστηριότητας στην βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Η ζήτηση του τομέα 
μεταποίησης το πρώτο τρίμηνο έχει μειωθεί .  
 
 
 
 
 

                                                   
1 Τα στοιχεία για το ΑΕΠ των περιφερειών ανακοινώνονται το επόμενο έτος  από την ISTAT συνεπώς 
διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για το έτος 2017.  
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Διάγραμμα δυναμικής ΑΕΠ Λομβαρδίας, Ιταλίας και ΕΕ28 (έτος βάσης 2007) 

 
(L’ economia della Lombardia, Iουν. 2019, σελ. 26) 

                           
Η επέκταση της δραστηριότητας στην βιομηχανία μεταποίησης συνεχίστηκε το 2018 και η 
βιομηχανική παραγωγή σημείωσε αύξηση 3% (έναντι 3,7% το2017). Κατά τη διάρκεια του 
έτους παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις και το πρώτο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε 
συγκράτηση.   
 
Ο τομέας κατασκευών που έχει πληγεί σημαντικά από την κρίση συνέχισε να αναπτύσσεται  
το 2018 μετά την ανάκαμψη του 2017 και ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 3,99%. Η 
αγορά ακινήτων έχει επανακάμψει από το 2014 και η αγοραπωλησίες κατοικιών αυξήθηκαν 
κατά 6,5% το 2018. Όσον αφορά στις υποδομές το 2018 αυξήθηκε η αξία των διαγωνισμών 
κατά 16% και συνεχίστηκε η υλοποίηση των έργων που είχαν ξεκινήσει. Στο Μιλάνο τα 
επόμενα έτη αναμένεται να υλοποιηθούν διάφορα έργα αστικής ανάπλασης στο πλαίσιο 
του προσφάτως εγκριθέντος  προγράμματος «Μιλάνο 2030» . 
 
Η Λομβαρδία βρίσκεται μεταξύ των πρώτων περιφερειών της χώρας σε αριθμό ξένων 
ταξιδιωτών, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με λόγους εργασίας. Από τις δαπάνες των 
ξένων επισκεπτών για λόγους εργασίας στη Λομβαρδία το 10% προέρχεται από συμμετοχή 
σε εμπορικές εκθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία για την περίοδο 2012-2018. Σύμφωνα με 
στατιστικά στοιχεία η Λομβαρδία βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των περιφερειών της 
Ευρώπης σε αριθμό εταιρειών συμμετεχουσών σε εμπορικές εκθέσεις και δεύτερη σε 
χώρους και αριθμό εκδηλώσεων. Τα έτη μεταξύ 2012 και 2017 κατά μέσο όρο 23.000 
εταιρείες συμμετείχαν σε περίπου 60 εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν ετησίως. Οι 
επισκέπτες εκτιμώνται σε 1.800.000 ετησίως εκ των οποίων το ¼ από το εξωτερικό. 
 
Οι ενεργές εταιρείες στην περιοχή υπολογίζονται σε 745.000 το 2018 (17,4% του συνόλου 
της χώρας), με τον αριθμό τους να έχει ανακάμψει μετά τις σημαντικές μειώσεις της 
περιόδου της κρίσης.  
 
Η απασχόληση έχει αυξηθεί κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και λιγότερο στη 
μεταποίηση. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 6% το 2018, αρκετά χαμηλότερο από 
το εθνικό μέσο όρο  (10,6%) αλλά ακόμα 2,6 μονάδες πάνω από το επίπεδο προ κρίσης του 
2007. 
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Οι εξαγωγές αγαθών το 2018 αυξήθηκαν κατά 5,2% σε τρέχουσες τιμές. Σε σταθερές τιμές 
το 2018 οι εξαγωγές αυξήθηκαν λιγότερο από την δυνητική ζήτηση υπολογισμένη βάσει της 
αύξησης των εισαγωγών στις κυριότερες αγορές. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε τρέχουσες 
τιμές κατά 6,7%. Μεταξύ των σημαντικότερων αγορών της περιφέρειας οι εξαγωγές 
μειώθηκαν μόνο προς το ΗΒ κυρίως για τα φαρμακευτικά και τις ηλεκτρικές συσκευές. Το 
2018 οι εξαγωγές στο ΗΒ αποτελούν το 4,1% των εξαγωγών της περιφέρειας, ποσοστό που 
αναμένεται να μειωθεί με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ. Από τις χώρες εκτός ΕΕ σημαντική 
ήταν η αύξηση εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, Ελβετία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία ενώ οι εξαγωγές προς 
τη Ρωσία μειώθηκαν περαιτέρω.  
 
Αναλυτικότερα, το 2018 εξήχθησαν στη Λομβαρδία προϊόντα αξίας €127 δις και εισήχθησαν 
προϊόντα αξίας €133,8 δις. Τα πρώτα σε κατάταξη αξίας προϊόντα που εξήχθησαν ήταν 
μηχανήματα και εξοπλισμός, μέταλλα και προϊόντα μετάλλου, χημικά προϊόντα. 
Αντιστοίχως τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία εισαγωγών ήταν υπολογιστές, 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οπτικά και χημικά προϊόντα.  
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2017 οι ροές επενδύσεων προς το εξωτερικό 
ξεπέρασαν τις εισροές κατά 3,2 δις. Οι εκροές ΑΞΕ ήταν 13,7 δις κατά κύριο λόγο 
αφορούσαν επανεπένδυση κερδών και άλλα κεφάλαια. Οι καθαρές εισροές από το 
εξωτερικό ήταν 10,5 δις. Στο τέλος του έτους τα αποθέματα ΑΞΕ στο εξωτερικό και από το 
εξωτερικό στη Λομβαρδία ανέρχονταν σε 40.1 και 48.1% αντιστοίχως του τοπικού ΑΕΠ.  Οι 
σημαντικότερες χώρες όπου κατευθύνονται οι λομβαρδικές επενδύσεις είναι η Γερμανία, 
Λουξεμβούργο, Αυστρία και ΗΠΑ. Οι σημαντικότερες χώρες προελευσης κεφαλαίων είναι 
το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Γαλλία.  Οι ΑΞΕ από και προς τη Λομβαρδία αφορούν 
κατά 70% στον τομέα υπηρεσιών. Στο εξωτερικό τα κεφάλαια κατευθύνονταν κυρίως σε 
εταιρείες του τομέα χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Από το εξωτερικό 
κεφάλαια προσελκύουν εταιρείες τεχνικών και άλλων υπηρεσιών. Στη βιομηχανία οι τομείς 
που προσελκύουν επενδύσεις στη Λομβαρδία είναι ο φαρμακευτικός και της μηχανικής 
μεταλλευτικής.  
 
Το σύνολο της έκθεσης έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2019/2019-0003/index.html  
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