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→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης Italia Multinazionale 2017 του ICE και Politecnico di Milano που 
δημοσιεύθηκαν στον τύπο, τo ποσοστό των εισερχόμενων ΑΞΕ (stocks) έναντι του ΑΕΠ στην 
Ιταλία ήταν το 2016 18,7% και των εξερχόμενων 24,9%, τα αντίστοιχα ποσοστά μ.ο στην ΕΕ είναι 
46,7% και 55,5%. Οι εισροές ΑΞΕ υπολογίζονται σε 29 δις δολάρια. Οι εταιρείες με συμμετοχή 
ξένων κεφαλαίων εκτιμώνται σε 35.684 (2016). Τα νέα επενδυτικά σχέδια (Greenfield και 
επέκτασης)το 2016 υπολογίζονται σε 181. Οι ιταλικές επενδύσεις στο εξωτερικό επίσης 
αυξήθηκαν φθάνοντας σε αξία τα 23 δις δολάρια.  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο: http://www.ice.it/statistiche/multinazionale.htm  
 
Το ΑΕΠ της Ιταλίας αυξάνει αλλά οι προ κρίσεως επιδόσεις είναι ακόμα μακριά, σύμφωνα με 
σχετικό δημοσίευμα της Il Sole24ore. Η Confindustria, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, σε έκθεσή 
της αναφέρει ότι με τα σημερινά δεδομένα η ανάκαμψη στα προ κρίσης επίπεδα αναμένεται να 
επιτευχθεί το 2021, ενώ σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης η ανάπτυξη στην Ιταλία 
υπολείπεται. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η Ιταλία βρίσκεται στην έβδομη θέση ως προς την 
βιομηχανική παραγωγή στον κόσμο και στην δεύτερη στην ΕΕ το 2016. Η χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων παραμένει ασθενική και το κόστος εργασίας έχει αυξηθεί. 

http://www.ice.it/statistiche/multinazionale.htm


 
Το Ιταλικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 2017 μεταβλήθηκε κατά 0.4% έναντι του προηγούμενου 
τριμήνου και 1.7% σε ετήσια βάση (στοιχεία ημερολογιακά και εποχικά προσαρμοσμένα). Οι 
εκτιμήσεις για τον  ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης είναι 1.5%.  
 
Επικαιροποίηση Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Η ιταλική κυβέρνηση επικαιροποίησε 
προσφάτως την Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική (ΕΕΣ) της χώρας προκειμένου, να ευθυγραμμισθεί 
με τις προβλέψεις και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. 
Παράλληλα, η ΕΕΣ προσανατολίζεται στην επίτευξη ακόμα δύο στόχων: την εξασφάλιση της 
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, μέσω παρεμβάσεων που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν τις 
πηγές παροχής ενέργειας,  και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ιταλίας, 
μέσω δέσμης μέτρων που συντείνουν στην μείωση της τιμής της ενέργειας, ιδίως σε σχέση με τις 
άλλες χώρες της ΕΕ. 
Η επικαιροποίηση, ουσιαστικά καθιστά πιο «επιθετική» την ΕΕΣ της χώρας, αφού θέτει 
υψηλότερους και πιο φιλόδοξους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ καθίσταται 
σαφής η στροφή της Ιταλίας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, σε 
βάρος της χρήσης γαιανθράκων. 
Οι σημαντικότερες προβλέψεις της ΕΕΣ είναι:  
Προβλέπεται η μείωση της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας από 116 Mtep (εκατ. τόνοι 
ισοδύναμα πετρελαίου) το 2015 σε 108 Mtep το 2030.  
Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην συνολική κατανάλωση ενέργειας ορίζεται 
στο 28% το 2030, έναντι 17,5% που ήταν το 2015. Σημειώνεται ότι ο στόχος είναι υψηλότερος 
από αυτόν που έχει θέσει η ΕΕ (27%). Το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ορίζεται στο 55% το 2030 έναντι 33,5% που ήταν το 2015. 
Το ενεργειακό μείγμα της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να 
αλλάξει. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι η αύξηση της ποσότητας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και φυσικό αέριο (184 Twh και 118 Twh αντίστοιχα το 2030, από 110 Twh και 
111 Twh αντίστοιχα το 2015), με παράλληλο μηδενισμό της χρήσης γαιανθράκων και λοιπών 
υδρογονανθράκων το 2030. Ειδικά προβλέπεται κλείσιμο των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας μέχρι το 2025. 
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προγραμματίζονται να μειωθούν κατά 39% μέχρι το 2030 
(στόχος ΕΕ 40%) και 63% μέχρι το 2050. 
Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, τίθεται ως στόχος η μείωση της 
κάλυψης παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας από εισαγωγές από 76% που ήταν το 2015 σε 64% 
για το 2030.  
Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 2030, το ΕΕΣ ορίζει την διάθεση 30 
δις ευρώ για έργα στο δίκτυο και ενεργειακές υποδομές, 35 δις ευρώ για ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και 110 δις ευρώ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επίσης προβλέπεται 
διπλασιασμός των δημοσίων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας, με 
στόχο να φθάσουν το 2021 τα 444 εκατ. ευρώ 
 
 
→  Κλάδοι- Επιχειρήσεις 
 
Νεότερα δημοσιεύματα αναφορικά με τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών στην φετινή 
αγροτική παραγωγή που παρέχει η Coldiretti, αναφέρουν σημαντική μείωση σε προϊόντα όπως 
το μέλι (βλ. Τεύχος Οκτωβρίου),  τα σταφύλια (26%), τα μήλα (23%) σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο, ενώ μειώθηκε και η παραγωγή μανιταριών και τρούφας γεγονός που έχει 



οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στην τιμή των τελευταίων. Η παραγωγή ελαιολάδου υπολογίζεται 
σε 320 εκ. κιλά με την μείωση να εκτιμάται σε  11% σε σχέση με το μέσο όρο της δεκαετίας. 
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι ιταλικές εισαγωγές ελαιολάδου παρουσιάζουν αύξηση και 
ανέρχονται σε 326 εκ. κιλά.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.coldiretti.it/economia/59893  
 
Η εταιρεία API (Anonima Italiana Petroli) , υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας 
διύλισης και διανομής πετρελαιοειδών TotalErg, η οποία ανήκει κατά 51% στην ιταλική Erg και 
49% στην Total Marketing Services, του ομίλου Total. Η συναλλαγή που εκτιμάται σε €450 εκ. θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο εφόσον εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού. Η Api μετά την 
εξαγορά θα διαθέτει 5.000 σημεία πώληση. Σύμφωνα με στοιχεία του 2016 ο κύκλος εργασιών 
της εταιρείας μετά την εξαγορά εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε €6δις. To μερίδιο αγοράς της 
εταιρείας (8%) εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί μετά την εξαγορά. Η Erg πλέον με την αγορά αυτή, 
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αποσύρεται από τα πεταλοειδή και επικεντρώνεται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
 
Η γαλλική Crédit Agricole συμφώνησε για την εξαγορά 67.7% της Banca Leonardo Spa, με στόχο 
την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της . Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί από την Indosuez 
Wealth Management, της Credit Agricole. H συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί υπό την 
προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από τις αρχές ανταγωνισμού. Το ενεργητικό της εταιρείας 
υπολογίζεται σε 5.9 δις . 
 
Η αναβάθμιση της πόλης του Μιλάνο που ξεκίνησε με την σημαντική ώθηση που δόθηκε στην 
πόλη από την διοργάνωση της EXPO 2015 συνεχίζεται και με την ολοκλήρωση κατασκευαστικών 
σχεδίων και την εγκατάσταση μεγάλων ιταλικών και διεθνών εταιρειών. Η Amazon Italia 
μεταφέρει την έδρα της στο νέο κέντρο τεχνολογίας και επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί 
στην περιοχή Porta Nuova όπου ήδη έχουν γραφεία η Miscorsofτ, Samsung, Facebook, Linkedin, 
Unicredit κα. Ενώ, ένας νέος ουρανοξύστης πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή με ύψος 
120 ορόφους. Τον συντονισμό του νέου σχεδίου ,  Gioia 22, που θα προστεθεί στις ήδη 
υπάρχουσες εντυπωσιακές κατασκευές της περιοχής θα έχει η εταιρεία Coima Sgr για την 
επενδυτική εταιρεία στον οποία ανήκει το κτήριο Abu Dhabi Investment Authority.  
 
 
→ Λιανική-Δίκτυα Διανομής 
 
Οι λιανικές πωλήσεις τον Σεπτέμβριο εμφανίζουν σημεία ανάκαμψης, σύμφωνα με στοιχεία της 
Istat. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 0,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.  Οι πωλήσεις τροφίμων 
αυξήθηκαν 0,9% σε αξία και 0,8% σε όγκο και οι πωλήσεις άλλων προϊόντων 1% σε αξία και 0,9% 
σε όγκο. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2016 υπολογίζεται αύξηση σε αξία 3,4% και σε όγκο 2,7% .  
 
Η γερμανική αλυσίδα discount Aldi αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία καταστημάτων της 
στην Ιταλία ξεκινώντας από την πόλη Castellanza. Η εταιρεία αναμένεται να ανοίξει 50-60 
καταστήματα στη Βόρεια Ιταλία με τελικό στόχο τα 100 καταστήματα, σύμφωνα με τις έως τώρα 
εκτιμήσεις για τη στρατηγική της. Όπως σχολιάζεται σε σχετικά δημοσιεύματα ο ανταγωνισμός με 
τα επίσης γερμανικά Lidl είναι ευθύς καθώς σε κάποιες πόλεις θα βρίσκονται σε κοντινά σημεία. 
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στατιστικά της Federdistribuzione o αριθμός των καταστημάτων 
discount στο σύνολο της χώρας ανέρχεται σε 5.111  
 

http://www.coldiretti.it/economia/59893


Την 15η Νοέμβριου εγκαινιάστηκε στην Μπολόνια το μεγαλύτερο πάρκο αγροδιατροφικών 
προϊόντων FICO Eataly (www.eatalyworld.it), The Italian Farming Factory . Το πάρκο βρίσκεται σε 
μια έκταση 20.000τμ και περιλαμβάνει παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, φάρμες, 
εστιατόρια, εκδηλώσεις, συνεδριακό κέντρο κ.α. Στην εταιρεία διαχείρισης του πάρκου Fico 
Eataly World συμμετέχουν οι Eataly Srl, Coop Alleanza 3.0 Soc Coop και Coop Reno Srl.  
 
 
→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών 
 
Ελληνικές συμμετοχές  σε εκθέσεις στο Εκθεσιακό Κέντρο Μιλάνου υπήρχαν στην έκθεση 
Sicurezza (http://www.sicurezza.it/en) και στην έκθεση  EICMA (http://www.eicma.it/). 
 
Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας, Fiera Roma, 18/11/2017-18/2/2018. Πρόκειται για το 
ομώνυμο θεματικό πάρκο το οποίο ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε με επιτυχία 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Το Εργοστάσιο και Μουσείο 
Σοκολάτας στήθηκε εξ ολοκλήρου στους χώρους της Fiera Roma από την ΔΕΘ-Helexpo και την 
ελληνική εταιρεία κατασκευής και διοργάνωσης θεματικών πάρκων Dream Workers. Αναμένεται 
το ενδιαφέρον για το θεματικό αυτό πάρκο να είναι έντονο και η κίνηση σημαντική, λόγω του 
θέματος το οποίο πραγματεύεται, σε συνδυασμό με την επερχόμενη εορταστική περίοδο. Το 
πάρκο θα είναι ανοικτό για το κοινό μέχρι 18/2/2018 και υπάρχει σχεδιασμός για μεταφορά του, 
εντός της επόμενης τριετίας, σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, όπως Μιλάνο, Νάπολη, Παλέρμο, 
Μπάρι, Τορίνο και την «πρωτεύουσα» της ιταλικής σοκολάτας, Περούτζια. 
 
Mercato Mediterraneo, Fiera Roma, 23-26/11/2017. Πρόκειται για εμπορική έκθεση, η οποία 
επικεντρώνεται στον γαστρονομικό πολιτισμό των χωρών πέριξ της λεκάνης της Μεσογείου. Η 
έκθεση σχεδιάζεται να διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε πόλη της Μεσογείου. Η φετινή 
διοργάνωση, αν και τυπικά η πρώτη, ήταν ουσιαστικά δοκιμαστική.Η Ελλάδα συμμετείχε με 
περίπτερο της ΔΕΘ-Helexpo, το οποίο φιλοξένησε 2 εταιρείες και την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
To Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας συμμετείχε με δύο εταιρείες στην έκθεση ForumAgenti  
Milano 2017 το διάστημα 23-25 Νοεμβρίου.  
 

http://www.eatalyworld.it),
http://www.sicurezza.it/en)
http://www.eicma.it/).

