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ΕΛΛΑΔΑ & ΙΤΑΛΙΑ 

• Γειτονικές χώρες της Μεσογείου… 
• Διαχρονική εγγύτητα μεταξύ των δύο λαών
• Μακρά παράδοση  πολιτικών, οικονομικών, εμπορικών, τουριστικών και 

πολιτιστικών σχέσεων



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ

• Δυναμική πορεία διμερών οικονομικών συναλλαγών
• Αύξηση διμερούς όγκου εμπορίου κατά 24% την πενταετία 2015-2019            

Όγκος Διμερούς Εμπορίου  2019:   8 δισ. ευρώ   
2020:   7,7 δισ. ευρώ

Ρεαλιστικός & ορατός στόχος: 10 δισ. ευρώ
• Ισχυρή επενδυτική παρουσία Ιταλίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας: 

ενέργεια, υποδομές και τηλεπικοινωνίες
• Γεωστρατηγική διάσταση ενεργειακών οδεύσεων 

• Επικύρωση Συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών 
• Κοινό όραμα για μια πιο ισχυρή ΕΕ



ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

• 1ος εξαγωγικός προορισμός της Ελλάδος (1 δισ. ευρώ ˃ από τη 2η Γερμανία)
αξία ε/εξαγωγών: 3,3 δισ. ευρώ

• 2ος προμηθευτής της Ελλάδος (1,6 δισ. ευρώ < από την 1η Γερμανία)
αξία ε/εισαγωγών: 4,4 δισ. ευρώ



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

45% ιταλικών εισαγωγών από 5 χώρες (2020): 
Γερμανία (16,3%), Κίνα (8,7%), Γαλλία (8,5%), Κάτω Χώρες (6,0%), Ισπανία (5,3%)

Ελλάδα στην 30η θέση των προμηθευτών της Ιταλίας (μερίδιο 0,68%)

Κυριότερες σε αξία κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών (2020)
1. Ορυκτά καύσιμα 17,83% 
2. Λίπη και έλαια βρώσιμα 9,05%
3. Αργίλιο 8,21%  
4. Λέβητες και μηχανές 7,96% 
5. Ιχθυηρά 7,04%
6. Γάλα και προϊόντα 4,36%
7. Τεχνουργήματα από σίδηρο, χάλυβα 2,97% 
8. Καρποί και φρούτα 2,91%

3 / 10 των ελληνικών εξαγομένων προϊόντων στην Ιταλία είναι: 
αγροδιατροφικά αξίας 1 δισ. ευρώ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

• 8η ισχυρότερη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και 3η στην ΕΕ 
• Έντονη εξωστρέφεια, υπερκάλυψη εισαγωγών άνω του 110% (2019, 2020) 
• Μέγεθος αγοράς: 59,2 εκατ. κάτοικοι & 65 εκατ. ξένοι τουρίστες (2019)
• Υψηλή ικανότητα απορρόφησης ποιοτικών προϊόντων 



ΠΡΟΦΙΛ ΙΤΑΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Υψηλή αγοραστική δύναμη καταναλωτών
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ: 26.453 ευρώ (άνω των 35.000 ευρώ στο Βορρά)
Μέση ηλικία πληθυσμού 44 έτη το 2010, κατ’ εκτίμηση 51 έτη το 2030

Ισχυρό brand name ‘‘Made in Italy’’
Καταναλωτικό πρότυπο: “ποιότητα-κομψότητα-πολυτέλεια”

Εξοικείωση καταναλωτικού κοινού με τα ελληνικά προϊόντα γαστρονομίας 
1,5 εκατ. Ιταλοί τουρίστες ετησίως στην Ελλάδα



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Ιστοσελίδα εταιρείας στην ιταλική γλώσσα
• Ενδελεχής έρευνα αγοράς
• Ανάδειξη διακριτών ποιοτικών χαρακτηριστικών εξαγόμενων προϊόντων
• Προσαρμογή προϊόντος στις καταναλωτικές προτιμήσεις και συνήθειες
• Προσέγγιση καταναλωτικών ομάδων - στόχων
• Αναζήτηση κατάλληλου επιτόπιου συνεργάτη
• Επιλογή ενδεδειγμένου καναλιού διανομής
• Οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης

Συνέπεια στην ποιότητα και σε χρόνους και ποσότητες παράδοσης
• Στρατηγικό σχέδιο στοχευμένων προωθητικών ενεργειών



ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

• Αγροδιατροφικός τομέας: παραδοσιακά κυρίαρχος στην σύνθεση των
ελληνικών εξαγωγών

• Ιταλία: διαχρονικά κορυφαίος εξαγωγικός προορισμός ελληνικών τροφίμων-
ποτών 2020:
Ιταλία (16%), Γερμανία (15%), Η.Β. (7%), Ισπανία (5%), Η.Π.Α. (7%)

• Θεαματική αύξηση +44% εξαγωγών ελληνικών-τροφίμων ποτών στην Ιταλία
(2020)

• Ελλάδα: σημαντικός προμηθευτής τροφίμων-ποτών της Ιταλίας με μερίδιο 2,9%
(2020)
Γερμανία 1,2%, Ισπανία 1,0%, Πολωνία 1,0%, Η.Β. 0,8%, Γαλλία 0,5%



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

• Έντονη περιφερειακή διάσταση με 20 Περιφέρειες
• Διαφοροποιήσεις μεταξύ Βορρά και Νότου
• Κατακερματισμός δικτύων διανομής
• Μεγάλος αριθμός αλυσίδων supermarket, με παρουσία σε ορισμένες περιφέρειες

και όχι σε όλη την επικράτεια
• Η είσοδος ενός προϊόντος σε μία αλυσίδα supermarket δεν σημαίνει αυτόματα

είσοδο σε ολόκληρη την εγχώρια αγορά



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

•Ευρεία γκάμα ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας
•Ενίσχυση του ελληνικού brand name και στρατηγικές ανάδειξης
•Αύξηση συμμετοχής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

(π.χ. τυποποίηση έναντι χύδην διάθεσης, προώθηση ΠΟΠ/ΠΓΕ)

•Αξιοποίηση συνεταιριστικών σχημάτων
•Διασύνδεση αγροδιατροφικού τομέα με υψηλή γαστρονομία, τουρισμό και πολιτισμό
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές
•Εντατικοποίηση στοχευμένων δράσεων προβολής και προώθησης

(π.χ. διαφήμιση, social media, events, προωθητικές ενέργειες)
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