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Εισαγωγή

Κομβικο�  και αφετηριακο�  στοιχει�ο στον πυρη� να των διμερω� ν σχε�σεων Ελλα� δας - Ιταλι�ας συνιστα�
το αδιαμφισβη� τητο προ� ταγμα της κα� λυψης της πρω� της θε�σης απο�  την Ιταλι�α  στις  εξωτερικε�ς
οικονομικο-εμπορικε�ς συναλλαγε�ς μας. Διαχρονικα�  η Ιταλι�α κατε�χει κορυφαι�α θε�ση ως προς την
αξι�α  των  συνολικω� ν  ελληνικω� ν  εξαγωγω� ν,  με  σταθερη�  ανοδικη�  πορει�α  κατα�  την  τελευται�α
πενταετι�α,  απορροφω� ντας  ποσοστο�  της  τα� ξεως  του  10.9%,  το  2019,  συ� μφωνα  με  προσωρινα�
στοιχει�α της ΕΛΣΤΑΤ, ακολουθου� μενη απο�  την Γερμανι�α (6,7%), την Τουρκι�α (5,9%), την Κυ� προ
(5,7%) και την Βουλγαρι�α (5,7%). 

Ειδικο� τερα, ο διμερη� ς ο� γκος εμπορι�ου κατα�  το 2019 ανη� λθε σε 8,5 δις ευρω� ,  εκ των οποι�ων οι
ελληνικε�ς  εξαγωγε�ς  η� ταν  3,6  δις  ευρω�  σημειω� νοντας  αυ� ξηση  +5,57%  σε  σχε�ση  με  το  2018.
Επισημαι�νεται δε, ο� τι η σωρευτικη�  αυ� ξηση των ελληνικω� ν εξαγωγω� ν προς την Ιταλι�α κατα�  την
πενταετι�α 2015-2019 κατε�γραψε ποσοστο�  24,02%..

Η ¨ανα� γνωση¨των διμερω� ν οικονομικω� ν σχε�σεων μας με την Ιταλι�α οριοθετει�ται απο�  την δια� σταση
της στρατηγικη� ς εταιρικη� ς σχε�σης. 

Το στρατηγικο�  βα� θος επιρρωνυ� εται απο�  την ισχυρη�  επενδυτικη�  παρουσι�α της Ιταλι�ας σε κρι�σιμους
τομει�ς της οικονομι�ας μας, ιδιαι�τερα δε ισχυροποιει�ται και ταυτοποιει�ται απο�  την συ� ζευξη�  μας στις
διαδρομε�ς  των ενεργειακω� ν οδευ� σεων - αγωγω� ν προς την Ευρω� πη.

Στην παρου� σα Έκθεση παρε�χεται πληροφο� ρηση για την οικονομι�α της Ιταλι�ας και το πλε�γμα των
διμερω� ν οικονομικω� ν σχε�σεων Ελλα� δος  - Ιταλι�ας, με ειδικο� τερη αναφορα�  στην Περιφε�ρεια της
Λομβαρδι�ας, την επιμε�λεια της οποι�ας επωμι�σθηκε το Γραφει�ο ΟΕΥ Μιλα� νου. 

Τε�λος, επιχειρει�ται να αναδειχθου� ν οι ενυπα� ρχουσες προοπτικε�ς της διμερου� ς συνεργασι�ας και να
επιδιωχθει�  μετ’ επιτα� σεως   η συντεταγμε�νη ουσιαστικοποι�ηση της αδη� ριτης αναγκαιο� τητας για
εμβα� θυνση και αναβα� θμιση�  της. 
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1Οικονομία της Ιταλίας

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας Ιταλίας

Η ιταλικη�  οικονομι�α κατατα� σσεται στην 8η θε�ση σε παγκο� σμια κλι�μακα, αναφορικα�  με το με�γεθος
του ονομαστικου�  ΑΕΠ, αποτελει�  δε την τρι�τη μεγαλυ� τερη οικονομι�α της ευρωζω� νης, της ΕΕ και
ει�ναι  με�λος  της  ομα� δας  G7,  ενω�  διαθε�τει  την  δευ� τερη  κατα�  σειρα�  μεγε�θους  βιομηχανι�α  της
ευρωζω� νης,

Τα βασικα�  χαρακτηριστικα�  της ιταλικη� ς οικονομι�ας μπορου� ν να κωδικοποιηθου� ν ως ακολου� θως:

-Ασθενικη�  και ευα� λωτη ανα� καμψη, στα ο� ρια της στασιμο� τητας, μετα�  απο�  παρατεταμε�νη υ� φεση τη
περι�οδο 2012-2013, αλλα�  και τη περι�οδο Οκτω� βριος 2018-Μα� ρτιος 2019. 
-Μει�ωση ανεργι�ας, αλλα�  σταθερα�  σε υψηλα�  επι�πεδα.
-Υψηλο�  δημο� σιο χρε�ος. 
-Προβληματικο�  και δυσκι�νητο τραπεζικο�  συ� στημα, επιβαρυμε�νο απο�  την παθογε�νεια του ο� γκου
των μη εξυπηρετου� μενων δανει�ων.
-Η  αυ� ξηση  της  παραγωγικο� τητας  της  οικονομι�ας  συντελει�ται,  συγκριτικα�  σε  ρυθμου� ς
υποδεε�στερους απο�  τους αντι�στοιχους των α� λλων ισχυρω� ν  οικονομιω� ν σε ευρωπαιAκο�  και διεθνε�ς
επι�πεδο,  με  απο� τοπο  συνε�πεια  την  διευ� ρυνση  του  ευ� ρους  της  απο� στασης της  Ιταλι�ας  απο�  τις
ανταγωνι�στριε�ς της. 
-Επιτακτικη�  ανα� γκη για εκσυγχρονισμο�  και αναμο� ρφωση της δομη� ς του Ιταλικου�  κρα� τους με�σω
της υιοθε�τησης διαρθρωτικω� ν μεταρρυθμι�σεων σε δημο� σια διοι�κηση, δικαιοσυ� νη, τραπεζικο�  τομε�α
και εκπαι�δευση προκειμε�νου να τονωθει� η ανταγωνιστικο� τητα της οικονομι�ας.
-Διαχρονικε�ς περιφερειακε�ς ανισο� τητες.
-Ευ� ρωστες εξαγωγε�ς (περι�  το 27% του ΑΕΠ)/Διαφοροποιημε�νη παραγωγικη�  βα� ση/Έμφαση στην
καιννοτομι�α και  σχεδιασμο� .
-Προσπα� θεια  α� σκησης  λελογισμε�νης  επεκτατικη� ς  δημοσιονομικη� ς  πολιτικη� ς  με  χρηματοδοτικη�
α� ντληση απο�  περιστολη�  δαπανω� ν, εμπορικο�  πλεο� νασμα και εξα� ντληση των δυνητικω� ν ορι�ων της
δημοσιονομικη� ς ευελιξι�ας στο πλαι�σιο εφαρμογη� ς του Συμφω� νου Σταθερο� τητας και Ανα� πτυξης.

Η οικονομικη�  κρι�ση των τελευται�ων ετω� ν  επεσω� ρευσε επαχθει�ς  και  επω� δυνες συνε�πειες  στον
κοινωνικο�  ιστο�  της Ιταλι�ας, δια� σταση που απεικονι�ζεται στο αυξητικα�  διευρυνο� μενο ποσοστο�  των
ατο� μων που διαβιου� ν   κα� τω απο�  το ο� ριο της απο� λυτης φτω� χειας.  Συ� μφωνα με εκτιμη� σεις  της
ιταλικη� ς Στατιστικη� ς Αρχη� ς, το 2019 το 6,4% των νοικοκυριω� ν (1,7 εκατ. νοικοκυρια� , η�  4,6 εκατ.
α� τομα)  διαβιου� σαν  κα� τω απο�  το επι�πεδο της απο� λυτης  φτω� χειας.  Ο αντι�στοιχος  αριθμο� ς  των
πληττο� μενων νοικοκυριω� ν στην Ιταλι�α το 2018 ανη� λθε σε 1,8 εκατ. (περι�που 7% του συνο� λου των
νοικοκυριω� ν), με�γεθος που μεταφρα� ζεται σε 5,5 εκατ. α� τομα (8,4% του πληθυσμου� ). Τα μεγε�θη
παραμε�νουν κατ΄ ουσι�αν αμετα� βλητα σε σχε�ση με το 2017 ενω�  ει�ναι αυξημε�να σε σχε�ση με το
2016, ο� που το ποσοστο�  του πληθυσμου�  κα� τω απο�  το ο� ριο της απο� λυτης φτω� χειας αντιστοιχου� σε
στο 7,9% του πληθυσμου� . Γεωγραφικα�  το μεγαλυ� τερο ποσοστο�  οικογενειω� ν κα� τω απο�  το ο� ριο της
απο� λυτης φτω� χειας καταγρα� φεται στο νο� το και τα νησια�  της χω� ρας με 8,5% και 8,7% αντι�στοιχα
(ε�ναντι 11,1% και 12,0% αντι�στοιχα το 2017). 

Οι  περιφερειακε�ς  οικονομικε�ς  ανισο� τητες  ει�ναι  διακριτε�ς.  Συ� μφωνα  με  διαθε�σιμα  στοιχει�α  της
ISTAT, το κατα�  κεφαλη� ν ΑΕΠ (2017) στον νο� το (Mezzogiorno) ανη� ρχετο σε περι�που 18.500 ευρω� ,
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ε�ναντι 26.500 ευρω�  για το συ� νολο της Ιταλι�ας και περι� τα 35.000 ευρω�  για τον ιταλικο�  βορρα� .  Οι
περιφε�ρειες  με  το  χαμηλο� τερο  κατα�  κεφαλη� ν  ΑΕΠ ει�ναι  η  Καλαβρι�α  (17.100 ευρω� ),  η  Σικελι�α
(17.400) και η Απουλι�α (18.000),  ενω�  στις,  κατ΄ αντιστοιχι�αν  με το μεγαλυ� τερο εντα� σσονται η
αυτο� νομη  περιφε�ρεια  του  Μπολτζα� νο  (42.300  ευρω� ),  η  Λομβαρδι�α  (38.200)  και  η  αυτο� νομη
περιφε�ρεια του Τρε�ντο (36.100). Εκτιμα� ται ο� τι τη περι�οδο 2008-2018 το ΑΕΠ του Νο� του μειω� θηκε
κατα�  10,4%, ε�ναντι απω� λειας 4,3% για το συ� νολο της χω� ρας. Το 2019 προσωρινα�  στοιχει�α φε�ρουν
το ΑΕΠ του ιταλικου�  Νο� του να μειω� θηκε 0,2% ε�ναντι αυ� ξησης 0,2% για το συ� νολο της Ιταλι�ας.
Κατ’ αναλογι�α,  το 2017 η ανεργι�α στον νο� το ανη� λθε σε 19,4% ε�ναντι εθνικου�  με�σου ο� ρου 11,2%.
Το 2018 και 2019 η απασχο� ληση μειω� θηκε μεσοσταθμικα�  0,4% στις περιφε�ρειες του Νο� του, ε�ναντι
αυ� ξησης  0,5%  στο  συ� νολο  της  χω� ρας.  Την  ι�δια  περι�οδο  η  απασχο� ληση  των  νε�ων  (15-34)
συρρικνω� θηκε 1,9% ε�ναντι αυ� ξησης 0,2% σε ο� λη την Ιταλι�α.

Η οικονομικη�  υ� φεση ω� θησε την βιομηχανι�α σε ευρει�α αναδια� ρθρωση. Το επι�πεδο της βιομηχανικη� ς
παραγωγη� ς της χω� ρας τοποθετει�ται το 2019 στο 105% του 2015 και στο 97% του 2010, ενω�  τα
αντι�στοιχα μεγε�θη για την ΕΕ28 η� ταν 109% και 105%. Το 2019 η βιομηχανικη�  παραγωγη� , χωρι�ς
την συμπερι�ληψη του τομε�α των κατασκευω� ν,  μειω� θηκε 1,0%  μεσοσταθμικα�   σε σχε�ση με το
2018, ε�τος κατα�  την οποι�α το με�γεθος αυξη� θηκε 0,6%. 

Απο� τοκος συνε�πεια των ανωτε�ρω δυσμενω� ν στοιχει�ων η� ταν η μη δραστικη�  αντιμετω� πιση  της
ανεργι�ας,  η οποι�α  βαι�νει  την τελευται�α  διετι�α αποκλιμακου� μενη και υπολογι�ζεται  το 2019 στο
10% ε�ναντι 10,6% το 2018, 11,4% το 2017,  11,7% το 2016 και 11,9% του 2015. Κρι�σιμο στοιχει�ο
συνιστα�  η ανεργι�α των νε�ων ο� που το 2018 κυμα� νθηκε σε ιδιαι�τερα υψηλα�  επι�πεδα (περι� το 30%)
ε�ναντι 34% το 2018, 33% το 2017 και 36% το 2016.

Η παραγωγικο� τητα εργασι�ας στην Ιταλι�α τη περι�οδο 2010-2017 αυξη� θηκε κατα�  με�σο ο� ρο 0,5%
ετησι�ως, ε�ναντι ετη� σιου ευρωπαιAκου�  με�σου ο� ρου 1,3%. Το 2018 η εξε�λιξη του μεγε�θους παρε�μεινε
αμετα� βλητη, ενω�  το 2019 σημει�ωσε κα� μψη 1,2% και κυμα� νθηκε στο 105% του με�σου ο� ρου ΕΕ27,
ενω�  το 2010 η� ταν περι� το 114% του με�σου ο� ρου ΕΕ28. Η ωριαι�α παραγωγικο� τητα ανα�  εργαζο� μενο
στην Ιταλι�α εκτιμα� ται ο� τι κυμαι�νεται περι�  το 105% εκει�νης του 1995, ε�ναντι περι�που 131% που
ει�ναι  ο  με�σος  ο� ρος  ΕΕ.   Τα  ανωτε�ρω  καταδεικνυ� ουν  δια� βρωση  του  επι�πεδου  της  διεθνου� ς
ανταγωνιστικο� τητας της χω� ρας.

Επιπροσθε�τως,  συ� μφωνα με  την  ε�κθεση  Global Competitiveness Report 2019 του  Παγκο� σμιου
Οικονομικου�  Forum η Ιταλι�α κατε�λαβε ανα� μεσα σε 141 χω� ρες τη 30η θε�ση, ενω�  το προηγου� μενο
ε�τος τη 31η θε�ση ανα� μεσα σε 140, ο� πως και το 2017. 

Συ� μφωνα με μελε�τη της Παγκο� σμιας Τρα� πεζας για το 2020 (Doing Business Report), η Ιταλι�α δεν
συγκαταλε�γεται ανα� μεσα στις πλε�ον φιλικε�ς  χω� ρες ο� σον αφορα�  την επιχειρηματικο� τητα, αφου�
στη σχετικη�  κατα� ταξη μεταξυ�  των 190 χωρω� ν υποχω� ρησε στη 58η θε�ση, ε�ναντι της 51ης το 2019. 
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1.1.1 Δομή της οικονομίας

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Ιταλίας

2015 2016 2017 2018 2019

ΑΕΠ (ονομαστικό) δις ευρώ 1.645 1.673 1.715 1.754 1.788

ΑΕΠ (Μεταβολή %) ISTAT (chain volume) 0,9 1,1 1,6 0,9 0,3

Ονομαστικό κατά Κεφαλήν ΑΕΠ ISTAT 27.260 27.800 28.160 28.400 28.500

Ανεργία (%) 11,9 11,7 11,4 10,6 10,0

Εναρμονισμένος Δείκτης Πληθωρισμού (%) 0,1 -0,1 1,2 1,1 0,6

Εξαγωγές (σύνολο) 412,3 417,3 448,1 462,9 475,8

Εισαγωγές (σύνολο) 370,5 367,6 400,7 424,0 422,9

Εμπορικό Ισοζύγιο 41,8 49,7 47,4 38,9 52,9

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών δις ευρώ 35,4 43,5 48,0 43,9 53,6

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών % ΑΕΠ 2,2 2,6 2,8 2,5 3,2

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) στην Ιταλία δις ευρώ 312,7 329,0 350,6 372,4 n/a

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) στην Ιταλία ως % ΑΕΠ 19,0 19,7 20,4 21,1 n/a

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) Ιταλίας σε υπόλοιπο κόσμο
δις ευρώ

430,2 444,5 464,5 484,1 n/a

Απόθεμα ΑΞΕ (FDI) Ιταλίας σε υπόλοιπο κόσμο
ως % ΑΕΠ

26,1 26,6 27,1 27,4 n/a

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% ΑΕΠ) ISTAT -2,6 -2,4 -2,4 -2,2 -1,6

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 132,7 134,8 134,1 134,8 134,8

Πηγές: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat, Τράπεζα της Ιταλίας,OECD, Istat από Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ρώμης

Η Ιταλι�α επλη� γη απο�  την διεθνη�  οικονομικη�  υ� φεση της περιο� δου 2013-2015 εντονο� τερα απο�
α� λλες  χω� ρες  δεδομε�νου  ο� τι  η  οικονομι�α  της  η� ταν  η� δη  επιβαρυμε�νη  απο�  σειρα�  εγγενω� ν
διαρθρωτικω� ν  ανισορροπιω� ν:  χαμηλη�  παραγωγικο� τητα  εργασι�ας,  υψηλο�  δημο� σιο  χρε�ος,
προβληματικο�  ισοζυ� γιο  τρεχουσω� ν  συναλλαγω� ν,  εργασιακο�  πλαι�σιο  με  αγκυλω� σεις,  σαθρο�
τραπεζικο�  συ� στημα,  πολυ� πλοκη  γραφειοκρατι�α,  χρονοβο� ρα  καθυστε�ρηση  στην  απονομη�
δικαιοσυ� νης, εκτεταμε�νη παραοικονομι�α, υποχρηματοδο� τηση καινοτομι�ας και ε�ρευνας σε σχε�ση με
τις  α� λλες  μεγα� λες  οικονομι�ες  και  εμφανει�ς  περιφερειακε�ς  ανισο� τητες.  Επιπλε�ον,  οι  υπαρκτε�ς
παθογε�νειες  εμποδι�ζουν  την  ισχυρη�  ανα� καμψη  της  οικονομι�ας  της  χω� ρας.  Πα� ντως  το  2015,  η
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ιταλικη�  οικονομι�α α� ρχισε να ανακα� μπτει, αλλα�  οι ρυθμοι� ανα� πτυξης του ΑΕΠ παρε�μειναν ασθενικοι�
και υπολειπο� μενοι του ευρωπαιAκου�  με�σου ο� ρου. Ο χαρακτηρισμο� ς της κατα� στασης της ιταλικη� ς
οικονομι�ας συμπυκνω� νεται στους ο� ρους «ευ� θραυστη και στα� σιμη». Το 2015 το ΑΕΠ της χω� ρας
παρουσι�ασε οριακη�  αυ� ξηση του ΑΕΠ για πρω� τη φορα�  μετα�  απο�  το 2012 και το 2016 ο ρυθμο� ς
αυ� ξησης του  ΑΕΠ παρε�μεινε  σχεδο� ν  αναλλοι�ωτος.  Το  2017 η  υιοθε�τηση  και  εφαρμογη�  σειρα� ς
διαρθρωτικω� ν τομω� ν (ειδικα�  στο χω� ρο των εργασιακω� ν σχε�σεων) της αντι�στοιχης  κυβε�ρνησης,
συνε�τεινε  στην  επιτα� χυνση   της  ανα� πτυξης  χωρι�ς  την  επι�τευξη  προσε�γγισης  του  ευρωπαιAκου�
με�σου ο� ρου αλλα�  παρε�μεινε υπολειπο� μενη του ευρωπαιAκου�  με�σου ο� ρου. To 2018, ιδι�ως το δευ� τερο
η� μισυ,  η ρευστη�  πολιτικη�  κατα� σταση στην Ιταλι�α  και η ε�νταση στις σχε�σεις  Ρω� μης-Βρυξελλω� ν
ανησυ� χησαν τις  διεθνει�ς  αγορε�ς  και  ω� θησαν το ιταλικο�  spread 10ετου� ς  ομολο� γου  σε ιστορικα�
υψηλα�  επι�πεδα, α� νω των 300 μονα� δων βα� σης. Αποτε�λεσμα η� ταν η σημαντικη�  επιβρα� δυνση της
οικονομικη� ς δραστηριο� τητας, που διατηρη� θηκε πρω� το τρι�μηνο του 2019, ενω�  κατα�  τα υπο� λοιπα
τρι�μηνα του ε�τους η ανα� πτυξη η� ταν οριακη� .  Η διαδοχικη�  καταγραφη�  δυ� ο  τριμη� νων αρνητικη� ς
πορει�ας του ΑΕΠ (το τελευται�ο τρι�μηνο 2018 και το πρω� το τρι�μηνο 2019) και η κατ΄ ακολουθι�αν
σημειωθει�σα  οριακη�  ανα� καμψη,  σηματοδοτει�  τη  διατη� ρηση  του  εγκλωβισμου�  της  ιταλικη� ς
οικονομι�ας  ουσιαστικα�  σε  καθεστω� ς  οικονομικη� ς  ευτρωτο� τητας  και  στασιμο� τητας.  Οι
υφιστα� μενες  διαρθρωτικε�ς  αδυναμι�ες  της  οικονομι�ας  επε�τειναν  τις  επιπτω� σεις  της  πολιτικη� ς
αβεβαιο� τητας του 2018 και αρχω� ν του 2019. Το σημαντικο� τερο αποτε�λεσμα της τελμα� τωσης της
οικονομικη� ς ανα� πτυξης ει�ναι η απο� κλιση με�σω της βραδει�ας και σταθερη� ς διολι�σθησης της θε�σης
της Ιταλι�ας στο παγκο� σμιο οικονομικο�  γι�γνεσθαι.

Η Ιταλι�α ει�ναι η χω� ρα με το δευ� τερο υψηλο� τερο δημο� σιο χρε�ος στην ΕΕ. Συγκεκριμε�να, στο τε�λος
2018 κυμα� νθηκε στο 134,8% του ΑΕΠ, ενω�  την περι�οδο 1996-2011 ο με�σος ο� ρος η� ταν περι�  το
107%. Σε απο� λυτες τιμε�ς το δημο� σιο χρε�ος τον Μα� ιο 2019 η� ταν 2,365 δις ευρω� , ενω�  στο τε�λος του
2018 διαμορφω� θηκε στα 2,3 τρις. Το 2016 η� ταν 2,218 τρις ευρω� , ε�ναντι 2,171 το 2015 και 2,136
τρις ευρω�  το 2014.

Αποτε�λεσμα των προσπαθειω� ν δημοσιονομικου�  εξορθολογισμου�  που οφει�λεται και στη πι�εση των
Βρυξελλω� ν στο πλαι�σιο της συμμο� ρφωσης προς τις υποχρεω� σεις του Συμφω� νου Σταθερο� τητας και
Ανα� πτυξης, ει�ναι η αποκλιμα� κωση του δημοσιονομικου�  ελλει�μματος: το 2019 η� ταν 1,6% του ΑΕΠ,
απο�  2,2% το 2018 και 2,4% του ΑΕΠ το 2017. Κατα�  με�σο ο� ρο τη περι�οδο 1996-2011 κυμα� νθηκε
περι� το 3,4%.

Το  ευ� ρος  του  ποσοστου�  του  δημοσιονομικου�  ελλει�μματος  αποτελει�  σταθερα� ,  επι�  σειρα�  ετω� ν,
κομβικο�  σημει�ο  τριβη� ς  και  αντιπαρα� θεσης  μεταξυ�  Ρω� μης  και  Βρυξελλω� ν,  με  την  πρω� τη  να
διεκδικει� το μεγαλυ� τερο δυνατο�  ποσοστο�  ελλει�μματος με σκοπο�  τη χρηματοδο� τηση αναπτυξιακω� ν
και κοινωνικω� ν, ο� πως ισχυρι�ζεται, πολιτικω� ν και τις δευ� τερες να επιμε�νουν, μετ’ επιτα� σεως, στην
απαρε�γκλιτη εφαρμογη�  των προβλε�ψεων του Συμφω� νου Σταθερο� τητας και Ανα� πτυξης.

Συναφω� ς προς το πλαι�σιο αυτο�  η Ευρ. Επιτροπη�  χαρακτη� ρισε το πρω� το σχε�διο προυA πολογισμου�
2019 ως απροκα� λυπτη  και  εσκεμμε�νη  απο� κλιση  της  Ρω� μης  απο�  αναληφθει�σες  δεσμευ� σεις  και
συμβατικε�ς υποχρεω� σεις της. Κατ’ εξοχη� ν πιο καθοριστικη�  απο�  τη στα� ση της ΕΕ επι�  της τελικη� ς
ε�κβασης ζητη� ματος  του  ιταλικου�  προυA πολογισμου�  υπη� ρξε  η  αντι�δραση  των χρηματαγορω� ν.  Η
υ� στερη περι�οδος μετα�   την ανα� ληψη εξουσι�ας απο�  τη παρου� σα συγκυβε�ρνηση διακρι�νεται απο�
αβεβαιο� τητα για τη συνολικη�  πορει�α της ιταλικη� ς οικονομι�ας, που επιτα� θηκε δε  απο�  την σοβου� σα
και  υποφω� σκουσα  ενδοκυβερνητικη�  αντιπαρα� θεση  και  ασυνεννοησι�α  επι�  κρισι�μων  θεμα� των,
ο� πως  η  τυ� χη  μεγα� λων  ε�ργων  δημιουργι�ας  υποδομω� ν,  ενεργειακω� ν  και  α� λλων.  Παρα� λληλα,  οι
υποβαθμι�σεις που υπε�στη το ιταλικο�  αξιο� χρεο απο�  διεθνει�ς οι�κους συνεπει�α και της αντιδικι�ας με
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την  Ευρ.  Επιτροπη�  για  προυA πολογισμο� ,  αλλα�  και  τη  ευρυ� τερη  ασα� φεια  της  κυβερνητικη� ς
πολιτικη� ς,  κατακρη� μνισαν  τα  ιταλικα�  ομο� λογα  σε  οριακη�  απο� σταση  απο�  τη  κατηγορι�α  “μη
επενδυ� σιμα”,  με  συνε�πεια  την  εκτι�ναξη  του  ιταλικου�  spread σε  ιστορικα�  υψηλα�  επι�πεδα,  που
καθιστου� σαν αναμφι�βολα επαχθη�  τη δανειοδο� τηση του ιταλικου�  κρα� τους.

Τελικα�  μετα�  απο�  πολυ� μηνη διελκυστι�νδα με την Ευρ. Επιτροπη�  που περιε�λαβε την αναπομπη�  του
σχεδι�ου  προυA πολογισμου�  2019  και  προβολη�  της  πιθανο� τητας  εφαρμογη� ς  διαδικασι�ας
υπερβολικου�  ελλει�μματος,  οι  δυ� ο πλευρε�ς,  υπο�  το φως ευνοιAκη� ς  συγκυρι�ας  για την Ιταλι�α  που
δημιουργη� θηκε με την παροχολογικη�  αντιμετω� πιση των “κι�τρινων γιλε�κων” στη Γαλλι�α αλλα�  και
την  προοπτικη�  ενι�σχυσης  ευρωκεπτικιστω� ν  κατα�  τις  επερχο� μενες  ευρωεκλογε�ς,  κατε�ληξαν  σε
συμβιβαστικη�  λυ� ση. Η συμβιβαστικη�  συ� γκλιση  με την Επιτροπη�  οριοθετει�ται συμποσου� ται στην
αναθεω� ρηση δημοσιονομικου�  ελλει�μματος 2019 σε 2,04% ΑΕΠ (ε�ναντι αρχικω� ς προταθε�ντος 2,4%
του  ΑΕΠ),  με�σω  περικοπω� ν  και  τεχνικω� ν  παρεμβα� σεων  σε  εμβληματικε�ς  πολιτικε�ς   νε�ας
κυβε�ρνησης (κοινωνικο�  επι�δομα, συνταξιοδοτικη�  μεταρρυ� θμιση), στην προ� νοια για αυ� ξηση ΦΠΑ
απο�  2020 και στην εντατικοποι�ηση πωλη� σεων περιουσιακω� ν στοιχει�ων (κυρι�ως κτι�ρια) Δημοσι�ου.
ενω�   επαναπροσδιορι�σθηκαν σε ρεαλιστικο� τερη βα� ση οι  θεμελιακοι�  μακρο-οικονομικοι�  δει�κτες
χω� ρας.

Σε  αντι�θεση  με  τη  ανωτε�ρω  αναφερθει�σα  διαδικασι�α  κατα� ρτισης  και  ε�γκρισης  του
προυA πολογισμου�  του  2019,  η  αντι�στοιχη  του  2020  η� ταν  ομαλη�  και  δεν  συνοδευ� θηκε  απο�  τη
παρελθου� σα  ε�νταση  μεταξυ�  Ρω� μης  και  Βρυξελλω� ν.  Προς  του� το  συνε�βαλε  θετικα�  η  εκ  των
πραγμα� των  διευ� ρυνση  του  δημοσιονομικου�  χω� ρου  της  κυβε�ρνησης  λο� γω  αποκλιμα� κωσης  του
spread  του  δεκαετου� ς  ομολο� γου  που  αποδι�δεται  εν  πολλοι�ς  στη  προιAου� σα  σχετικη�  πολιτικη�
σταθερο� τητα  της  περιο� δου.  Εκ  παραλλη� λου  εκτε�λεση  του  προυA πολογισμου�  του  2019  η� ταν
θετικο� τερη του αναμενο� μενου, αφου�  προσωρινε�ς εκτιμη� σεις ε�φεραν το δημοσιονομικο�  ε�λλειμμα
στο 1,6% του ΑΕΠ, ε�ναντι συμφωνηθε�ντος 2,2%. Παρα�  την επιφυλακτικο� τητα της ΕυρωπαιAκη� ς
Επιτροπη� ς  σε  συγκεκριμε�νες  οικονομικε�ς  και  κοινωνικε�ς  πολιτικε�ς  της  κυβε�ρνησης,  κυρι�ως
προερχο� μενες απο�  το Κ5Α,  ο� πως το καθεστω� ς  προ� ωρης συνταξιοδο� τησης  (ρη� τρα 100) και  το
κοινωνικο�  εισο� δημα  (redditto di  cittadinanza),  τελικα�  ενεκρι�θη  απο�  πλευρα� ς  της  το κατατεθε�ν
σχε�διο  προυA πολογισμου�  μετα�  τις  παρασχεθει�σες  διαβεβαιω� σεις  και  δεσμευ� σεις  για  χρονικη�
μετα� θεση των με�τρων, αυστηροποι�ηση των κριτηρι�ων χορη� γηση� ς τους και για εξισορροπητικε�ς
δημοσιονομικε�ς  παρεμβα� σεις  σε  α� λλους  τομει�ς.  Παρα�  τον  σκεπτικισμο�  αναφορικα�  με  την
αποδοτικο� τητα  των πολιτικω� ν επι� των οποι�ων ε�χει δεσμευθει� να προβει� η Ιταλι�α προκειμε�νου να
επιτυ� χει την δημοσιονομικη�  κα� λυψη του φα� σματος των με�τρων της οικονομικη� ς και κοινωνικη� ς
πολιτικη� ς  και  τη πιθανο� τητα να μεταλλαχθει�  σε  διο� γκωση  του  δημο� σιου  χρε�ους  της  χω� ρας,  ο
αρμο� διος Επι�τροπος κ. Μoscovisi δη� λωσε ο� τι η ΕυρωπαιAκη�  Επιτροπη�  δεν προτι�θεται να αναπε�μψει
το σχε�διο  προυA πολογισμου�  της  χω� ρας,  ου� τε  να προχωρη� σει  στην  ε�ναρξη οποιασδη� ποτε  α� λλης
διαδικασι�ας.

Ο ιταλικο� ς προυA πολογισμο� ς 2020, ο� πως εγκρι�θηκε στο τε�λος του 2019 απο�  το νομοθετικα�  σω� ματα
της χω� ρας, στοχευ� ει και αντανακλα�  δια� θεση ανα� δειξης της ενι�σχυσης της κοινωνικη� ς δια� σταση� ς
του και κινει�ται στη βα� ση το� νωσης της εσωτερικη� ς ζη� τησης με�σω λελογισμε�νων παρεμβα� σεων στο
πεδι�ο  των  φορολογικω� ν  ελαφρυ� νσεων  και  αυ� ξησης  των  δημο� σιων  επενδυ� σεων.  Παρα� λληλα
επιδιω� κει  να  εξασφαλι�σει  την  απαραι�τητη  δημοσιονομικη�  κα� λυψη  με  περιορισμο�  της
φοροδιαφυγη� ς  με�σω  της  επε�κτασης  των  ηλεκτρονικω� ν  πληρωμω� ν  και  το� νωση  των  δημο� σιων
εσο� δων με σειρα�  στοχευμε�νων φορολογικω� ν με�τρων.

Αναλυτικο� τερα οι σημαντικο� τερες προ� νοιες του προυA πολογισμου�  2020 ει�ναι οι ακο� λουθες.
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1 Μη ενεργοποι�ηση της ρη� τρας αυτο� ματης αυ� ξησης ΦΠΑ απο�  22% σε 25% και ειδικω� ν φο� ρων
κατανα� λωσης  για  το  2020,  με  διατη� ρηση  σε  εφεδρει�α  της  δημοσιονομικη� ς  ασφαλιστικη� ς
δικλει�δας για ενδεχο� μενη ενεργοποι�ηση της αναπροσαρμογη� ς των επιβαρυ� νσεων στα καυ� σιμα
το 2021. Το κο� στος του με�τρου εκτιμα� ται σε 23 δις ευρω� .

2 Μει�ωση φορολογικη� ς επιβα� ρυνσης εργαζο� μενων, με�σω επε�κτασης της μηνιαι�ας φορολογικη� ς
ε�κπτωσης των περι�που 50 ευρω�  που ει�χε θεσμοθετηθει�  επι�  κυβε�ρνησης Renzi και σε ετη� σια
εισοδη� ματα απο�  26.600-35.000 ευρω� . Το κο� στος του με�τρου εκτιμα� ται σε 3 δις ευρω�  το 2020
και 5 δις ευρω�  το 2021.

3 Κατα� ργηση της συμμετοχη� ς  ασφαλισμε�νων (superticket) στην δαπα� νη παροχη� ς  ορισμε�νων
υπηρεσιω� ν υγει�ας απο�  Σεπτε�μβριο 2020. Παρα� λληλα προγραμματι�ζεται η δια� θεση κονδυλι�ου
2  δις  ευρω�  για  την  αναβα� θμιση  εξοπλισμου�  νοσοκομει�ων  και  ανακαι�νιση  κτιριακω� ν
υποδομω� ν. 

4 Ταμει�ο Οικογε�νειας (Family Act) με διαθε�σιμο κεφα� λαιο 1,1 δις το 2021 και 1,2 δις ετησι�ως
απο�  2022. Προβλε�πεται να χρηματοδοτει� πολιτικε�ς που θα στοχευ� ουν στην αντιμετω� πιση του
δημογραφικου�  προβλη� ματος και στην ενι�σχυση οικογενειω� ν με χαμηλο�  εισο� δημα.

5 Πρα� σινο  Ταμει�ο  (Green Deal)  που  θα  διαθε�σει  4,24  δις  ευρω�  τη  περι�οδο  2020-2023  για
περιβαλλοντικε�ς δρα� σεις και παρεμβα� σεις με στο� χο τη μο� χλευση ιδιωτικω� ν επενδυ� σεων.

6 Επενδυ� σεις  για  αναβα� θμιση  υποδομω� ν  μεταφορω� ν,  παιδει�ας,  και  δημοσι�ων  κτηρι�ων.
Προβλε�πεται αυ� ξηση των σχετικω� ν κονδυλι�ων απο�  4,9 δις σε 8,8 δις ευρω�  για τη περι�οδο
2021-2034.

7 Ενι�σχυση προγραμμα� των Δη� μων και Περιφερειω� ν με 9,1 δις ευρω�  τη περι�οδο 2021-2034.

8 Περιστολη�  δαπανω� ν  δημο� σιου  τομε�α-μει�ωση λειτουργικου�  κο� στους  Υπουργει�ων (spending
review) κατα�  περι�που 1 δις ευρω�  ετησι�ως για τη περι�οδο 2020-2022.

9 Φορολογι�α ζαχαρωδω� ν αναψυκτικω� ν (sugar tax) με 0,10 ευρω�  το λι�τρο, απο�  Οκτω� βριο 2020.

10 Φορολογι�α σε πλαστικα�  ει�δη μι�ας χρη� σης με 0,45 ευρω�  το κιλο� , απο�  Ιου� λιο 2020. Εξαιρου� νται
ο� σα  προιAο� ντα  περιε�χουν  πλαστικο�  ε�ως  40%  και  ο� σα  προε�ρχονται  απο�  ανακυκλωμε�νο
πλαστικο� . Εκτιμα� ται το με�τρο να αποφε�ρει ε�σοδα 59 εκατ. ευρω�  το 2020 και 577 εκατ. ευρω�
σε βα� θος τριετι�ας.

11 Φορολογι�α 20% για κε�ρδη πε�ραν των 500 ευρω�  απο�  τυχερα�  παι�γνια, απο�  τον Μα� ρτιο 2020,
καθω� ς και αυ� ξηση φορολογικη� ς επιβα� ρυνσης λειτουργι�ας ηλεκτρονικω� ν τυχερω� ν παιγνι�ων.

12 Φορολογι�α 3% επι�  των εσο� δων επιχειρη� σεων παροχη� ς  διαδικτυακω� ν υπηρεσιω� ν, με κυ� κλο
εργασιω� ν που υπερβαι�νει τα 750 εκατ. ευρω�  (digital tax).

13 Κι�νητρα για χρη� ση ηλεκτρονικω� ν  πληρωμω� ν  με  διασυ� νδεση  προς την μορφη�  επιστροφη� ς
φο� ρου, το κο� στος των οποι�ων εκτιμα� ται σε 3 δις ευρω�  τη περι�οδο 2020-2021.

Σημειω� νεται  ο� τι  οι  μακρο-οικονομικε�ς  υποθε�σεις  του  σεναρι�ου  επι�  του  οποι�ου  στηρι�χθηκε  η
εκπο� νηση του προυA πολογισμου�  προβλε�πουν αυ� ξηση του ΑΕΠ 0,8% το 2020 και 1,0% το 2021,
δημοσιονομικο�  ε�λλειμμα 2,2% του ΑΕΠ το 2020 και  1,8% το 2021 και  ανεργι�α  10% και  9,5%
αντι�στοιχα. Παρα� λληλα εκτιμα� ται ο� τι το δημο� σιο χρε�ος θα αποκλιμακωθει� απο�  135,2% του ΑΕΠ το
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2020 σε 133,4% του ΑΕΠ τον επο� μενο χρο� νο. Αυτε�ς οι εκτιμη� σεις ανετρα� πησαν εκ βα� θρων απο�  την
ενσκυ� ψασα πανδημι�α Covid-19 απο�  το τε�λος Φεβρουαρι�ου 2020. 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο
Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Ιταλίας

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Εξαγωγε�ς αγαθω� ν (αξι�α) 398,9 412,3 417,3 448,1 462,9 475,8
Εισαγωγε�ς αγαθω� ν (αξι�α) 356,9 370,5 367,6 400,7 424,0 422,9
Εμπορικο�  ισοζυ� γιο (αξι�α) 42,0 41,8 49,7 47,4 38,9 52,9
Εξαγωγε�ς υπηρεσιω� ν (αξι�α) 85,8 88,6 91,3 99,0 104,5 107,3
Εισαγωγε�ς υπηρεσιω� ν (αξι�α) 86,9 91,3 94,0 102,7 108,8 110,6
Ισοζυ� γιο υπηρεσιω� ν (αξι�α) -1,1 -2,7 -2,7 -3,7 -4,3 -3,3
Πηγε�ς: ISTAT, BOI, δις ευρω�

Ει�ναι  εμφανε�ς  ο� τι  η  αυ� ξηση  των  εξαγωγω� ν  της  Ιταλι�ας  ει�ναι  εντυπωσιακη� ,  με  συνε�πεια  η
υποδεε�στερου  ευ� ρους  αυ� ξηση  των  εισαγωγω� ν  να  οδηγη� σει  σε  μεγε�θυνση  του  εμπορικου�
πλεονα� σματος της χω� ρας.  Εκ παραλλη� λου,  σημειω� νεται μει�ωση του ελλει�μματος του ισοζυγι�ου
εμπορι�ου υπηρεσιω� ν που αντανακλα� ται στη βελτι�ωση ισοζυγι�ου πληρωμω� ν της χω� ρας. 

3.1 Εμπόριο αγαθών

Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Ιταλίας

2018 2019 % Μεταβολη�
στην αξι�α

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας

Αξι�α % στο 
συ� νολο

Αξι�α % στο 
συ� νολο

84 μηχανε�ς, λε�βητες 90,1 19,5 90,3 19,0 0,2
87 αυτοκι�νητα 38,1 8,2 37,0 7,8 -2,9
85 μηχανε�ς η� χου και εικο� νας 28,7 6,2 28,4 6,0 -1,0
30 φαρμακευτικα� 23,5 5,1 30,0 6,3 27,7
39 πλαστικε�ς υ� λες και προιAο� ντα 19,1 4,3 19,0 4,0 -0,5
73 προιAο� ντα σιδη� ρου χα� λυβα 16,6 3,6 16,4 3,5 -1,2
27 ορυκτα�  καυ� σιμα, λα� δια 15,9 3,4 13,8 2,9 -13,2
72 σι�δηρος χα� λυβας 12,7 2,8 11,9 2,5 -6,3
94 ε�πιπλα φωτιστικα� 12,3 2,7 12,3 2,6 0
62 ενδυ� ματα α� λλα απο�  πλεκτα� 11,6 2,5 12,3 2,6 6,0
90 ο� ργανα οπτικη� ς, ιατρικη� ς 11,3 2,4 11,7 2,5 3,5
71 πολυ� τιμα με�ταλλα προιAο� ντα 10,7 2,3 13,8 2,9 29,0
64 υποδη� ματα 10,4 2,2 11,0 2,3 5,8
22 ποτα� 9,0 2,0 9,7 2,0 7,8
42 προιAο� ντα δε�ρματος 8,8 1,9 11,0 2,3 25,0
61 ενδυ� ματα πλεκτα� 8,1 1,7 8,9 1,9 9,9
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29 χημικα�  προιAο� ντα 7,2 1,6 7,0 1,5 -2,8
48 χαρτι�, προιAο� ντα 6,5 1,4 6,3 1,3 -3,1
76 αλουμι�νιο, προιAο� ντα 6,1 1,3 5,8 1,2 -4,9
99 δια� φορα 5,3 1,1 6,5 1,4 22,6

Πηγε�ς: ISTAT, δις ευρω�
Παρατηρου� με ο� τι οι 5 πρω� τες εξαγωγικε�ς κατηγορι�ες της χω� ρας (43,1% του συνο� λου εξαγωγω� ν)
αφορου� ν προιAο� ντα υψηλη� ς τεχνολογι�ας και ε�ρευνας, με αυξημε�νη προστιθε�μενη αξι�α. 
Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Ιταλίας

2018 2019 % Μεταβολη�
στην αξι�α

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας

Αξι�α % στο 
συ� νολο

Αξι�α % στο 
συ� νολο

27 ορυκτα�  καυ� σιμα, λα� δια 57,3 13,5 52,2 12,3 -8,9
87 αυτοκι�νητα 43,1 10,2 42,9 10,1 -0,5
84 μηχανε�ς, λε�βητες 40,9 9,6 41,4 9,8 1,2
85 μηχανε�ς η� χου και εικο� νας 31,9 7,5 32,4 7,7 1,6
30 φαρμακευτικα� 22,6 5,3 24,3 5,7 7,5
72 σι�δηρος χα� λυβας 18,9 4,5 17,4 4,1 -7,9
39 πλαστικε�ς υ� λες και προιAο� ντα 18,7 4,4 18,2 4,3 -2,3
29 χημικα�  προιAο� ντα 14,1 3,3 14,4 3,4 2,1
90 ο� ργανα οπτικη� ς, ιατρικη� ς 11,3 2,7 12,0 2,8 6,2
71 πολυ� τιμα με�ταλλα προιAο� ντα 9,4 2,2 11,3 2,7 20,2
61 ενδυ� ματα πλεκτα� 7,3 1,7 7,3 1,8 0
62 ενδυ� ματα α� λλα απο�  πλεκτα� 6,9 1,6 7,5 1,8 8,7
74 χαλκο� ς , προιAο� ντα 6,3 1,5 6,0 1,4 -4,8
64 υποδη� ματα 6,1 1,4 6,3 1,5 3,3
76 αλουμι�νιο, προιAο� ντα 5,9 1,4 5,6 1,3 -5,1
73 προιAο� ντα σιδη� ρου χα� λυβα 5,9 1,4 6,0 1,4 1,7
38 δια� φορα χημικα�  προιAο� ντα 5,7 1,3 5,7 1,3 0
48 χαρτι�, προιAο� ντα 5,3 1,3 5,1 1,2 -3,8
03 ψα� ρια, θαλασσινα� 4,6 1,1 4,6 1,1 0
02 κρε�ατα 4,5 1,1 4,6 1,1 2,2

Πηγε�ς: ISTAT, δις ευρω�

Οι  5  σημαντικο� τερες  κατηγορι�ες  εισαγο� μενων  προιAο� ντων  (45,6%  των  εισαγωγω� ν)  αφορου� ν
καυ� σιμα, προιAο� ντα υψηλη� ς τεχνολογι�ας και φα� ρμακα.

Πίνακας 5: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Ιταλίας 2019

Κατάταξη Χώρα Αξία
εξαγωγών

% στο
σύνολο

%  Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1 Γερμανι�α 58,1 12,2 -0,2
2 Γαλλι�α 49,8 10,5 2,3
3 ΗΠΑ 45,6 9,6 7,5
4 Ελβετι�α 26,0 5,5 16,6
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5 Ην. Βασι�λειο 24,9 5,2 4,6
6 Ισπανι�α 24,0 5,0 -0,8
7 Βε�λγιο 14,0 2,9 6,0
8 Πολωνι�α 13,4 2,8 -2,2
9 Κι�να 13,0 2,7 -0,8
10 Ολλανδι�α 11,8 2,5 0,9

Ελλάς 4,5 0,9 -2,2
Πηγε�ς: ISTAT, δις ευρω�

Πίνακας 6: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Ιταλίας και η θέση της Ελλάδας 2019

Κατάταξη Χώρα Αξία
εισαγωγών

% στο
σύνολο

%  Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1 Γερμανι�α 69,6 16,5 -0,9
2 Γαλλι�α 36,6 8,7 -
3 Κι�να 31,7 7,5 2,6
4 Ολλανδι�α 23,0 5,4 1,3
5 Ισπανι�α 21,4 5,1 2,9
6 Βε�λγιο 19,5 4,6 1,0
7 ΗΠΑ 17,0 4,0 6,3
8 Ρωσι�α 14,3 3,4 -4,7
9  Ελβετι�α 10,9 2,6 -0,9
10 Ην. Βασι�λειο 10,7 2,5 -5,3

Ελλα� ς 2,7 0,6 -6,9
Πηγε�ς: ISTAT, δις ευρω�

3.2 Εμπόριο υπηρεσιών

Πίνακας 7: Εισπράξεις Ιταλίας

2018 2019 Μεταβολή
στην αξία

Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση
EBOPS 2010 ή BPM6

Αξι�α % στο
συ� νολο

Αξι�α % στο
συ� νολο

Μεταποίηση 4.980,2 4,8 5.290,3 4,9 6,2
Υπηρεσίες συντήρησης 665,1 0,6 684,5 0,6 2,9
Μεταφορές 13.329,4 12,8 13.414,0 12,5 0,6
Τουρισμός/ταξίδια 41.712,3 39,9 44.302,2 41,3 6,2
Κατασκευές 431,8 0,4 685,2 0,6 58,7
Υπηρεσίες ασφάλισης και σύνταξης 1.386,1 1,3 933,3 0,9 -32,7
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 6.411,5 6,1 4.664,0 4,3 -27,3
Χρήση πνευματικών δικαιωμάτων 4.197,6 4,0 4.037,7 3,8 -3,8
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 7.984,6 7,6 8.014,5 7,5 0,4
Λοιπές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 22.574,2 21,6 24.399,0 22,7 8,1
Πολιτιστικές υπηρεσίες και αναψυχής 169,7 0,2 339,5 0,3 100,1
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης 680,2 0,7 522,7 0,5 -23,2
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ΣΥΝΟΛΟ 104.522,7 107.286,9 2,6

Πηγε�ς: BOI, εκατ. ευρω�

Συναφω� ς προς τα ανωτε�ρω στοιχει�α η κυριο� τερη ει�σπραξη υπηρεσιω� ν προε�ρχεται απο�  τον 
τουρισμο� .

Πίνακας 8: Πληρωμές Ιταλίας

2018 2019 Μεταβολή
στην αξία

Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση
EBOPS 2010 ή BPM6

Αξι�α % στο
συ� νολο

Αξι�α % στο
συ� νολο

Μεταποίηση 3.073,8 2,9 3.200,3 2,9 4,1
Υπηρεσίες συντήρησης 1.051,9 1,0 1.241,9 1,1 18,1
Μεταφορές 22.847,5 21,3 23.231,1 21,0 1,7
Τουρισμός/ταξίδια 25.485,0 23,8 27.100,2 24,5 6,3
Κατασκευές 45,8 0,0 167,7 0,2 266,2
Υπηρεσίες ασφάλισης και σύνταξης 3.023,3 2,8 2.739,0 2,5 -9,4
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 9.061,2 8,4 9.583,5 8,7 5,8
Χρήση πνευματικών δικαιωμάτων 4.357,0 4,1 4.688,1 4,2 7,6
Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 9.749,9 9,1 10.482,0 9,5 7,5
Λοιπές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 26.192,7 24,4 26.503,6 24,0 1,2
Πολιτιστικές υπηρεσίες και αναψυχής 603,1 0,6 268,9 0,2 -55,4
Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης 1.769,2 1,6 1.365,7 1,2 -22,8
ΣΥΝΟΛΟ 107.260,6 110.572,2 3,1

Πηγε�ς: BOI, εκατ. ευρω�

Πίνακας 9: 10 Σημαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Ιταλίας και η θέση της Ελλάδας 

Κατάταξη Χώρα
Αξία

εξαγωγών
% στο

σύνολο
Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1 Γερμανι�α 11.181 11,3 -0,3
2 ΗΠΑ 9.326 9,4 14,6
3 Γαλλι�α 9.174 9,3 5,5
4 Ελβετι�α 8.806 8,9 12,6
5 Ην. Βασι�λειο 8.423 8,5 -0,3
6 Ολλανδι�α 3.480 3,5 27,3
7 Ισπανι�α 3.021 3,1 7,9
8 Ιρλανδι�α 2.748 2,8 9,5
9 Αυστρι�α 2.605 2,6 6,4

10 Βε�λγιο 2.596 2,6 5,3
28 Ελλα� ς 524 0,5 -16,6

Πηγε�ς: ISTAT, διαθε�σιμα στοιχει�α 2017, εκατ. ευρω�
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Πίνακας 10: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές υπηρεσιών Ιταλίας και η θέση της Ελλάδας 

Κατάταξη Χώρα Αξία
εισαγωγών

% στο
σύνολο

Μεταβολή μεταξύ 2
τελευταίων χρόνων

1 Γερμανι�α 10.279 10,0 12,9
2 Ην. Βασι�λειο 8.630 8,4 0,3
3 Γαλλι�α 8.430 8,2 4,1
4 ΗΠΑ 7.572 7,4 -3,1
5 Λουξεμβου� ργο 6.518 6,3 17,3
6 Ελβετι�α 5.932 5,8 17,1
7 Ιρλανδι�α 5.897 5,7 16,1
8 Ισπανι�α 4.433 4,3 14,2
9 Ολλανδι�α 3.972 3,9 14,2

10 Αυστρι�α 2.668 2,6 2,8
14 Ελλα� ς 1.815 1,8 23,2

Πηγε�ς: ISTAT, διαθε�σιμα στοιχει�α 2017, εκατ. ευρω�

1.1.4 Επενδύσεις
Πίνακας 11: Επενδύσεις από και προς την Ιταλία

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – 
απόθεμα τέλος έτους αναφοράς)

290,3 312,7 329,0 350,6 372,4 n/a

Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο 
εξωτερικό (συνολικά κεφάλαια – 
απόθεμα τέλος έτους αναφοράς)

404,1 430,2 444,5 464,5 484,1 n/a

Πηγε�ς: Banca d’ Italia, δις ευρω�

1.2 Στοιχεία της οικονομίας Λομβαρδίας 

Οικονομικό Προφίλ Περιφέρειας Λομβαρδίας

Πρωτευ� ουσα Μιλα� νο

Επαρχι�ες 12

Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, 
Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, 
Lodi, Monza και Brianza

Έκταση 23.863 km2

Πληθυσμο� ς 1/1/2020 10.036.258 κα� τοικοι

ΑΕΠ 2019 (εκτιμη� σεις) €392,25 δις

Κατα Κεφαλη� ν ΑΕΠ 2019 (εκτιμη� σεις) €39.080 
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Άμεσες Ξε�νες Επενδυ� σεις (2018) €9,7 δις

Ποσοστο�  Απασχο� λησης 2019 68,40%

Ποσοστο�  Ανεργι�ας  2019 5,60%

Η Λομβαρδι�α βρι�σκεται στο βορειοδυτικο�  τμη� μα της Ιταλι�ας. Καλυ� πτει μια ε�κταση περι�που 23.877
km2  και συνορευ� ει με την Ελβετι�α (στα βο� ρεια), Canton Ticino και Canton GraubuA nden) και με τις
περιφε�ρειες  της  Ιταλι�ας,  Trentino-Alto  Adige  /  SuA dtirol  και  Veneto  (στα  ανατολικα� ),  Emiglia-
Romagna (στα νο� τια) και Piemonte (στα δυτικα� ). Συ� μφωνα με τα τελευται�α στοιχει�α, ο πληθυσμο� ς
της   περιοχη� ς  ανε�ρχεται  σε  10.036.258  κατοι�κους  (Eurostat,  2020).  Η  Λομβαρδι�α  ει�ναι  η  πιο
πυκνοκατοικημε�νη περιοχη�  στην Ιταλι�α και μι�α απο�  τις μεγαλυ� τερες περιφε�ρειες. Το Μιλα� νο ει�ναι
η πρωτευ� ουσα της περιοχη� ς και κατατα� σσεται ως  δευ� τερη μεγαλυ� τερη πο� λη και  μητροπολιτικη�
περιοχη�  στην Ιταλι�α (διαιρει�ται σε 12 επαρχι�ες).

Η  Λομβαρδι�α  ει�ναι  μια  απο�  τις  πλουσιο� τερες  περιφε�ρειες  της  ΕΕ.  Αν  και  η  ιταλικη�  οικονομι�α
επλη� γη  σοβαρα�  απο�  την  παγκο� σμια  οικονομικη�  κρι�ση,  το  κατα�  κεφαλη� ν  ΑΕΠ της  Λομβαρδι�ας
παραμε�νει  απο�  τα υψηλο� τερα στην Ευρω� πη,  περι�που 26% υψηλο� τερο απο�  τον εθνικο�  και  τον
κοινοτικο�  με�σο ο� ρο,  και ανη� λθε, συ� μφωνα με εκτιμη� σεις,  στα   €39.080  το 2019 (28.400 ευρω�
στην Ιταλι�α και 29.500 ευρω�  στην ΕΕ) (Eurostat, 2019).

Απο�  το 1988 η Λομβαρδι�α ανη� κει στο δι�κτυο συνεργασι�ας των τεσσα� ρων Περιφερειω� ν γνωστο�  ως
«Four  Motors  of  Europe»  (www.4motors.eu)  μαζι�  με   την  Baden-WuA rttemberg  (Germany),
Catalonia (Spain),  και  Auvergne-Rhov ne-Alpes (France).

Στη  Λομβαρδι�α  δραστηριοποιου� νται  επιχειρη� σεις  ο� λων  των  τομε�ων,  το� σο   παραδοσιακω� ν
(γεωργι�α,  κτηνοτροφι�α) ο� σο και της βαρια� ς και ελαφρια� ς βιομηχανι�ας. Ο κλα� δος των υπηρεσιω� ν
αναπτυ� χθηκε δυναμικα�  τις τελευται�ες δεκαετι�ες και σχετι�ζεται κυρι�ως με το διεθνε�ς εμπο� ριο και
τις χρηματοοικονομικε�ς υπηρεσι�ες. Το συ� στημα παραγωγη� ς της Λομβαρδι�ας εξακολουθει�  να ει�ναι
ε�να απο�  τα πιο ανεπτυγμε�να στην Ιταλι�α και την Ευρω� πη,  κατε�χοντας ε�να απο�  τα υψηλο� τερα
ποσοστα�  επιχειρηματικο� τητας (το  2017 αντιστοιχου� σαν  74 επιχειρη� σεις  ανα�  1000 κατοι�κους),
ενω�  οι ενεργε�ς εταιρει�ες στην περιοχη�  υπολογι�ζονται σε 745.000 περι�που (17,4% του συνο� λου της
χω� ρας).

Οι  ΜΜΕ  κυριαρχου� ν  στη  Λομβαρδι�α  και  προ� κειται  κυρι�ως  για  οικογενειακε�ς  επιχειρη� σεις,  με
εξαι�ρεση  λι�γες  μεγα� λου  μεγε�θους.  Το  2019 καταγρα� φηκε  ο� τι  το  40% περι�που  των  συνολικου�
αριθμου�  των επιχειρη� σεων της περιοχη� ς εδρευ� ει στο Μιλα� νο και την επαρχι�α του. Οι κυ� ριοι τομει�ς
επιχειρηματικο� τητας  ει�ναι:  μηχανικη� ,  ηλεκτρονικα� ,  μεταλλουργι�α,  κλωστουA φαντουργικα�
προιAο� ντα, χημικα�  και πετροχημικα� , φαρμακευτικα� , τρο� φιμα, εκδο� σεις, υποδη� ματα και ε�πιπλα. Το
Ιταλικο�  Χρηματιστη� ριο, ε�να απο�  τα σημαντικο� τερα ευρωπαιAκα�  χρηματιστη� ρια, εδρευ� ει στο Μιλα� νο
και  η  Εμπορικη�  Έκθεση του Μιλα� νου  (FIERA-MILANO) ει�ναι  ο  τρι�τος  μεγαλυ� τερος  εκθεσιακο� ς
χω� ρος στην Ευρω� πη. 

Επιπλε�ον, η Λομβαρδι�α βρι�σκεται μεταξυ�  των πρω� των περιφερειω� ν της χω� ρας σε αριθμο�  ξε�νων
ταξιδιωτω� ν, ο οποι�ος σε μεγα� λο βαθμο�  σχετι�ζεται με λο� γους εργασι�ας. Απο�  τις δαπα� νες των ξε�νων
επισκεπτω� ν για λο� γους εργασι�ας στη Λομβαρδι�α το 10% προε�ρχεται απο�  συμμετοχη�  σε εμπορικε�ς
εκθε�σεις. Συ� μφωνα με τα στατιστικα�  στοιχει�α της Περιφε�ρειας,  η Λομβαρδι�α κατατα� σσεται στην
τρι�τη  θε�ση  μεταξυ�  των  περιφερειω� ν  της  Ευρω� πης  σε  αριθμο�  εταιρειω� ν  συμμετεχουσω� ν  σε
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εμπορικε�ς εκθε�σεις και στη δευ� τερη σε χω� ρους και αριθμο�  εκδηλω� σεων. Την περι�οδο 2012-2019
κατα�  με�σο  ο� ρο  23.000  εταιρει�ες  συμμετει�χαν  σε  περι�που  60  ετη� σιες  εκθε�σεις.  Οι  επισκε�πτες
εκτιμω� νται σε 1.800.000 ετησι�ως εκ των οποι�ων το ¼ απο�  το εξωτερικο� .

Το  αεροδρο� μιο  Malpensa αποτελει�  το  σημαντικο� τερο  αεροδρο� μιο  της  χω� ρας  στη  μεταφορα�
εμπορευμα� των (545.000 το� νοι-μει�ωση -2,4% σε σχε�ση με το 2018) και το δευ� τερο στη διακι�νηση
επιβατω� ν.  Το  2019  στα  αεροδρο� μια   Malpensa και  Linate,  διακινη� θηκαν  35  εκ.  επιβα� τες
σημειω� νοντας αυ� ξηση +4,4% σε σχε�ση με το 2018.

Σημειω� νεται  ο� τι,  η  Λομβαρδι�α  διαθε�τει  ιδιαι�τερα  ανεπτυγμε�νο  δι�κτυο  σιδηροδρομικω� ν
μεταφορω� ν. 

Αναλυτικο� τερα:

Κατα�  το ε�τος 2019, η οικονομικη�  δραστηριο� τητα στη Λομβαρδι�α επιβραδυ� νθηκε περαιτε�ρω και
εξακολου� θησε  η τα� ση επιβρα� δυνσης που ει�χε εκδηλωθει� κατα�  το δευ� τερο εξα� μηνο του 2018.

 Εξέλιξη ΑΕΠ

Συ� μφωνα με εκτιμη� σεις της Κεντρικη� ς Τρα� πεζας της Ιταλι�ας, το ΑΕΠ της Λομβαρδι�ας αυξη� θηκε
οριακα�  κατα�  0,5% το  2019 σε σχε�ση με το 2018 και εκτιμα� ται ο� τι σε απο� λυτους αριθμου� ς ανη� λθε
στα 392,25  δις.  Απο�  την  μακροχρο� νια  ανα� λυση  του  παρακα� τω  διαγρα� μματος  φαι�νεται  ο� τι  το
χρονικο�  δια� στημα 2001 – 2017,  το ΑΕΠ της Λομβαρδι�ας η� ταν χαμηλο� τερο αφενο� ς απο�  το ΑΕΠ των
28 της ΕΕ αφετε�ρου  απο�  το ΑΕΠ  ΕυρωπαιAκω� ν περιφερειω� ν παρο� μοιων με την Λομβαρδι�α (ο� σον
αφορα�  στο κατα�  κεφαλη� ν εισο� δημα, στον πληθυσμο�  και στη δομη�  της παραγωγη� ς). 

Πηγή: Banca d’Italia

Βιομηχανική παραγωγή.

Συ� μφωνα  με  τα  στοιχει�α  της  Unioncamere Lombardia,  Confindustria Lombardia  και  της
Περιφε�ρειας της Λομβαρδι�ας (UCR), κατα�  το  2019, η βιομηχανικη�  παραγωγη�  παρε�μεινε στα� σιμη
(0,1% ο με�σος ετη� σιος  ο� ρος),  σε συ� γκριση με την ι�δια περι�οδο του 2018,  ο� που ει�χε  σημειωθει�
αυ� ξηση κατα�  +3%.
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Ειδικο� τερα, η παραγωγη�  των μικρου�  μεγε�θους επιχειρη� σεων μειω� θηκε σε συ� γκριση με την ι�δια
περι�οδο του 2018, ενω�   η παραγωγη�  του μεσαι�ου μεγε�θους επιχειρη� σεων σημει�ωσε μικρη�  αυ� ξηση.

Οι  τομει�ς  στους  οποι�ους  σημειω� θηκε  αυ� ξηση  της  παραγωγικη� ς  δραστηριο� τητας  ει�ναι:  των
τροφι�μων (ε�δειξε την πιο μεγα� λη δυναμικη� ), ακολουθου� μενος απο�  τον τομε�α  των ορυκτω� ν (χωρι�ς
μεταλλευ� ματα), των χημικω� ν, της ε�νδυσης και της κλωστουA φαντουργι�ας. Αντι�θετα, ο τομε�ας των
μεταφορω� ν  κατε�γραψε τις σημαντικο� τερες μειω� σεις.

Επιπλε�ον, οι παραγγελι�ες στο εσωτερικο�  μειω� θηκαν οριακα�  (-0,2%) σε σχε�ση με την ι�δια περι�οδο
του 2018,  ενω�  οι  παραγγελι�ες απο�  το εξωτερικο�  σημει�ωσαν μικρη�  α� νοδο(+0,6%) .  Μει�ωση της
τα� ξεως του -3%  σημει�ωσαν και οι επενδυ� σεις, οι οποι�ες το 2018 ει�χαν σημειω� σει αυ� ξηση +10% σε
σχε�ση με το προηγου� μενο ε�τος.

Κατασκευαστικός τομέας

Μετα�  απο�  μια περι�οδο κρι�σης ο τομε�ας των κατασκευω� ν, ενισχυ� θηκε σημαντικα�  απο�  το 2015 και
μετα� . Κατα�  την υπο�  εξε�ταση περι�οδο, ο� σον αφορα�  τον τομε�α των κατασκευω� ν, η προστιθε�μενη
αξι�α αυξη� θηκε κατα�  +2.5%  και ο τζι�ρος κατα�  +5,3% σε σχε�ση με το προηγου� μενο ε�τος.  

Επιπλε�ον,  αυ� ξηση παρουσια� στηκε και στην αξι�α των δημο� σιων διαγωνισμω� ν στην περιοχη�  ,  σε
συ� γκριση με το 2018.

Οι  εργασι�ες  στο  Μιλα� νο  για  την  κατασκευη�   της  γραμμη� ς  του  μετρο�  M4  συνεχι�στηκαν,  ενω�
ξεκι�νησαν δυναμικα�   τα ε�ργα αστικη� ς ανα� πλασης (σιδηροδρομικοι� σταθμοι�, πεζοδρομη� σεις, κ.α� ).

Η  αγορα�  των   κατοικιω� ν  ενισχυ� θηκε  την  ι�δια  περι�οδο,  καθω� ς,  αφενο� ς  αυξη� θηκε  ο  συνολικο� ς
αριθμο� ς πωλη� σεων κατοικιω� ν κατα�  +5,9%, αφετε�ρου οι τιμε�ς αυξη� θηκαν κατα�  +1,8% σε συ� γκριση
με το προηγου� μενου ε�τους. (ει�χαν αυξηθει� κατα�  0,6%, ο� σο και σε εθνικο�  επι�πεδο). Σημειω� νεται
ο� τι, οι τιμε�ς των κατοικιω� ν σημει�ωσαν σημαντικη�  αυ� ξηση στα προα� στια και στην περιφε�ρεια του
Μιλα� νου.

Το  Μιλα� νο  αναδει�χθηκε  στην   πιο  ελκυστικη�  περιοχη�  της  Ιταλι�ας  για  επενδυ� σεις  ακινη� των,
ιδιαι�τερα  απο�  ξε�νους  επενδυτε�ς.  Τα  πιο  σημαντικα�  κατασκευαστικα�  ε�ργα,  απο�  οικονομικη� ς
α� ποψης, ει�ναι τα ε�ργα στις περιοχε�ς  Porta Nuova και Santa Giulia και τα ε�ργα ανα� πλασης των
πρω� ην  σιδηροδρομικω� ν  γραμμω� ν,  ε�ργα  που  σχετι�ζονται  και  με  την  ε�λευση  των  Χειμερινω� ν
Ολυμπιακω� ν Αγω� νων του 2026 και το προ� γραμμα ανα� πλασης «Μιλα� νο 2030».

Ιδιωτικές μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 

Συ� μφωνα με ε�ρευνα της Ένωσης Επιμελητηρι�ων Λομβαρδι�ας (UCR), κατα�  το ε�τος 2019, ο κυ� κλος
εργασιω� ν των επιχειρη� σεων λιανικη� ς αυξη� θηκε οριακα�  κατα�  +0,6% σε σχε�ση με το προηγου� μενο
ε�τος. Πιο συγκεκριμε�να, οι επιχειρη� σεις με 3 ε�ως 9 εργαζο� μενους παρουσι�ασαν ελαφρα�  μει�ωση του
κυ� κλου εργασιω� ν τους ενω�  ο� λες οι υπο� λοιπες επιχειρη� σεις παρουσι�ασαν αυ� ξηση. 

Σε α� λλες υπηρεσι�ες, ο κυ� κλος εργασιω� ν την ι�δια περι�οδο αυξη� θηκε κατα�  +2,2%  (+2,5% το 2018)
και  αφορου� σε  ο� λους  τους  κυ� ριους  τομει�ς  και  ο� λα  τα  μεγε�θη  επιχειρη� σεων.  Ο  τομε�ας  της
πληροφορικη� ς  και  των  προηγμε�νων  υπηρεσιω� ν   η� ταν  εκει�νος  που  σημει�ωσε  τη  μεγαλυ� τερη
ανα� πτυξη, ενω�  των μεταφορω� ν τη μικρο� τερη. Ο τομε�ας του τουρισμου�  παρουσι�ασε ανα� πτυξη η
οποι�α οφει�λεται στην αυ� ξηση των δαπανω� ν του διεθνη�  τουρισμου�  (+8,8%) αλλα�  και στην αυ� ξηση
των δαπανω� ν του εγχω� ριου τουρισμου�  (+6,6%).
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Αγορά εργασίας

Κατα�  την υπο�  εξε�ταση περι�οδο, σημειω� θηκε αυ� ξηση της απασχο� λησης και  μει�ωση του ποσοστου�
της  ανεργι�ας. Η  απασχο� ληση  παρουσι�ασε  αυ� ξηση  +1,3%  και  το  ποσοστο�  απασχο� λησης
διαμορφω� θηκε στο 68,4%, απο�  67,7% το ε�τος 2018. Η αυ� ξηση της απασχο� λησης παρατηρη� θηκε
κυρι�ως στους αυτοαπασχολου� μενους που αποτελου� ν το 20,7% του συνο� λου των απασχολου� μενων
(22,7% στην Ιταλι�α) και στους μισθωτου� ς με συ� μβαση αορι�στου χρο� νου (87,5% των μισθωτω� ν
στη Λομβαρδι�α, ε�ναντι 83% των μισθωτω� ν στην Ιταλι�α). 

Η  ανεργι�α  στην  Λομβαρδι�α   παρουσι�ασε  μει�ωση και  το ποσοστο�  ανεργι�ας  διαμορφω� θηκε  στο
5,6%, ε�ναντι του 10% σε εθνικο�  επι�πεδο. Το ποσοστο�  αυτο�  ει�ναι υψηλο� τερο κατα�  2,2 μονα� δες σε
σχε�ση με το ποσοστο�  που ει�χε καταγραφει�  το 2007, την περι�οδο προ κρι�σης.

Όσον αφορα�  στην απασχο� ληση στον ιδιωτικο�  τομε�α, συ� μφωνα με τα στοιχει�α της Τρα� πεζας της
Ιταλι�ας, το ισοζυ� γιο  μεταξυ�  της ε�ναρξης νε�ων θε�σεων εργασι�ας και των απολυ� σεων, η� ταν θετικο�
υπε�ρ των πρω� των (σχεδο� ν 7 νε�ες θε�σεις εργασι�ας ανα�  1.000 κατοι�κους) αλλα�  μειω� θηκε σχεδο� ν
στο μισο�  σε σχε�ση με το προηγου� μενο ε�τος.

Επενδύσεις

Συ� μφωνα με τα διαθε�σιμα στοιχει�α του 2018 οι εκροε�ς ΑΞΕ η� ταν €11,1 δις και  κατα�  κυ� ριο λο� γο
αφορου� σαν επανεπε�νδυση κερδω� ν και α� λλα κεφα� λαια (αντιστοιχου� σαν στο 2,9% του ΑΕΠ της
Λομβαρδι�ας).  Οι καθαρε�ς  ΑΞΕ ανη� λθαν στα €9,7 δις  (αντιστοιχου� σαν  στο 2,5% του ΑΕΠ).  Στο
τε�λος  του  2018,   τα  αποθε�ματα  ΑΞΕ  στο  εξωτερικο�  και  απο�  το  εξωτερικο�  στη  Λομβαρδι�α
ανε�ρχονταν σε 43,4% και 52,7% αντιστοι�χως του ΑΕΠ της Λομβαρδι�ας.  Οι σημαντικο� τερες χω� ρες
ο� που κατευθυ� νονται οι  επενδυ� σεις της Λομβαρδι�ας ει�ναι: η Γερμανι�α, το Λουξεμβου� ργο, η Αυστρι�α
και  οι ΗΠΑ. Οι σημαντικο� τερες χω� ρες προε�λευσης κεφαλαι�ων ει�ναι: η Γαλλι�α, το Λουξεμβου� ργο, η
Ολλανδι�α και το ΗΒ.  Οι ΑΞΕ απο�  και προς τη Λομβαρδι�α αφορου� ν  κατα�  70% στον τομε�α των
υπηρεσιω� ν.  Στο  εξωτερικο�  τα  κεφα� λαια  κατευθυ� νονται  κυρι�ως  σε  εταιρει�ες  του  τομε�α
χρηματοοικονομικω� ν  και  ασφαλιστικω� ν  υπηρεσιω� ν.  Απο�  το  εξωτερικο�  κεφα� λαια  προσελκυ� ουν
εταιρει�ες  τεχνικω� ν,  εμπορικω� ν  και  επισκευω� ν.  Στη  βιομηχανι�α  οι  τομει�ς  που  προσελκυ� ουν
επενδυ� σεις στη Λομβαρδι�α ει�ναι ο χημικο� ς, φαρμακευτικο� ς και της μηχανικη� ς μεταλλευτικη� ς. 

Εξωτερικό εμπόριο

Το 2019 η αξι�α των εξαγωγω� ν της Λομβαρδι�ας,  μετα�  απο�  δυ� ο ε�τη σταθερη� ς ανα� πτυξης, παρε�μεινε
στα� σιμη,  ενω�  σε  εθνικο�  επι�πεδο  αυξη� θηκε  κατα�  +2,3%  σε  σχε�ση  με  το  προηγου� μενο ε�τος.  Σε
απο� λυτους  αριθμου� ς  οι  συνολικε�ς  εισαγωγε�ς  της  Λομβαρδι�ας  ανη� λθαν  στα  €134,5δις  ε�ναντι
€134,04δις το 2018 και οι συνολικε�ς εξαγωγε�ς της ανη� λθαν στα €127,2 δις ε�ναντι €127,25 δις το
2018.

Οι εξαγωγε�ς μειω� θηκαν: στα με�σα μεταφορα� ς (-11,4%), στα με�ταλλα και στα μηχανη� ματα (-4,4%
και -2,1% αντι�στοιχα), που αποτελου� ν τους κυριο� τερους τομει�ς εξειδι�κευσης της Λομβαρδι�ας, αλλα�
και στα ανταλλακτικα�  Η/Υ, στις ηλεκτρικε�ς συσκευε�ς και στα τρο� φιμα. Αντιθε�τως, οι εξαγωγε�ς
αυξη� θηκαν στον φαρμακευτικο�  τομε�α κατα�  +29,3% (κυρι�ως προς την αγορα�  των Η.Π.Α.) και στους
τομει�ς των δερμα� τινων  και των κλωστουA φαντουργικω� ν ειδω� ν.
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Αναφορικα�  με  τις  γεωγραφικε�ς  περιοχε�ς  που  κατευθυ� νθηκαν  οι  εξαγωγε�ς  σημειω� νουμε  τα
ακο� λουθα:  οι  ροε�ς  προς  τις  χω� ρες  της  ΕυρωπαιAκη� ς  Ένωσης   μειω� θηκαν  ελαφρω� ς.  Επιπλε�ον,
παρατηρη� θηκε  μει�ωση της ζη� τησης απο�  τη Γερμανι�α, την Ισπανι�α και την Πολωνι�α και αυ� ξηση της
ζη� τησης απο�  τη Γαλλι�α και το Ηνωμε�νο Βασι�λειο. Σε χω� ρες εκτο� ς της ΕΕ, αυξη� θηκαν οι πωλη� σεις
στις Ηνωμε�νες Πολιτει�ες, ενω�  μει�ωση παρουσι�ασαν οι πωλη� σεις στην Με�ση Ανατολη� . 

Αυ� ξηση παρουσι�ασαν επι�σης και  οι  εξαγωγε�ς  υπηρεσιω� ν,  η  οποι�α  οφει�λεται  στην αυ� ξηση των
εξαγωγω� ν των υπηρεσιω� ν πληροφορικη� ς, επικοινωνι�ας και τουρισμου� , ενω�  μει�ωση παρατηρη� θηκε
στις εξαγωγε�ς ασφαλιστικω� ν και χρηματοπιστωτικω� ν υπηρεσιω� ν. 

1.3 Οικονομικές προβλέψεις 2020. Covid 19.
2020

Προβλέψεις
κυβέρνησης σε

επικαιροποιημένο
DEF 2019

(Οκτώβριος 2019)

Προβλέψεις
κυβέρνησης σε

επικαιροποιημένο
DEF 2020

(Απρίλιος 2020)

Ευρ.  Επιτροπή
Εαρινές (Μάιος

2020) και  Θερινές
εκτιμήσεις (Ιούνιος

2020)

ΑΕΠ (Μεταβολή %) 0,6 -8,0 -11,2

Ανεργία (%) 10,0 11,6 11,8

Πληθωρισμός (%) 1,0 -0,2 -0,3

Δημοσιονομικό 
Ισοζύγιο (% ΑΕΠ)

-2,2 -7,1 -11,1

Δημόσιο Χρέος (% 
ΑΕΠ)

135,2 151,1 158,9

Σημει�ωση:  το  DEF ει�ναι  το  μεσοπρο� θεσμο  (3ετι�α)  Έγγραφο  Οικονομικη� ς  και  Δημοσιονομικη� ς
Πολιτικη� ς  της  κυβε�ρνησης,  επι�  των  παραδοχω� ν  του  οποι�ου  στηρι�ζεται  η  εκπο� νηση  του
προυA πολογισμου� . Βασικο�  με�ρος του DEF ει�ναι το Προ� γραμμα Σταθερο� τητας.

Ει�ναι προφανε�ς ο� τι η πανδημι�α και η παρατεταμε�νη παυ� ση του συνο� λου σχεδο� ν των οικονομικω� ν
δραστηριοτη� των επιδει�νωσε δραματικα�  τη πορει�α των βασικω� ν μακρο-οικονομικω� ν δεικτω� ν και
ανε�τρεψε εκ βα� θρων τις εκτιμη� σεις της κυβε�ρνησης  (2019) για την οικονομι�α.

Οι απω� λειες σε ανθρω� πινες ζωε�ς ανε�ρχονται με�χρι αρχε�ς Αυγου� στου 2020 σε 35.000 περι�που ενω�
η οικονομικη�  ζημι�α αποτυπω� νεται στις εκτιμη� σεις της ΕΕ που προβλε�πουν κα� μψη του ΑΕΠ κατα�
11,2% κατα�  το τρε�χον ε�τος.
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Προκειμε�νου να αντιμετωπισθου� ν οι οικονομικε�ς επιπτω� σεις της πανδημι�ας η Ιταλι�α ε�λαβε με�τρα
σε τρεις φα� σεις με το συ� νολο των κρατικω� ν παρεμβα� σεων να ανε�ρχεται πλε�ον σε περι�που 100 δις
ευρω� : 20 δις με�σω του Decreto Cura Italia τον Μα� ρτιο 2020, 55 δις με�σω του  Decreto Rilancio τον
Μα� ιο και 25 δις με�σω του Decreto Agosto τον Αυ� γουστο.  Τα με�τρα αποσκοπου� ν στην ενι�σχυση της
ρευστο� τητας  των  επιχειρη� σεων,  προστασι�α  της  εργασι�ας  και  της  οικογε�νειας,  στη� ριξη
εισοδημα� των και φορολογικε�ς διευκολυ� νσεις.

Οι σημαντικο� τερες προ� νοιες εν περιλη� ψει ει�ναι:
 χορη� γηση  κρατικω� ν  εγγυη� σεων  για  λη� ψη  δανει�ων  και  χορη� γηση  ευνοιAκω� ν  ο� ρων

αποπληρωμη� ς τους
 ενι�σχυση εξαγωγικω� ν πιστω� σεων
 κα� λυψη  μισθοδοσι�ας  πληγεισω� ν  επιχειρη� σεων  με  παρα� λληλη  αναστολη�  διαδικασιω� ν

απολυ� σεων και ελαφρυ� νσεις στη καταβολη�  εργοδοτικω� ν εισφορω� ν
 διευκολυ� νσεις για α� δειες με αποδοχε�ς για οικογε�νειες με παιδια�  η�  αντι�στοιχη εισοδηματικη�

ενι�σχυση σε περι�πτωση που οι γονει�ς αναγκα� σθηκαν να εργασθου� ν κατα�  τη δια� ρκεια της
πανδημι�ας

 μη καταβολη�  δημοτικω� ν φο� ρων και τελω� ν στην ακι�νητη περιουσι�α για επιχειρη� σεις του
τομε�α της διαμονη� ς και εστι�ασης

 καταβολη�  ενισχυ� σεων σε ελευ� θερους επαγγελματι�ες
 εισοδηματικε�ς  ενισχυ� σεις  σε  οικογε�νειες  που  βρι�σκονται  σε  πολυ�  δυσμενη�  οικονομικη�

κατα� σταση
 διευκολυ� νσεις για αποπληρωμη�  η� δη ληφθε�ντων δανει�ων και καταβολη�  του ΦΠΑ
 μει�ωση φορολογικω� ν επιβαρυ� νσεων στις επιχειρη� σεις του ιταλικου�  νο� του
 voucher για οικογε�νειες που επιλε�γουν να παραθερι�σουν εντο� ς της Ιταλι�ας

Η δε�σμη EU Next Generation στο πλαι�σιο κατανομη� ς  προβλε�πει ροη�  προς την Ιταλι�α κεφαλαι�ων
συνολικα�  υ� ψους 209 δις  ευρω�  (81  δις  επιχορηγη� σεις,  128 δις  δα� νεια,  ενω�  ει�ναι  η  μεγαλυ� τερη
λη� πτρια με ποσοστο�  28%. Το ευ� ρος της εκταμι�ευσης των κεφαλαι�ων που αντιπροσωπευ� ει  την
τα� ση  της   απορροφησιμο� τητας,  συνδε�εται  α� ρρηκτα  με  την  αποτελεσματικο� τητα της  δημο� σιας
διοι�κησης  και  τις  εγγενει�ς  δυνατο� τητες  των  δημο� σιων  οικονομικω� ν  για  κα� λυψη  τυχο� ν
συγχρηματοδοτη� σεων. Η Ιταλι�α απο�  τον ο� γκο των ανωτε�ρω κεφαλαι�ων ε�χει την δυνατο� τητα να
αντλη� σει με�σω του Ταμει�ου Ανα� καμψης διαθε�σιμους πο� ρους υ� ψους 63 δις ευρω� .

Επιπρο� σθετα  και  πε�ραν  του  EU Next Generation η  Ιταλι�α  ε�χει  δυνατο� τητα  προ� σβασης  και
αξιοποι�ησης  χρηματοδοτικω� ν  ροω� ν  απο�  τα  ακο� λουθα  προγρα� μματα  αντιμετω� πισης  των
συνεπειω� ν της πανδημι�ας:

1. Προ� γραμμα SURE για αντιμετω� πιση ανεργι�ας. Συνολικου�  υ� ψους 100 δις ευρω� , χορηγει�ται
υπο�  την μορφη�  δανει�ων απο�  την ΕυρωπαιAκη�  Ένωση.

2. Προ� γραμμα ESM Pandemic Crisis Support για στη� ριξη συστημα� των υγει�ας κ/μ ευρωζω� νης:
Συνολικου�  υ� ψους 240 δις.  Η χορη� γηση θα προσλα� βει τον χαρακτη� ρα δανειοδο� τησης με
ευνοιAκου� ς  ο� ρους  απο�  ειδικη�  πιστωτικη�  γραμμη�  του  ΕυρωπαιAκου�  Μηχανισμου�
Σταθερο� τητας (ESM). Η οροφη�  α� ντλησης δανει�ων απο�  κ/μ οριοθετει�ται ε�ως του 2% του
ΑΕΠ του.

3. Ταμει�ων  Εγγυη� σεων  ΕυρωπαιAκη� ς  Τρα� πεζας  Επενδυ� σεων  (ΕΙΒ  Guarantee Fund)  για
ενι�σχυση ρευστο� τητας επιχειρη� σεων, συνολικου�  υ� ψους 200 δις ευρω� .
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1.4 Οικονομικές σχέσεις Ιταλίας
ADB (χω� ρα με�λος εκτο� ς γεωγραφικη� ς περιοχη� ς – nonregional member),  AfDB (χω� ρα με�λος εκτο� ς
γεωγραφικη� ς περιοχη� ς–  nonregional member),  Australia Group,  BIS,  BSEC (παρατηρητη� ς),  CBSS
(παρατηρητη� ς),  CD,  CDB,  CE,  CEI,  CERN,  EAPC,  EBRD,  ECB,  EIB,  EITI (εκτελεστικο�  με�λος  -
implementing country), EMU, ESA, EU, FAO, FATF, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC
(εθνικη�  επιτροπη�  –  national committee),  ICRM,  IDA,  IEA,  IFAD,  IFC,  IFRCS,  IGAD (εται�ρος  -
partners),  IHO,  ILO,  IMF,  IMO,  IMSO,  Interpol,  IOC,  IOM,  IPU,  ISO,  ITSO,  ITU,  ITUC (NGOs),  LAIA
(παρατηρητη� ς), MIGA, MINURSO, NATO, NEA, NSG, OAS (παρατηρητη� ς), OECD, OPCW, OSCE, Paris
Club,  PCA,  PIF (εται�ρος-partner),  Schengen Convention,  SELEC (παρατηρητη� ς),  SICA
(παρατηρητη� ς),  UN,  UNAMID,  UNCTAD,  UNESCO,  UNHCR,  UNIDO,  UNIFIL,  Union Latina,  UNMISS,
UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ρώμης                                                                                                                           24



2Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ιταλίας

2.1 Διμερές εμπόριο

2.1.1 Εμπόριο αγαθών

Ο  διμερη� ς  ο� γκος  εμπορι�ου  Ελλα� δος  –  Ιταλι�ας  συνεχι�ζει  την  σταθερα�  ανοδικη�  πορει�α  του  την
τελευται�α  πενταετι�α,  εξε�λιξη  που  απεικονι�ζεται  αμφι�πλευρα  και  στις  δυ� ο  εμπορικε�ς  ροε�ς,  με
συνε�πεια να ανε�λθει κατα�  το ε�τος 2019 στα 8,5 δις ευρω� .  Ειδικο� τερα, ο ρυθμο� ς των ελληνικω� ν
εισαγωγω� ν ιταλικω� ν προιAο� ντων σε ποσοστο�  +6,64%, υπερε�βη το αντι�στοιχο ποσοστο�  +5,57% των
εξαγωγω� ν, με επαγωγικο�  αποτε�λεσμα την διο� γκωση του εμπορικου�  ισοζυγι�ου Ελλα� δας – Ιταλι�ας
κατα�  10,10% το 2019 ε�ναντι του 2018.

 

Πίνακας 12: Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ιταλίας 

(Αξι�α σε εκ. ευρω� ) 2015 2016 2017 2018 2019
%

μεταβολη� ς
2019/2018

%
μεταβολη� ς
2019/2015

Ελληνικές εξαγωγές 2.941,0 2.832,1 3.038,7 3.455,0 3.647,5 5,57% 24,02%
Ελληνικές εισαγωγές 3.638,6 3.889,1 3.739,1 4.526,2 4.826,9 6,64% 32,66%
Όγκος εμπορίου 6.579,6 6.721,2 6.777,8 7.981,2 8.474.4 6,18% 28,80%
Εμπορικό ισοζύγιο -697.6 -1.057,1 -700,4 -1.071,2 -1.179,4 10,10% 69,07%

   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 2019

Η Ιταλι�α συγκαταλε�γεται σε πρωταρχικη�  θε�ση μεταξυ�  των δυ� ο πλε�ον σημαντικο� τερων εμπορικω� ν
εται�ρων της Ελλα� δος, καθω� ς ο διμερη� ς ο� γκος εμπορι�ου (2019: 8.5 δις ευρω� )  κινει�ται οριακα�  στο
επι�πεδο  του 10%  του  συνολικου�  εξωτερικου�  εμπορι�ου  της  Ελλα� δας  (2019:  87,3  δις  ευρω� ).
Αποτελει�  δε,  μακρα� ν  τον  πρω� το  κυριαρχικο�  προορισμο�  των  ελληνικω� ν  εξαγωγω� ν,  καθω� ς,
απορροφα�  σταθερα�  περι�που το 1/10 της συνολικη� ς  αξι�ας.  Συγκεκριμε�να,  το 2019 οι ελληνικε�ς
εξαγωγε�ς προς Ιταλι�α κα� λυψαν το 10,9%, ε�ναντι 10,4% το 2018. Ακολουθου� ν η Γερμανι�α (2019:
6,7%, 2018: 6,4%) και η Τουρκι�α (2019: 5,9%, 2018: 6,2%). Το 2019, η Ιταλι�α κατατα� σσεται στην
τρι�τη θε�ση ως προμηθευ� τρια χω� ρα με ποσοστο�  8,1% επι� των συνολικω� ν εισαγωγω� ν, ε�ναντι 7,9%
το 2018, ακολουθω� ντας την Γερμανι�α (2019: 10,9%, 2018: 10,6%) και το Ιρα� κ (2019: 8,4%, 2018:
8,6%).

Στους  πι�νακες  που  ακολουθου� ν  παρουσια� ζονται  οι  ελληνικε�ς  εξαγωγε�ς  κατα�  διμη� φιο  και
οκταψη� φιο κωδικο�  συνδυασμε�νης ονοματολογι�ας, συ� μφωνα με τα επι�σημα  στοιχει�α της ΕΛΣΤΑΤ.
Σε  επι�πεδο  ανα� λυσης  διψη� φιου  κωδικου�  παρατηρει�ται  περιοριστικη�  σχετικα�  συ� νθεση  των
ελληνικω� ν εξαγωγω� ν προς Ιταλι�α, καθω� ς το συ� νολο των 20 κυριο� τερων κατηγοριω� ν αποτελει�  το
85% περι�που επι� της συνολικη� ς αξι�ας. Επι�σης, το ¼ περι�που των συνολικω� ν ελληνικω� ν εξαγωγω� ν
αφορου� ν πετρελαιοειδη� , η αξι�α των οποι�ων αυξη� θηκε κατακο� ρυφα το 2019 σε σχε�ση με το 2018
κατα�  25,37%. Εκ παραλλη� λου, τα μη πετρελαιοειδη�  προιAο� ντα κινη� θηκαν αυξητικα�  κατα�  το ι�διο
χρονικο�  δια� στημα, εντου� τοις, η αντι�στοιχη αυ� ξηση η� ταν καταφανω� ς υποδεε�στερη στο επι�πεδο του
2,39%.  
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Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία – μεγάλες κατηγορίες

Α/Α
ΚΣΟ

(CN2)
Περιγραφη�

2018 2019

% μεταβολη� ς
επι� αξι�ας

2019/2018Αξι�α (ευρω� )
%

 επι� συνολικω� ν
ειααγωγω� ν

Αξι�α (ευρω� )

%
 επι�

συνολικω� ν
εισαγωγω� ν

1 27
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 774,269,415 22.25% 970,731,078 26.39% 25.37%

2 84 ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 302,285,956 8.69% 310,957,354 8.45% 2.87%
3 76 ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 348,340,488 10.01% 303,384,327 8.25% -12.91%

4 03
ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, 
ΜΑΛΑΚΙΑ 258,744,438 7.44% 244,968,294 6.66% -5.32%

5 61
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ , 
ΠΛΕΚΤΑ 55,264,483 1.59% 163,445,378 4.44% 195.75%

6 15
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Η ΦΥΤΙΚΑ,  
ΒΡΩΣΙΜΑ 382,035,096 10.98% 157,455,432 4.28% -58.79%

7 04
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ.
ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ 113,743,378 3.27% 125,795,457 3.42% 10.60%

8 62
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ 47,844,405 1.38% 107,530,485 2.92% 124.75%

9 74
ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΧΑΛΚΟ 109,716,825 3.15% 102,159,850 2.78% -6.89%

10 73
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,
ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ 35,171,010 1.01% 97,681,971 2.66% 177.73%

11 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 77,000,096 2.21% 96,734,397 2.63% 25.63%

12 39
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 97,356,219 2.80% 94,247,067 2.56% -3.19%

13 08 ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 60,104,537 1.73% 81,259,214 2.21% 35.20%
14 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 24,894,757 0.72% 73,901,687 2.01% 196.86%
15 85 ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ 43,392,698 1.25% 60,364,849 1.64% 39.11%

16 20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 60,029,688 1.73% 56,594,282 1.54% -5.72%

17 38
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧ. 42,782,003 1.23% 43,776,339 1.19% 2.32%

18 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 47,643,939 1.37% 42,775,618 1.16% -10.22%

19 12
ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. 
ΣΠΟΡΟΙ 46,784,672 1.34% 36,704,280 1.00% -21.55%

20 26
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΦΡΕΣ 21,848,767 0.63% 27,137,900 0.74% 24.21%

Σύνολο 20 κυριότερων κατηγοριών 
ελληνικών εξαγωγών προς Ιταλία 2,949,252,870 84.77% 3,197,605,259 86.94% 8.42%
      εκ των οποίων: (α) πετρελαιοειδή 774,269,415 22.25% 970,731,078 26.39% 25.37%

                                        (β) μη πετρελαιοειδή 2,174,983,455 62.51% 2,226,874,181 60.55% 2.39%
Σύνολο ελληνικών εξαγωγών σε Ιταλία 3,479,282,829 100.00% 3,677,928,145 100.00% 5.71%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 2019

Σε επι�πεδο ανα� λυσης οκταψη� φιου κωδικου�  συνδυασμε�νης ονοματολογι�ας,  ως προς τη συ� νθεση
των 20 κυριο� τερων εξαγο� μενων προιAο� ντων, το 2019 παρατηρει�ται μει�ωση στα μη πετρελαιοειδη�
σε ποσοστο�  -12.36%, μεταξυ�  των οποι�ων και το ελαιο� λαδο με ποσοστο�  -60,3% σε σχε�ση με το
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2018, η μεγαλυ� τερη εντο� ς της εν λο� γω ομα� δας, καθω� ς και των ιχθυηρω� ν τσιπου� ρα, λαυρα� κι κατα�  -
5,65 και  7,96 αντι�στοιχα.  Επισημαι�νεται  επι�σης  αυ� ξηση  της  τα� ξεως του  25,11% στον  κωδικο�
30049000, α� λλα φα� ρμακα.  

Πίνακας 14: Ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία – κυριότερα  προϊόντων

Α/Α
ΚΣΟ

(CN8)
Περιγραφή

2018 2019

%
μεταβολής
επί αξίας

2019/2018

Αξι�α           
(ευρω� )

%
επί

συνολικών
εξαγωγών

Αξι�α (ευρω� )

%
επί

συνολικών
εξαγωγών

1 27101943

Περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε θείο που δεν υπερβαίνει 
το 0,001 % 405,211,716 11.73% 488,764,093 13.40% 20.62%

2 84713000

Αυτόματες μηχανές 
επεξεργασίας δεδομένων, 
ψηφιακές, φορητές, βάρους 
<= 10 kg 202,375,907 5.86% 202,862,775 5.56% 0.24%

3 27101947

Περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε θείο που υπερβαίνει το 
0,002 % αλλά όχι το 0,1 % 68,708,059 1.99% 198,736,569 5.45% 189.25%

4 76012020
Πλάκες και μπιγιέττες 
(κολώνες) 193,180,923 5.59% 164,055,602 4.50% -15.08%

5 27101921
Ειδικό καύσιμο 
αεριωθουμένων 92,784,339 2.69% 127,443,833 3.49% 37.35%

6 15091020
Εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο 273,426,666 7.91% 108,204,295 2.97% -60.43%

7 03028410
Λαβράκι (Dicentrarchus 
labrax) 102,949,110 2.98% 94,750,967 2.60% -7.96%

8 03028530 Τσιπούρες (Sparus aurata) 96,608,500 2.80% 91,146,459 2.50% -5.65%
9 30049000 Φάρμακα Αλλα 70,428,927 2.04% 88,114,425 2.42% 25.11%

10 73051200
Σωλήνες  για αγωγούς 
πετρελαίου και αερίου 12,737,623 0.37% 76,531,217 2.10% 500.83%

11 27101968

Περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε θείο που υπερβαίνει το 
1 % 46,503,490 1.35% 50,354,505 1.38% 8.28%

12 04069032 Φέτα 45,883,828 1.33% 47,809,777 1.31% 4.20%

13 84715000

Ψηφιακές μονάδες 
επεξεργασίας εκτός από των 
κωδικών 8471 41,8471 49 39,736,453 1.15% 38,023,867 1.04% -4.31%

14 76011000 Αργίλιο ακατέργαστο 37,318,869 1.08% 35,949,347 0.99% -3.67%
15 10011900 Άλλο 36,069,583 1.04% 34,960,835 0.96% -3.07%
16 20057000 Ελιές 35,955,382 1.04% 33,319,136 0.91% -7.33%

17 74111090
Σωλήνες από καθαρισμένο 
χαλκό, περιελιγμένοι 36,076,151 1.04% 33,095,278 0.91% -8.26%
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18 27101245

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) 
ίσο ή μεγαλύτερο του 95 και 
μικρότερο 98 36,245,367 1.05% 32,797,977 0.90% -9.51%

19 27160000 Ηλεκτρική ενέργεια 56,877,645 1.65% 32,782,706 0.90% -42.36%
20 12072900 Αλλα 31,489,627 0.91% 32,388,401 0.89% 2.85%

Σύνολο 20 κυριότερων εξαγόμενων
προϊόντων 1,920,568,165 55.59% 2,012,092,064 55.16% 4.77%

      εκ των οποίων: (α) πετρελαιοειδή 649,452,971 18.80% 898,096,977 24.62% 38.29%
                                       (β) μη πετρελαιοειδή 1,271,115,194 36.79% 1,113,995,087 30.54% -12.36%

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών στην Ιταλία 3,454,998,900 100.00% 3,647,497,867 100.00% 5.57%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 2019

Ακολουθου� ν πι�νακες των ελληνικω� ν εισαγωγω� ν απο�  Ιταλι�α κατα�  διψη� φιο και οκταψη� φιο κωδικο�
συνδυασμε�νης ονοματολογι�ας, συ� μφωνα με τα επι�σημα  στοιχει�α της ΕΛΣΤΑΤ. 

Πίνακας 15: Ελληνικές εισαγωγές από Ιταλία – κυριότερες κατηγορίες προϊόντων

Α/Α
ΚΣΟ
(CN2)

Περιγραφή

2018 2019
% 
μεταβολής 
επί αξίας 
2019/2018

Αξία (ευρώ)

%
 επί

συνολικών
ειααγωγών

Αξία (ευρώ)

%
 επί

συνολικών
εισαγωγών

1 84 ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 634,637,316 14.02% 638,472,217 13.24% 0.60%
2 30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 174,468,379 3.85% 303,145,936 6.28% 73.75%
3 39 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 309,633,441 6.84% 302,603,345 6.27% -2.27%
4 27 ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΑΔΙΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ 127,123,290 2.81% 283,071,521 5.87% -22.67%
5 87 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ 305,732,470 6.75% 280,242,318 5.81% -8.34%
6 85 ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΧΟΥ, ΕΙΚΟΝΑΣ 206,951,364 4.57% 270,722,439 5.61% 30.81%
7 62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ  ΠΛΕΚΤΑ 153,177,256 3.38% 162,915,209 3.38% 6.36%
8 48 ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓ. 145,855,225 3.22% 159,989,001 3.32% 9.69%
9 72 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 86,606,148 1.91% 134,734,270 2.79% 55.57%

10 61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΛΗΡ. ΠΛΕΚΤΑ 127,639,633 2.82% 128,313,938 2.66% -0.53%
11 90 ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ& ΙΑΤΡΙΚΗΣ 104,750,478 2.31% 116,619,697 2.42% 11.33%
12 94 ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 112,963,700 2.50% 110,974,971 2.30% -1.76%
13 02 ΚΡΕΑΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 101,086,132 2.23% 103,357,941 2.14% 2.25%
14 73 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΧΑΛΥΒΑ 101,802,347 2.25% 93,888,103 1.95% -7.77%
15 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 84,843,694 1.87% 85,894,542 1.78% 1.24%

16 38
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧ. 81,203,668 1.79% 83,794,600 1.74% 3.19%
17 29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 96,338,146 2.13% 82,051,523 1.70% -14.83%
18 09 ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 82,744,743 1.83% 79,405,237 1.65% -4.04%
19 32 ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 72,326,560 1.60% 75,853,636 1.57% 4.88%

20 83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ 66,444,856 1.47% 73,640,356 1.53% 10.83%
Σύνολο 20 κυριότερων κατηγοριών 
ελληνικών εισαγωγών από Ιταλία 3,176,328,846 70.18% 3,569,690,800 74.00% 12.38%
      εκ των οποίων: (α) πετρελαιοειδή 127,123,290 2.81% 283,071,521 5.87% 122.67%
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                                       (β) μη πετρελαιοειδή 3,049,205,556 67.37% 3,286,619,279 68.13% 7.79%
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από Ιταλία 4,526,200,732 100.00% 4,823,854,883 100.00% 6.58%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 2019

Η συ� νθεση των Πινα� κων 13 και 15, των 20 κυριο� τερων εισαγο� μενων και εξαγο� μενων κατηγοριω� ν
του  διμερου� ς  εμπορι�ου  Ελλα� δος  –  Ιταλι�ας  αναδεικνυ� ει   ο� τι  η  δια� ρθρωση  αμφι�πλευρα  των
εμπορικω� ν ροω� ν του διμερου� ς εμπορι�ου ει�ναι περιορισμε�νη. Κατα�  τη διετι�α 2018-2019, η ομα� δα
των εξαγωγω� ν των κυριο� τερων κατηγοριω� ν  μη πετρελαιοειδω� ν,  η� ταν αντιστοι�χως 62,51% και
60,55% επι�  της συνολικη� ς αξι�ας εξαγωγω� ν στην Ιταλι�α, ενω�  τα ποσοστα�  της αντι�στοιχης ομα� δας
εισαγωγω� ν η� ταν 67,37% και 68,13% για το ι�διο χρονικο�  δια� στημα. 

Σημειωτε�ον,  οι  επιδο� σεις  των 20 κυριο� τερων κατηγοριω� ν  εισαγωγω� ν κινη� θηκαν με υψηλο� τερο
ρυθμο�  απο�  το συ� νολο των εισαγωγω� ν απο�  Ιταλι�α, η� τοι +7,79% ε�ναντι +6,58%, ενω�  τα αντι�στοιχα
μεγε�θη των ελληνικω� ν εξαγωγω� ν η� ταν +2,39% ε�ναντι +5,71%. 

Το 2019, η κατηγορι�α εισαγο� μενων φαρμακευτικω� ν προιAο� ντων (ΚΣΟ 30) εγγρα� φει την ισχυρο� τερη
αυ� ξηση με ποσοστο�  +73,75%,. Η εν λο� γω κατηγορι�α κατατα� σσεται στη δευ� τερη θε�ση με ποσοστο�
6,28%  επι�  της  συνολικη� ς  αξι�ας  εισαγωγω� ν  απο�  Ιταλι�α,  κατ΄  ακολουθι�αν  των  εισαγωγω� ν  της
κατηγορι�ας  με  ΚΣΟ  84  λε�βητες,  μηχανε�ς,  συσκευε�ς,  με  ποσοστο�  13.24%.  Συ� μφωνα  με  την
απεικονιστικη�  δια� ταξη  του  παρακα� τω  πι�νακα,  που  απεικονι�ζει  τα  20  κυριο� τερα  προιAο� ντα  σε
8ψη� φιο κωδικο�  συνδυασμε�νης ονοματολογι�ας, στην πρω� τη θε�ση κατατα� σσεται ο ΚΣΟ 30049000
α� λλα φαρμακευτικα�  προιAο� ντα.

Πίνακας 16: Ελληνικές εισαγωγές από Ιταλία – κυριότερα προϊόντα

Α/Α
ΚΣΟ

(CN8)
Περιγραφή

2018 2019

%
μεταβολής
επί αξίας

2019/2018

Αξία (ευρώ)

%
 επί

συνολικών
εισαγωγών

Αξία (ευρώ)

%
 επί

συνολικών
εισαγωγών

1 30049000 Φαρμακευτικά, άλλα 61,708,646 1.48% 132,816,823 3.00% 115.23%
2 27160000 Ηλεκτρική ενέργεια 36,483,896 0.88% 103,073,571 2.33% 182.52%

3 27101245

Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) 
ίσο ή μεγαλύτερο του 95, 
αλλά μικρότερο του 98 13,847,228 0.33% 67,667,018 1.53% 388.67%

4 09012100
Καφές, καβουρντισμένος, με 
καφεϊνη 68,127,382 1.63% 65,932,340 1.49% -3.22%

5 30021500 Ανοσολογικά προϊόντα 42,241,886 1.01% 48,621,475 1.10% 15.10%

6 30022000
Εμβόλια για την ιατρική του 
ανθρώπου 10,647,393 0.26% 32,069,070 0.73% 201.19%

7 48030031
Χαρτί οικιακής χρήσης, 
υγιεινής ή καθαριότητας 23,991,244 0.58% 31,567,002 0.71% 31.58%

8 29012200 Νέος κωδικός 2004 43,480,505 1.04% 30,962,821 0.70% -28.79%
9 61091000 Τι-σερτ, φανελάκια, πλεκτά, 26,012,797 0.62% 28,209,521 0.64% 8.44%
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βαμβάκι

10 34022090
Παρασκευάσματα για 
πλύσιμο (αλισίβες) 27,614,258 0.66% 27,740,102 0.63% 0.46%

11 69072100

Με συντελεστή απορρόφησης
νερού που δεν υπερβαίνει 
κατά βάρος το 0,5 % 27,866,830 0.67% 27,613,038 0.62% -0.91%

12 72104900 Νέος κωδικός 2004 6,847,983 0.16% 25,097,317 0.57% 266.49%

13 30042000
Που περιέχουν άλλα 
αντιβιοτικά 21,761,582 0.52% 23,972,997 0.54% 10.16%

14 02012030
 Εμπρόσθια τέταρτα 
βοοειδών 24,385,756 0.58% 23,605,671 0.53% -3.20%

15 27101943
Περιεκτικότητας σε θείο μη 
υπερβαίνων το 0,001% 18,364,357 0.44% 23,394,302 0.53% 27.39%

16 30043200
Που περιέχουν 
κορτικοστεροειδείς ορμόνες 8,707,345 0.21% 23,377,847 0.53% 168.48%

17 21069098
Παρασκευάσματα διατροφής,
π.δ.κ.α. 21,610,253 0.52% 22,978,175 0.52% 6.33%

18 04069061
Grana padano, parmigiano 
reggiano 18,951,148 0.45% 22,740,716 0.51% 20.00%

19 27101964

Περιεκτικότητας σε θείο που 
υπερβαίνει το 0,1 % αλλά δεν 
υπερβαίνει το 1 % 0 0.00% 21,677,250 0.49% #DIV/0!

20 39012090

Πολυαιθυλένιο πυκνότητας 
>= 0,94, σε πρωτογενείς 
μορφές 20,891,238 0.50% 19,558,075 0.44% -6.38%

Σύνολο 20 κυριότερων εισαγόμενων προϊόντων 523,541,727 12.56% 802,675,131 18.15% 53.32%
      εκ των οποίων: (α) πετρελαιοειδή 32,211,585 0.77% 112,738,570 2.55% 249.99%

                                    (β) μη πετρελαιοειδή 491,330,142 11.78% 689,936,561 15.60% 40.42%
Σύνολο ελληνικών εισαγωγών στην Ιταλία 4,169,270,992 100.00% 4,422,281,073 100.00% 6.07%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία 2019

2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών
Πίνακας 17: Ισοζύγιο υπηρεσιών

2013 2014 2015 2016 2017
Εισπράξεις (αξία) 557 628 524
Πληρωμές (αξία) 1.770 1.473 1.915
Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) -1.213 -845 -1.291
Πηγε�ς: ISTAT, εκατ. ευρω�

Πίνακας 18: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Ιταλία

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Αφίξεις από την Ιταλία στην 
Ελλάδα (χιλ.)

1.024,8 1.196,6 1.159,8 1.204,1 1.667,2 1.553,1
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Ποσοστό στο σύνολο των 
αφίξεων

5,5 6,7 6,0 5,6 5,0 4,6

Μεταβολή % +13,2 +16,6 -3,1% +3,8 +38,5 -6,8
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος

2.2 Άμεσες επενδύσεις

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στην Ιταλία

Πίνακας 19: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Ιταλία

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ροές 23 13 -36 69 -125 -25
Απόθεμα 33 269 225 286 158 81
Πηγε�ς: Banca d’ Italia (εκατ. ευρω� )

2.2.2 Επενδύσεις της Ιταλίας στην Ελλάδα
Πίνακας 20: Επενδύσεις της Ιταλίας στην Ελλάδα

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ροές 325 195 141 121 300 429
Απόθεμα 2.251 2.305 2.502 2.689 2.989 3.418
Πηγε�ς: Banca d’ Italia  (εκατ. ευρω� )

Στην Ελλα� δα δραστηριοποιου� νται οι εξη� ς μεγα� λες ιταλικε�ς επιχειρη� σεις:

 Τρο� φιμα, εστι�αση:
BARILLA (Μι�σκο), COOPERLAT, EURICOM, CAMPARI, FERRERO, GRANAROLO (μερι�διο στον Όμιλο
Παντελια� δη-My Market), AUTOGRILL

 Ενε�ργεια:
ENI (μερι�διο  49% στις  Εταιρει�ες  Διανομη� ς  Αερι�ου  Θεσσαλονι�κης  και  Θεσσαλι�ας  και  μοναδικο� ς
με�τοχος  της  εταιρει�ας  παροχη� ς  φ/α  και  ρευ� ματος  “Ζενι�θ”),  ENEL (αιολικε�ς,  ηλιακε�ς  και
υδροηλεκτρικε�ς υποδομε�ς συνο� λου 300MW),  EDISON (συμμετε�χει με μερι�διο 50% μαζι�  με ΕΛΠΕ
και  ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη κοινοπραξι�α  ELPEDISON ενω�  ε�χει  παρουσι�α  στα ε�ργα του διασυνδετη� ριου
αγωγου�  IGB και υποθαλα� σσιου αγωγου�  IGI Poseidon), SNAM (συμμετε�χει με 60% στη κοινοπραξι�α
SENFLUGA που εξαγο� ρασε το 66% της ΔΕΣΦΑ)

 Μεταφορε�ς:
FERROVIE DELLO STATO (100% ΤΡΑΙΝΟΣΕ),  GRIMALDI

 Τηλεπικοινωνι�ες:

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ρώμης                                                                                                                           31



TELECOM ITALIA/TIM (με�σω της SRARKLE GREECΕ, πρω� ην MedNautilus,  που ανη� κει στον ο� μιλο
SPARKLE της TELECOM ITALIA/TIM. Υποδομε�ς διαδικτυ� ου και διαχει�ριση υποθαλα� σσιου δικτυ� ου
μεταφορα� ς δεδομε�νων)

 Κατασκευαστικε�ς:
ANSALDO (συμμετε�χει με 72% στη κοινοπραξι�α Μετρο�  Θεσσαλονι�κης, μαζι�  με ΑΕΓΕΚ και SALINI-
IMPREGILO,  ε�χει  αναλα� βει  ε�ργο  σηματοδο� τησης  δικτυ� ου  ελληνικω� ν  σιδηροδρο� μων  και  ε�χει
εκδηλω� σει ενδιαφε�ρον για συμμετοχη�  στα ε�ργα επε�κτασης Μετρο�  Αθη� νας),  GHELLA (συμμετοχη�
στα ε�ργα κατασκευη� ς μετρο�  Αθη� νας),  SALINI-IMPREGILO (κοινοπραξι�α με TΕΡΝΑ για κατασκευη�
ΙΠΣΝ και κοινοπραξι�α με ΑΕΓΕΚ και ANSALDO για ε�ργα κατασκευη� ς στο Μετρο�  Θεσσαλονι�κης)

 Ει�δη κατασκευω� ν:32
MAPEI, KERAKOLL, MILESI, ITALCEMENTI 

 Ένδυση, αξεσουα� ρ

LUXOTTICA,  SAFILO,  DIESEL,  BENETTON,  PRADA,  ARMANI,  CALZEDONIA  HOLDING  SpA
Ασφα� λειες:

GENERALI

 Αεροδιαστημικη� :
SITAEL, PLANETEK 

 Με�σω υποκαταστημα� των: 
FIAT, PIAGGIO, ALITALIA, PIRELLI, ITALFARMACO, CHIESI, MENARINI-ANGELLINI

Ιταλικε�ς εταιρει�ες συμμετε�χουν στις εν εξελι�ξει διαδικασι�ες ιδιωτικοποι�ησης του 100% της ΔΕΠΑ-
Υποδομω� ν (ITALGAS) και του 65% της ΔΕΠΑ-Εμπορι�ας (ELPEDISON). Ειδικο� τερα, η  Italgas ε�χει
συμπεριληφθει�  στη  shortlist των υποψη� φιων αγοραστω� ν της  ΔΕΠΑ- Υποδομω� ν και η υποβολη�
δεσμευτικω� ν προσφορω� ν υπολογι�ζεται να γι�νει τον Ιανουα� ριο 2021.

Αξι�ζει να σημειωθει� ο� τι ο οργανισμο� ς ασφα� λισης εξαγωγικω� ν πιστω� σεων SACE, που υπα� γεται στο
ιταλικο�  Ταμει�ο  Παρακαταθηκω� ν  και  Δανει�ων  (CDP),  ε�χει  αναλα� βει  ρο� λο  συμβου� λου
μεταρρυ� θμισης του ομο� λογου�  του ελληνικου�  οργανισμου�  ΟΑΕΠ.

2.3 Ενέργεια 

Οι  συγκλι�νουσες  αντιλη� ψεις  Ελλα� δας  &  Ιταλι�ας  σε  θε�ματα  ενεργειακη� ς  ασφα� λειας  και
διαφοροποι�ησης πηγω� ν ενε�ργειας, ε�χουν βαρυ� νουσα σημασι�α, το� σο για την περιοχη�  μας, ο� σο και
την  ΕΕ  και  παρα� λληλα  αποτελου� ν  τη  βα� ση  της  συνεργασι�ας  σε  σειρα�  τομε�ων.  Η  Ιταλι�α
αναγνωρι�ζεται κατεξοχη� ν σημαντικο� ς εται�ρος της Ελλα� δας στον τομε�α της ενε�ργειας με συμμετοχη�
στην  πλειονο� τητα  των  μειζο� νων  σχεδι�ων  ενεργειακω� ν  υποδομω� ν  αμε�σου  ελληνικου�
ενδιαφε�ροντος (TAP, IGI Poseidon, EastMed), ενω�  καταγρα� φει ισχυρη�  παρουσι�α στον τομε�α των
επενδυ� σεων στη  χω� ρα μας  για  την  παραγωγη�  ενε�ργειας  με�σω  μεγα� λων ιταλικω� ν  ενεργειακω� ν
εταιρειω� ν. Ενδεικτικη�  του ιταλικου�  επενδυτικου�  ενδιαφε�ροντος στη χω� ρα μας ει�ναι η εξαγορα�  του
66% του ΔΕΣΦΑ απο�  την ευρωπαιAκη�  κοινοπραξι�α στην οποι�α η ιταλικη�  Snam S.p.A. κατε�χει το
60%.  Ο  εστιασμο� ς  των  ιταλικω� ν  εταιρειω� ν  επεκτει�νεται  και  στον  τομε�α  της  ε�ρευνας  και
εκμετα� λλευσης  υδρογονανθρα� κων  (Edison),  της  παροχη� ς  φυσικου�  αερι�ου  (Eni  σε  Β.  Ελλα� δα),
καθω� ς και στους τομει�ς της ηλεκτρικη� ς ενε�ργειας (Elpedison) και των ΑΠΕ (ENEL Green Power).
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Τα δυ� ο εμβληματικα�  σημαντικο� τερα ε�ργα που σηματοδοτου� ν το στρατηγικο�  βα� θος της διμερου� ς
ενεργειακη� ς  συνεργασι�ας  ει�ναι  οι  αγωγοι�  φυσικου�  αερι�ου ΤΑΡ  και  EastMed/IGI  Poseidon.
Ιδιαι�τερα  δε,  αποτελου� ν  θεμελιακου� ς  κρι�κους  στην  εδραι�ωση  της  αρχη� ς  προστασι�ας  της
ενεργειακη� ς ασφα� λειας των δυ� ο χωρω� ν αλλα�  και της Ευρω� πης, ενω�  συμβα� λουν στην υλοποι�ηση
του στο� χου για διαφοροποι�ηση των ενεργειακω� ν πηγω� ν και οδευ� σεων. Αντικειμενικα�  συνε�χουν
κατ΄ εξοχη� ν τον πυρη� να της αναβα� θμισης του ενεργειακου�  ρο� λου Ελλα� δος και Ιταλι�ας αλλα�  και της
ευρυ� τερης  οικονομικη� ς ανα� πτυξη�  τους. Τε�λος, εξ’ ι�σου σημαντικο�  ει�ναι ο� τι η χρη� ση του φυσικου�
αερι�ου  ει�ναι  φιλικη�  προς  το  περιβα� λλον  και  ως  τε�τοια  συμβα� λλει  στην  επι�τευξη  των  στο� χων
ατζε�ντας 2030 του ΟΗΕ. 

Σημειωτε�ον ο� τι υπα� ρχει συνεργασι�α των δυ� ο χωρω� ν με τη μορφη�  κοινοπραξι�ας ΔΕΠΑ (25%) και
Edison (25%)  στην  υλοποι�ηση  του  διασυνδετηρίου  αγωγού  φυσικού  αερίου  Ελλάδος-
Βουλγαρίας (IGB). Το υπο� λοιπο 50% ανη� κει στη βουλγαρικη�  Bulgarian Energy Holding. Το ε�ργο
ε�χει χαρακτηρισθει� ως Έργο Κοινου�  Ενδιαφε�ροντος (PCI)

Πε�ραν αυτω� ν, η ενεργειακη�  συνεργασι�α των δυ� ο χωρω� ν επεκτει�νεται στους εξη� ς τομει�ς:

Εξαγορά 66% του ΔΕΣΦΑ:  Στον διαγωνισμο�  που προκη� ρυξε το ΤΑΙΠΕΔ (26.06.2017) για την
πω� ληση  του  66%  του  ΔΕΣΦΑ,  ε�ναντι  συνολικου�  τιμη� ματος  535  εκατ.  ευρω� 1,  η  ευρωπαιAκη�
κοινοπραξι�α  αποτελου� μενη  απο�  την  ιταλικη�  Snam  S.p.A.,  ως  επικεφαλη� ς  (60%),  την  ισπανικη�
Enagas  Internacional (20%)  και  τη  βελγικη�  Fluxys  S.A.(20%),  ανακηρυ� χθηκε  προτιμητε�ος
επενδυτη� ς.

Παροχή  φυσικού  αερίου.  Η  ΕΝΙ κατε�χει  το  100%  της  ΕΠΑ  (Εταιρει�α  Παροχη� ς  Αερι�ου)
Θεσσαλονι�κης και το 49% της  ΕΠΑ  Θεσσαλι�ας. Το υπο� λοιπο 51% ανη� κει στην ΔΕΠΑ.

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Η Edison ε�χει δημιουργη� σει την κοινοπραξι�α Elpedison με τα
Ελληνικα�  Πετρε�λαια. Στην κοινοπραξι�α συμμετε�χει εκα� στη με μερι�διο 50%. Η Elpedison συμμετε�χει
με ποσοστο�  75,8% στην εταιρει�α Elpedison Power. Μειοψηφικα�  μερι�δια ε�χουν η Ellaktor (22,7%)
και  η  Halcor  (1,5%).Η Elpedison Power λειτουργει�  2  μονα� δες παραγωγη� ς  ρευ� ματος με  φυσικο�
αε�ριο: στην Θεσσαλονι�κη (400 MW) και στη Θι�σβη (420 MW).

Ανάπτυξη υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  ιδι�ως αιολικη� ς. Η  ENEL Green Power
ε�χει  προβει�  σε  επενδυ� σεις  στον  τομε�α  της  πρα� σινης  ενε�ργειας  στην  Ελλα� δα,  εγκαθιστω� ντας
αιολικε�ς, ηλιακε�ς και υδροηλεκτρικε�ς μονα� δες συνολκη� ς δυναμικο� τητας 308 MW. Το πιο σημαντικο�
επενδυτικο�  σχε�διο,  υ� ψους  300  εκατ.  ευρω� ,  σε  συνεργασι�α  με  τον  Όμιλο  Κοπελου� ζου,  ει�ναι  το
αιολικο�  πα� ρκο Καφηρε�α δυναμικο� τητας 157 MW.

1  Τα ΕΛΠΕ που κατέχουν το 35% του ΔΕΣΦΑ θα εισπράξουν 283,7 εκατ. ευρώ από την εν λόγω
πώληση και το ΤΑΙΠΕΔ, ως πωλητής του 31%, θα εισπράξει 251,2 εκατ. ευρώ.
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2.4 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1489
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΝΕΑΠΟΛΙΣ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 14/10/1837
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1488
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΤΟΡΙΝΟ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 07/02/1839
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΛΠ. (AUBAINE)

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1552
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1851
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: 19/31.3.1851, ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6007
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
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ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1907
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 536

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 15/01/1932
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν5393
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 09/04/1932
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 119
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 18/04/1932
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 14/01/1933

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΚΕΡΔΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[ΦΕΚ 19/33, 34/44, 184/48, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 6/1932, ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΑΠΟ 20.5.48 ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ]

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 687
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 30/06/1936
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 852
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 03/09/1937
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 373
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 24/09/1937
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
[ΦΕΚ 34/1944, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 20/1937, ΚΑΤΗΡΓΗΘΗ ΑΠΟ 28.10.40 (Α.Ν 3320/44) ΦΕΚ 34/44]

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 909
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/03/1947
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 805
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/08/1948
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 253
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 29/09/1948
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/03/1947

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
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[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 21/1948]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 981
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΣΑΝ ΡΕΜΟ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/11/1948
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ 1269
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/10/1949
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 306
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/10/1949
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 04/11/1951

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΣ

[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 25/1949]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1034
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/08/1949
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ. 1264
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 29/10/1949
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 290
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/10/1949
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 31/08/1949

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

[ΦΕΚ 78/1963, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 18/1949, UNTS VOL. 78/89]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1205
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 30/09/1953
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3120
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 08/01/1955
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 14/01/1955
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 30/09/1953

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
31.8.1949

[UNTS VOL 219/327]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1316
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 03/12/1953
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΠ.

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1483
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 01/02/1954
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: 21.3.1954, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 31.8.49

[UNTS VOL. 219/337]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1309
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 10/11/1954
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 14/03/1955
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 301
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 05/11/1955
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/07/1954

ΘΕΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 24/1955, ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ VOL. 227/9]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1597
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 26/05/1956
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν4160
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 30/04/1961
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 69
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 25/04/1961
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/04/1961

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

[ΦΕΚ 117/61, ΦΕΚ 194/61, ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 17/1961]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2021
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΠΑΡΙΣΙ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/05/1959
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ Ε.Ε.Π.
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1796
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 06/08/1960
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟ 31.8.1949 ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1883
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 14/06/1962
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 12/07/1962
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 159
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 05/10/1962
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΤΗΣ 10.11.1954 ΡΗΤΡΑΣ ΚΛΠ.

[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 31/1962, ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2017
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 13/02/1964
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν.Δ 140
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 31/10/1974
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 337
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 15/11/1974
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/01/1976

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 8/Α/16.1.76]
[ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Δ' ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΛΗ 3 ΡΑΦΙ]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2072
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 19/03/1965
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 23
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1967
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 109
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 01/01/1967
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 27/06/1968

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 149/Α/1968]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2124
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 27/10/1966
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Α.Ν. 574
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 26/09/1968
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 229
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 28/09/1968
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 01/01/1967

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΝ TRANSIT ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

[ΣΥΛΛ. ΣΥΜΒ. 23/68]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2315
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 20/10/1971
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1956

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2124
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 21/12/1971
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΥΠ. ΑΠΟΦ.
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 05/03/1973
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 78
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 31/03/1973
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 
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ΘΕΜΑ: 24.1.1972, ΤΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘ. 7 ΚΑΙ 21 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 27.10.1966 ΣΥΜΒΑΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΝ TRANSIT 
ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2724
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 21/10/1977
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΦΟΡΩΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3271
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 13/10/1983
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1501
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1984
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 190
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 28/11/1984
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 06/05/1985

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 95/32.5.85]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3363
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 05/10/1984
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : ΔΕΝ ΧΡΗΖΕΙ
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3623
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 17/06/1986
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3562
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 01/07/1986
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1696
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1987
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 40
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 26/03/1987
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 15/05/1987

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ

[ΦΕΚ ΑΝΑΚ. 4/Α/12.1.88]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3674
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΑΘΗΝΑ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 03/09/1987
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν1927
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/1991
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 17/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 15/02/1991
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 20/09/1991

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

[ΑΝΑΚ. ΦΕΚ 153/Α/11.10.1991]
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5536
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 31/03/2003
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 

ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 5795
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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΛΕΤΣΕ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 04/11/2005
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν3441
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 01/01/2006
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 39/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 27/02/2006
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 07/12/2007

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ (ΔΕΙ)

ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6424
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΔΙΜΕΡΗΣ  ΜΕ: ΙΤΑΛΙΑ
ΤΟΠΟΣ YΠΟΓΡΑΦΗΣ: ΡΩΜΗ
ΗΜΕΡ.ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ : 08/07/2009
ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ : Ν. 4064
ΗΜΕΡΟΜ.ΚΥΡΩΣΗΣ : 05/04/2012
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ    : 76 Α΄
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ : 09/04/2012
ΕΝΑΡΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ : 11/05/2012

ΘΕΜΑ: ΚΥΡΩΣΗ  ΤΗΣ ΔΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ  13.10.1983

[ΠΡΩΤΗ ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ 24.6.2009 ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ 8.7.2009]
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3Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου: Περιφέρεια Λομβαρδίας
Προς διευκο� λυνση του αναγνω� στη παρατι�θενται στοιχει�α της Ετη� σιας Έκθεσης του Γραφει�ου ΟΕΥ
Μιλα� νου για τις διμερει�ς οικονομικε�ς και εμπορικε�ς σχε�σεις της Ελλα� δος με την Περιφε�ρεια της
Λομβαρδι�ας. 

3.1 Διμερές εμπόριο της Ελλάδος με την Περιφέρεια της Λομβαρδίας

Συ� μφωνα με τα προσωρινα�  στατιστικα�  στοιχει�α της ιταλικη� ς στατιστικη� ς υπηρεσι�ας (ISTAT), τo
2019 η Ελλα� δα εξη� γαγε στην Περιφε�ρεια Λομβαρδι�ας προιAο� ντα συνολικη� ς αξι�ας €766,8 εκ.  ε�ναντι
€794,4  εκ.  το  2018,  σημειω� νοντας  μικρη�  πτω� ση  της  τα� ξης  του  -3,4%.  Αντι�στοιχα,   απο�  την
Περιφε�ρεια Λομβαρδι�ας  ειση� χθησαν στην Ελλα� δα προιAο� ντα συνολικη� ς  αξι�ας €1.252 εκ.   ε�ναντι
€1.179 εκ. το 2018, σημειω� νοντας αυ� ξηση της τα� ξης του +6,17%. Το εμπορικο�  ισοζυ� γιο παρε�μεινε
αρνητικο�  για την Ελλα� δα και διευρυ� νθηκε περαιτε�ρω κατα�  26%, ενω�   σε απο� λυτους αριθμου� ς
ανη� λθε στα €485, 7 εκ. απο�  €385,3  το 2018.

Πίνακας 21: Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Λομβαρδίας

Αξίες σε 
ευρώ 2015 2016 2017 2018 2019

Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα 610.419.026 650.906.578 711.712.979 794.472.788 766.858.354

Εξαγωγές 
στην Ελλάδα 1.000.992.834 1.021.835.154 1.089.896.229 1.179.777.099 1.252.625.169

Εμπορικό 
Ισοζύγιο  
Λομβαρδία +390.573.808 +370.928.576 +378.183.250 +385.304.311 +485.766.815
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Πηγή: ISTAT
Στην υπο�  εξε�ταση περι�οδο, οι εξαγωγε�ς της Ελλα� δας στη Λομβαρδι�α κατει�χαν μερι�διο 21,28% των
συνολικω� ν ελληνικω� ν εξαγωγω� ν στην Ιταλι�α.

Τα 20 κυριότερα σε αξία  προϊόντα που εισάγονται από την Ελλάδα στη Λομβαρδία

Το  μερι�διο  των ελληνικω� ν  εξαγωγω� ν  στη  Λομβαρδι�α  ε�ναντι  του  συνο� λου  των εισαγωγω� ν  της
Λομβαρδι�ας το 2019 ανη� λθε στο 0,57% ε�ναντι 0,59% το 2018..

Απο�  τον  ακο� λουθο  Πι�νακα,  ο� που  καταγρα� φονται  τα  20  κυριο� τερα  σε  αξι�α   προιAο� ντα  που
εισα� γονται απο�  την Ελλα� δα στη Λομβαρδι�α, παρατηρου� με τα ακο� λουθα: 

 στις  πρω� τες  θε�σεις  βρι�σκονται  σταθερα�  τα  προιAο� ντα  της  κατηγορι�ας  κατασκευη�
ηλεκτρονικω� ν  υπολογιστω� ν  (34,3%  του  συνο� λου  των  ε/εξαγωγω� ν  στη  Λομβαρδι�α),
παραγωγη�  γαλακτοκομικω� ν προιAο� ντων (5,39%), παραγωγη�  βασικω� ν πολυτι�μων μετα� λλων
και  μη  σιδηρου� χων  μετα� λλων  (5,15%),  σωλη� νες  και  αγωγοι�  (5,09%),   αλιει�ας  και
υδατοκαλλιε�ργειες  (4,97%)  φα� ρμακα  και  φαρμακευτικα� ,  προιAο� ντα  (3,97%),   διυ� λισης
πετρελαι�ου (3,21%) κ.α.  

 Απο�  την ανα� λυση των ανωτε�ρω στοιχει�ων, προκυ� πτει ο� τι το 2019, συνεχι�στηκε η αυ� ξηση
στο βαθμο�  συγκε�ντρωσης των εξαγωγω� ν μας. Τα 6 πρω� τα σε αξι�α προιAο� ντα που εξη� χθησαν
στη Λομβαρδι�α το 2019 καλυ� πτουν το 62,39% της αξι�ας των συνολικω� ν εξαγωγω� ν μας στη
Λομβαρδι�α, ε�ναντι 60,17% το 2018.  

Σημειω� νεται  ο� τι  η  ιταλικη�  στατιστικη�  υπηρεσι�α,  παρουσια� ζει  τις  εμπορικε�ς  συναλλαγε�ς  των
ιταλικω� ν περιφερειω� ν σε Κωδικου� ς Οικονομικη� ς Δραστηριο� τητας (ATECO/ NACE) και συνεπω� ς η
ανα� λυση ε�χει γι�νει με τα διαθε�σιμα στοιχει�α

Πίνακας 22: Τα πρώτα 20 σε αξία προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Λομβαρδία

Εμπορικές Συναλλαγές 2019 (σε αξία) Λομβαρδίας - Ελλάδας ανά κατηγορία 'Ateco 2007'

Κατηγορίες Προϊόντων
Εισαγωγές

2017
Εισαγωγές

2018
Εισαγωγές

2019
% 17-18 % 18-19

Μερίδιο
2018

Μερίδιο
2019

CI262- Η/Υ και εξαρτήματα 231,581,780 263,742,691 263,488,253 13.89% -0.10% 33.20% 34.36%

CA105- Γαλακτοκομικά Προϊόντα 75,005,690 83,134,816 68,475,913 10.84% -17.63% 6.27% 5.39%

CH244-Πολύτιμα Βασικά Μέταλλα και άλλα 
μέταλλα εκτός Σιδήρου, πυρηνικά καύσιμα

63,790,597 74,159,236 62,053,913 16.25% -16.32% 5.97% 5.16%

CH242-Σωλήνες, Αγωγοί, καλώδια και σχετικά 
αξεσουάρ από ατσάλι (εκτός από χυτό ατσάλι) 

7,155,621 30,987,385 58,045,674 333.05% 87.32% 2.65% 5.09%

AA030-Ψάρια και άλλα θαλασσινά 52,510,995 48,873,330 53,759,303 -6.93% 10.00% 4.30% 4.97%

CF212-Φάρμακα και φαρμακευτικά 
σκευάσματα

30,559,800 30,177,899 40,849,085 -1.25% 35.36% 2.77% 3.97%

CD192-Προϊόντα που προέρχονται από διύλιση 41,853,586 53,011,686 31,708,800 26.66% -40.19% 5.01% 3.21%
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πετρελαίου 

CI263-Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 5,006,343 15,067,718 18,964,367 200.97% 25.86% 1.50% 1.99%

AA011-Προϊόντα Γεωργικής Παραγωγής, όχι 
μόνιμης

20,008,616 18,105,522 16,764,526 -9.51% -7.41% 1.83% 1.79%

CE201-Βασικά Χημικά Προϊόντα,λιπάσματα και
αζωτούχες ενώσεις,πλαστικά είδη και 
συνθετικό καοτσούκ σε πρωτογενή μορφή 

17,495,774 17,008,739 15,974,366 -2.78% -6.08% 1.75% 1.74%

EE381-Απόβλητα 7,714,761 9,436,391 9,185,861 22.32% -2.65% 0.99% 1.02%

CA102-Ψάρια, οστρακοειδή και μαλακόστρακα
επεξεργασμένα και συντηρημένα

7,625,286 8,266,913 9,046,045 8.41% 9.42% 0.87% 1.01%

AA014-Ζωντανά ζώα και ζωϊκά προϊόντα 13,966,785 5,884,170 8,450,939 -57.87% 43.62% 0.63% 0.95%

CH257-Μαχαιροπήρουνα, εργαλεία και 
σιδηρικά

6,748,006 5,814,059 6,325,742 -13.84% 8.80% 0.62% 0.72%

CG222-Πλαστικά Είδη 10,789,834 9,639,604 6,310,995 -10.66% -34.53% 1.04% 0.72%

CE204-Σαπούνια και Απορρυπαντικά, Είδη 
Καθαριότητας και στίλβωσης, αρώματα και 
καλλυντικά 

12,495,961 9,424,342 6,106,117 -24.58% -35.21% 1.03% 0.71%

CK282-Άλλα Μηχανήματα Γενικής Χρήσης 4,925,284 6,740,649 6,067,760 36.86% -9.98% 0.74% 0.71%

CA104-Φυτικά και Ζωϊκά Έλαια και Λίπη 2,773,848 6,196,394 4,673,848 123.39% -24.57% 0.69% 0.55%

VV899-Προμήθειες σκαφών, εγχώρια 
επιστρεπτέα ή απορριφθέντα εμπορεύματα, 
διάφορα εμπορεύματαMerci dichiarate come 
provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e 
respinte, merci varie

0 3,944,859 4,542,324 #DIV/0! 15.15% 0.44% 0.54%

CC172-Είδη από χαρτί και χαρτόνι      9,386,524     7,795,523     4,462,530 -16.95% -42.76% 0.88% 0.53%

ΣΥΝΟΛΑ 711,712,979 794,472,788 766,858,359 +11,63% -3,48%   

Πηγή: ISTAT

Συ� μφωνα  με  προσωρινα�  στοιχει�α  της  (INSTAT),   τo 2019  ειση� χθησαν  απο�  την    Περιφε�ρεια
Λομβαρδι�ας   στην  Ελλα� δα  προιAο� ντα  συνολικη� ς  αξι�ας  €1.252  εκ.   ε�ναντι  €1.179  εκ.  το  2018,
σημειω� νοντας αυ� ξηση της τα� ξης του +6,17%, απο�  +8,25% που παρατηρη� θηκε το 2018 ε�ναντι του
2017. Το 2019, το μερι�διο των  εξαγωγω� ν της Λομβαρδι�ας προς την Ελλα� δα ε�ναντι του συνο� λου
των εξαγωγω� ν της, σημει�ωσε ελαφρα�  αυ� ξηση  απο�  0,93% το 2018,  στο 0,98%.

Tα 20 κυριότερα σε αξία εξαγόμενα προϊόντα από τη Λομβαρδία στην Ελλάδα

Απο�  τον ακο� λουθο Πι�νακα, ο� που παρουσια� ζονται τα 20 κυριο� τερα σε αξι�α εξαγο� μενα προιAο� ντα
απο�  τη  Λομβαρδι�α στην Ελλα� δα, παρατηρου� με τα ακο� λουθα: 
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 στις  πρω� τες  6  θε�σεις  βρι�σκονται  οι  κατηγορι�ες:   φα� ρμακα  και  τα  φαρμακευτικα�
σκευα� σματα (12,83% του συνο� λου των εξαγωγω� ν της Λομβαρδι�ας  στην Ελλα� δα),  α� λλα
μηχανη� ματα γενικη� ς χρη� σης (7,47%), πλαστικα�  ει�δη (5,81%), χημικα�  (5,11%),  σαπου� νια
και απορρυπαντικα�  (4,81%) μηχανη� ματα γενικη� ς χρη� σης (3,54%).  

 απο�  την  ανα� λυση  των  ανωτε�ρω  στοιχει�ων,  προκυ� πτει  ο� τι  το  2019,  οι  εξαγωγε�ς  της
Λομβαρδι�ας  στην  Ελλα� δα  καλυ� πτουν  ευρει�α  ποικιλι�α  προιAο� ντων  σε  αντι�θεση  με  τα
ελληνικα�  περιορισμε�νης γκα� μας εξαγο� μενα προιAο� ντα.  Τα 6 πρω� τα σε αξι�α προιAο� ντα στη
Λομβαρδι�α  το  2019  καλυ� πτουν  το   39,97%  της  αξι�ας  των  συνολικω� ν  εξαγωγω� ν  της
Λομβαρδι�ας στην Ελλα� δα, ε�ναντι 36,9% το 2018.  

Πίνακας 23: Τα πρώτα 20 σε αξία προϊόντα που εξάγει η Λομβαρδία στην Ελλάδα

Εμπορικές Συναλλαγές 2019 (σε αξία) Λομβαρδίας - Ελλάδας ανά κατηγορία 'Ateco 2007'

Κατηγορίες Προϊόντων
Εξαγωγές

2017
Εξαγωγές

2018
Εξαγωγές

2019
% 17-18 % 18-19

Μερίδιο
2018

Μερίδιο
2019

CF212-Φάρμακα και φαρμακευτικά 
σκευάσματα

124,206,731 114,191,199 160,756,677 -8.06% 40.78% 9.68% 12.83%

CK282-Άλλα Μηχανήματα Γενικής Χρήσης 79,653,448 87,449,426 93,561,807 9.79% 6.99% 7.41% 7.47%

CG222-Πλαστικά Είδη 68,506,669 72,398,622 72,834,437 5.68% 0.60% 6.14% 5.81%

CE201-Βασικά Χημικά Προϊόντα,λιπάσματα 
και αζωτούχες ενώσεις,πλαστικά είδη και 
συνθετικό καοτσούκ σε πρωτογενή μορφή 

54,906,330 57,108,431 64,059,607 4.01% 12.17% 4.84% 5.11%

CE204-Σαπούνια και Απορρυπαντικά, Είδη 
Καθαριότητας και στίλβωσης, αρώματα και 
καλλυντικά 

55,285,178 62,405,324 60,212,445 12.88% -3.51% 5.29% 4.81%

CK281-Μηχανήματα Γενικής Χρήσης 37,441,816 41,706,153 49,412,686 11.39% 18.48% 3.54% 3.94%

CB141-Είδη Ένδυσης, εκτός από γουναρικά 30,254,228 36,698,031 49,275,534 21.30% 34.27% 3.11% 3.93%

CK289-Άλλες Μηχανές Ειδικής Χρήσης 30,352,441 36,120,410 38,674,795 19.00% 7.07% 3.06% 3.09%

CL291-Οχήματα 29,752,137 41,916,339 31,850,579 40.89% -24.01% 3.55% 2.54%

CB139-Άλλα Κλωστοϋφαντουργικά 
Προϊόντα 

26,210,783 25,032,705 27,359,508 -4.49% 9.30% 2.12% 2.18%

CH259-Άλλα Προϊόντα από Μέταλλο 23,944,874 25,567,300 26,510,782 6.78% 3.69% 2.17% 2.12%

CE205-Άλλα Χημικά Προϊόντα 24,879,984 25,309,238 25,519,887 1.73% 0.83% 2.15% 2.04%

CA108-Άλλα Τρόφιμα 19,114,963 23,444,110 25,196,865 22.65% 7.48% 1.99% 2.01%

CB151-Δέρμα βαμμένο και κατεργασμένο, 
Είδη Ταξιδίου, Τσάντες, δερμάτινα είδη και 
είδη σελοποιίας, γούνες επεξεργασμένες 
και βαμμένες 

35,919,306 22,050,111 21,794,504 -38.61% -1.16% 1.87% 1.74%

CH244-Πολύτιμα Βασικά Μέταλλα και άλλα 18,462,648 20,583,723 21,465,611 11.49% 4.28% 1.74% 1.71%
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μέταλλα εκτός Σιδήρου, πυρηνικά καύσιμα

CJ271-Ηλεκτρικοί Κινητήρες, Γεννήτριες και 
Μετασχηματιστές. Εξοπλισμός Διανομής 
και Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας  

19,268,666 25,883,037 20,799,309 34.33% -19.64% 2.19% 1.66%

CA105- Γαλακτοκομικά Προϊόντα 19,237,098 19,864,040 20,200,365 3.26% 1.69% 1.68% 1.61%

CH257-Μαχαιροπήρουνα, εργαλεία και 
σιδηρικά

16,902,286 18,398,121 18,393,178 8.85% -0.03% 1.56% 1.47%

CE203-Συνθετικά Χρώματα, Βερνίκια, 
Σμάλτο, Μελάνια εκτύπωσης και Κόλλες 

19,097,037 18,844,420 17,821,215 -1.32% -5.43% 1.60% 1.42%

VV899-Προμήθειες σκαφών, εγχώρια 
επιστρεπτέα ή απορριφθέντα 
εμπορεύματα, διάφορα εμπορεύματα

37,790 10,698,110 17,517,980 28209.37% 63.75% 0.91% 1.40%

ΣΥΝΟΛΑ 1,089,896,229 1,179,777,099 1,252,625,169 8.25% 6.17%   

Πηγή: ISTAT

3.2 Παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη Λομβαρδία
Καταγεγραμμε�νες ελληνικε�ς εταιρει�ες με παρουσι�α στην Λομβαρδι�α ει�ναι μεταξυ�  α� λλων οι:

Όμιλος Βιοχα� λκο (εμπο� ριο μετα� λλων), η Coca Cola Hellenic Bottling  Company (Coca Cola Hellenic
HBC Italia, παραγωγη�  και εμπορι�α αναψυκτικω� ν),  Olympos (εμπορι�α γαλακτοκομικω� ν), ΦΑΜΑΡ
(Famar Italia, παραγωγη�  και εμπορι�α φαρμακευτικω� ν), ο� μιλος Γερολυμα� τος (Foltene Laboratories,
παραγωγη�  φαρμα� κων  και  καλλυντικω� ν),  Όμιλος  ΓΕ  Δημητρι�ου  (GED Toyotomi Italia,
αντιπροσω� πευση  της  εταιρει�ας  στην  Ιταλι�α),  ΄Ομιλος  ΜαιAλης  (SIAT SpA,  TAM Srl βιομηχανικα�
μηχανη� ματα συσκευασι�ας, υλικα�  κα).  

Ελληνικε�ς εταιρει�ες συμμετε�χουν σε διεθνει�ς εκθε�σεις στο Μιλα� νο με μεγα� λη συχνο� τητα.
Υπολογι�ζεται  ο� τι  τουλα� χιστον  100  εταιρει�ες  συμμετε�χουν  σε  ετη� σιες  εκθε�σεις  που
πραγματοποιου� νται στην περιφε�ρεια της Λομβαρδι�ας, με το Μιλα� νο να υπερε�χει. Οι εκθε�σεις που
συγκεντρω� νουν τις περισσο� τερες ελληνικε�ς συμμετοχε�ς ει�ναι οι:  
HOST,  HOMI,  UNICA,  TuttoFood  ,  Salo20ne del  Mobile,  MICAM,  MCE.  Οι  εν  λο� γω  εκθε�σεις
προσελκυ� ουν  διεθνει�ς  αγοραστε�ς,  ως  εκ  του� του  η  συμμετοχη�  των  ελληνικω� ν  εξωστρεφω� ν
επιχειρη� σεων ει�ναι πολυ�  σημαντικη� .

3.3 Συμπεράσματα για την Περιφέρεια της Λομβαρδίας

 Καθω� ς  η  περιφε�ρεια  της Λομβαρδι�ας   διαθε�τει  το υψηλο� τερο κατα�  κεφαλη�  ΑΕΠ στην
Ιταλι�α, και ε�να απο�  τα υψηλο� τερα στην Ευρω� πη, παρουσια� ζονται ευκαιρι�ες για αυ� ξηση του
μεριδι�ου των ελληνικω� ν προιAο� ντων υψηλη� ς  προστιθε�μενης αξι�ας.  Η μεγα� λη αγοραστικη�
δυ� ναμη των καταναλωτω� ν της Λομβαρδι�ας δημιουργει�  τις προυA ποθε�σεις   εισο� δου  των
ανωτε�ρω προιAο� ντων. Στο� χος των ε/επιχειρη� σεων θα πρε�πει να ει�ναι μεταξυ�  α� λλων αφενο� ς
η  αυ� ξηση  του  μεριδι�ου  των  ε/εξαγωγω� ν   αφετε�ρου  η  διευ� ρυνση  της  ποικιλι�ας  των
εξαγομε�νων προιAο� ντων.
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 Στο Μιλα� νο λαμβα� νουν χω� ρα οι μεγαλυ� τερες διεθνει�ς εμπορικε�ς εκθε�σεις της Ιταλι�ας στις
οποι�ες συμμετε�χουν ετησι�ως σημαντικο� ς αριθμο� ς ελλη� νων εκθετω� ν. Το Enterprise Greece
σε συνεργασι�α με τα Γραφει�α ΟΕΥ της Ιταλι�ας και τους  εξαγωγικου� ς φορει�ς θα πρε�πει να
επανεξετα� σει τις εκθε�σεις στις οποι�ες συμμετε�χει με εθνικο�  περι�πτερο. Με την  επιστροφη�
στην  κανονικο� τητα  το  Γραφει�ο  μας  θα  ει�ναι  σε  θε�ση  να  επανε�λθει  με  συγκεκριμε�νες
προτα� σεις επι� του θε�ματος.

 Ει�ναι  σημαντικο�  να θε�σουμε νε�ους στο� χους ο� σο αφορα�  στην προω� θηση συγκεκριμε�νων
προιAο� ντων και κλα� δων στην αγορα�  της Λομβαρδι�ας.

4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας (2019)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΡΩΜΗΣ

 Παρουσι�αση  δραστηριοτη� των  Intracom  Telecom  σε  επιχειρηματικη�  κοινο� τητα  –
Δημοσιογρα� φους και δεξι�ωση στη Πρεσβευτικη�  Κατοικι�α 6/6/19

 Υποστη� ριξη παρουσι�ασης ποικιλιω� ν ελληνικω� ν οι�νων σε επιλεγμε�νους sommelier Ιταλι�ας.
Παροχη�  αιγι�δας Πρεσβει�ας. Piacenza. 31/5/19

 Υποστη� ριξη γευσιγνωσι�ας ελληνικω� ν οι�νων σε Federazione Italiana Sommelier, Albergatori
e Ristoratori (Ιταλικο� ς Συ� νδεσμος Sommelier, Ξενοδο� χων και Εστιατο� ρων). Παροχη�  Αιγι�δας
Πρεσβει�ας. Pavia. 3/10/19

 Συναντη� σεις  με  στελε�χη  Υπουργει�ου  Οικονομικη� ς  Ανα� πτυξης  και  ΤΑΡ  για  Ιταλι�α,
προκειμε�νου  υπα� ρξει  στενο� τερη  συνεργασι�α  και  συντονισμο� ς  εμπλεκομε�νων  σε  σχε�διο
χωρω� ν και παρουσιασθου� ν οι τελευται�ες εξελι�ξεις περι� τον αγωγο� .

 Συνεργασι�α με εταιρει�α  Ambrosetti για ελληνικη�  συνεισφορα�  σε σεμινα� ριο  The Outlook
for the Economy and Finance

 Το  Γραφει�ο  ΟΕΥ  Ρω� μης  ανταποκρι�θηκε  σε  111 αιτη� ματα  ελληνικω� ν  επιχειρη� σεων  και
φορε�ων, με με�σο χρο� νο απο� κρισης 2 ημε�ρες.

 Συ� νταξη Μηνιαι�ου Οικονομικου�  Δελτι�ου σε συνεργασι�α με Γραφει�ο ΟΕΥ Μιλα� νου.
 Επαφε�ς με ιταλικου� ς επιχειρηματικου� ς φορει�ς και εταιρει�ες για συμμετοχη�  τους σε διεθνει�ς

εκθε�σεις που λαμβα� νουν χω� ρα στην Ελλα� δα.
 Παρε�μβαση  υπε�ρ  ελληνικω� ν  εταιρειω� ν  για  αποπληρωμη�  ανεξο� φλητων  τιμολογι�ων  και

διευθε�τηση εκκρεμω� ν οφειλω� ν.
 32 αναρτη� σεις στο  agora,  και 80 ενε�ργειες πληροφο� ρησης ΚΥ για οικονομικη�  κατα� σταση

Ιταλι�ας.
 Ετη� σια ε�κθεση για Ιταλι�α
 Επιχειρηματικο� ς Οδηγο� ς για Ιταλι�α
 Συμμετοχη�  στις τακτικε�ς ενημερω� σεις ECOFIN
 Συναντη� σεις με διευθυντικα�  στελε�χη  ICE,  Confindustria,  ENI, Υπουργει�ου Οικονομι�ας και

Οικονομικω� ν
 Συμμετοχη�  σε ημερι�δες οικονομικω� ν think-tanks.
 Συμμετοχη�  και παρακολου� θηση διεθνου� ς συνεδρι�ου Mediterranean Dialogues.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΜΙΛΑΝΟΥ
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 11 αναρτη� σεις στο agora

 Το  Γραφει�ο  ΟΕΥ Μιλα� νου  ανταποκρι�θηκε  σε  46  αιτη� ματα ελληνικω� ν  επιχειρη� σεων και
φορε�ων

 Υποστη� ριξη εταιρειω� ν που συμμετει�χαν στις διεθνει�ς Εκθε�σεις: 

 Τροφι�μων, TUTTOFOOD Μιλα� νο 6-9/5/2019

 Αξεσουα� ρ Μο� δας και κοσμημα� των, HOM MILANO 25-28/1/201

 Κατασκευαστικου�  τομε�α, MADEXPO MILANO 13-16/3/2019

 Διεθνη� ς Έκθεση ΠροιAο� ντων Ομορφια� ς, COSMOPROF-COSMOPACK , BOLOGNA 14-18.3.2019

5 Συμπεράσματα – προτάσεις για την προώθηση της συνεργασίας

5.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

Πίνακας 24: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση

Τρο� φιμα Ποτα� . Ιδιαι�τερα ο� σα αφορου� ν 
γαστρονομι�α

Θα επιδιωχθει� η συνε�χιση 
υποστη� ριξης πρωτοβουλιω� ν για την 
προβολη�  του ελληνικου�  κρασιου� .

ΠροιAο� ντα που παρουσια� ζουν 
ενδιαφε�ρον: 

Ορισμε�να φρου� τα ο� πως ροδα� κινα, 
βερυ� κοκα, ρο� δια, αλο� η.

Ελιε�ς, προιAο� ντα ελια� ς, με�λι, προιAο� ντα 
μελιου� , μπυ� ρα, κορινθιακη�  σταφι�δα, 
κρο� κος.

Ιατρικο� ς   Τουρισμο� ς Επικέντρωση  στο πεδίο του θεματικού  
τουρισμού  -  ιατρικά συνέδρια  -   
συνδυασμός     τουριστικών 
προγραμμάτων με προγ΄ραμαμτα 
ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης
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5.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων
Πίνακας 25: Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από την Ιταλία

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση
1 ΑΠΕ, πρα� σινη οικονομι�α Σε ο� λους αυτου� ς τους τομει�ς η Ιταλι�α

ε�χει ανεπτυγμε�νη τεχνογνωσι�α και η
χω� ρα μας διαθε�τει συγκριτικο�

πλεονε�κτημα. Ειδικα�  για το α/α 7
υπα� ρχει ενδιαφε�ρον της Italmercati
για ανα� πτυξη κε�ντρου στη περιοχη�

Πατρω� ν

2 Επιστημω� ν ζωη� ς
3 Μεταποι�ηση αγροτικω� ν,

αγροτεχνολογι�α
4 Γαλακτοκομικα�
5 Ιχθυοκαλλιε�ργεια
6 Ιαματικο� ς τουρισμο� ς
7 Μεταφορε�ς/Αποθη� κευση/ Logistics

5.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας

Η  ιταλικη�  αγορα�  ει�ναι  μι�α  αγορα�  δυ� σκολη,  με  την  ε�ννοια  ο� τι  ει�ναι  εκλεκτικη� ,  ενω�  η  ιταλικη�
παραγωγη�  ει�ναι ανταγωνιστικη�  της ελληνικη� ς. ΠροιAο� ντα σαν τα ελληνικα�  παρα� γονται εν πολλοι�ς
και στην Ιταλι�α. Με αυτη�  την ε�ννοια τα εξαγο� μενα προς την Ιταλι�α ελληνικα�  προιAο� ντα θα πρε�πει να
ει�ναι  ποιοτικα�  και  να  καλυ� πτουν  καταναλωτικε�ς  ανα� γκες  καλυ� τερα  απ’  ο� τι  τα  εγχωρι�ως
παραγο� μενα.  Στην  καλυ� τερη  περι�πτωση  θα  μπορου� σαν  να  καλυ� ψουν  συγκεκριμε�νους
εξειδικευμε�νους, αλλα�  μικρου� ς, τομει�ς της ζη� τησης ο� που τυχο� ν θα μπορου� σε να υπα� ρξει κενο� . Προς
του� το, πλην ορισμε�νων περιπτω� σεων (ο� πως ορισμε�να φρου� τα η�  ιχθυρα� ), οι προωθητικε�ς δρα� σεις
που θα μπορου� σαν να αναληφθου� ν ει�ναι, μεταξυ�  α� λλων, μικρε�ς και στοχευμε�νες επιχειρηματικε�ς
αποστολε�ς  με  σκοπο�  b2b συναντη� σεις  και  παρουσια� σεις  των  προιAο� ντων  σε  στοχευμε�νο
ακροατη� ριο τις οποι�ες θα ακολουθη� σουν επιχειρηματικε�ς επαφε�ς δικτυ� ωσης. Σε κα� θε περι�πτωση,
επειδη�  κα� θε  προιAο� ν  ε�χει  συγκεκριμε�να  χαρακτηριστικα�  και  ιδιαιτερο� τητες,  θεωρου� με  ο� τι  ει�ναι
απαραι�τητη  η  διαβου� λευση  με  τους  παραγωγου� ς  και  φορει�ς  προκειμε�νου  να  υποδειχθει�  ο
βε�λτιστος τρο� πος προβολη� ς και προω� θησης και να διερευνηθου� ν οι δυνατο� τητες χρηματοδο� τηση� ς
τους. Τε�λος, εννοει�ται ο� τι πριν την ανα� ληψη οποιασδη� ποτε πρωτοβουλι�ας εκ με�ρους μας ε�ναντι
της ιταλικη� ς πλευρα� ς, θα πρε�πει να επαληθευθει� ο� τι οι προτα� σεις του Γραφει�ου συμπι�πτουν με τις
στοχευ� σεις των φορε�ων της χω� ρας μας, προς τους οποι�ους θα στραφου� με.

Η  Ιταλι�α  αποτελει�  αγορα�  που  διαθε�τει  ικανο� τητα  απορρο� φησης  δια� φορων  προιAο� ντων  με
αποτε�λεσμα  να  καθιστα�  επιτακτικη�  την  υ� παρξη  ποιοτικω� ν  χαρακτηριστικω� ν  στα  εισαγο� μενα
προιAο� ντα.  Προς του� το ει�ναι  αναγκαι�ο,  τα ελληνικα�  προιAο� ντα που θα η� θελαν να ε�χουν σοβαρε�ς
πιθανο� τητες  διει�σδυσης στην  ιταλικη�  αγορα� ,  να  συνοδευ� ονται  απο�  επεξεργασμε�νο  στρατηγικο�
σχε�διο  προωθητικω� ν  παρεμβα� σεων,  που  θα  στοχευ� ει  το� σο  στην  ανα� δειξη  των  διακριτω� ν
ποιοτικω� ν  πλεονεκτημα� των τους,  ο� σο  και  στην  προσε�γγιση  των επιλεγμε�νων  ομα� δων  υψηλη� ς
κατανα� λωσης.

Συγκεκριμε�νες  πρωτοβουλι�ες  που  κατα�  την  γνω� μη  μας  θα  το� νωναν  τις  διμερει�ς  οικονομικε�ς
σχε�σεις, ει�ναι:

α)  Θεωρει�ται  πολυ�  σημαντικη�  η  επιθυμι�α  των  δυ� ο  χωρω� ν  για  συνεργασι�α  στον  τομε�α  της
προστασίας  προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Σε  αυτο�  το πλαι�σιο  κρι�νεται  σκο� πιμη  η  θεσμοθε�τηση της
συνεργασι�ας των α� μεσα εμπλεκο� μενων φορε�ων και, σε κα� θε περι�πτωση, η εκατε�ρωθεν υπο� δειξη
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σημει�ων επαφη� ς στα οποι�α οι ενδιαφερο� μενοι μπορου� ν να αναφε�ρουν περιπτω� σεις παραβι�ασης
των κοινοτικω� ν προβλεπο� μενων.

β) Για την  συνεργασία στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βα� ση θα μπορε�σει να
αποτελε�σει το Μνημο� νιο Συνεργασι�ας μεταξυ�  Enterprise Greece και  ICE που υπεγρα� φη κατα�  την
επι�σκεψη του κ. Σταθα� κη στη Ρω� μη (Οκτω� βριος 2016), ως Υπουργο� ς Οικονομι�ας και Ανα� πτυξης.

γ) Προκειμε�νου να διευκολυνθει�  η  δικτύωση και συνεργασία επιχειρήσεων στον τομέα της
τεχνολογίας και καινοτομίας,  προτει�νεται να δρομολογηθει�  η  θεσμικη�  συνεργασι�α  αρμο� διων
φορε�ων που θα υποδει�ξουν οι δυ� ο πλευρε�ς. Η επιχειρηματικη�  συνεργασι�α θα μπορου� σε να λα� βει
την  μορφη�  συμμετοχω� ν  σε  κοινοπραξι�ες,  σε  κοινα�  ερευνητικα�  προγρα� μματα,  σε  εκθε�σεις,
συνε�δρια, διαγωνισμου� ς κλπ.

δ)  Θεωρει�ται  σημαντικο�  να  υλοποιηθει�  η  θεσμικη�  πλε�ον  συνεργασι�α  κεντρικών  αγορών της
χω� ρας μας με τις αντι�στοιχες ιταλικε�ς (ΟΚΑΑ-Italmercati). 

ε)  Επι�σης  χρη� σιμη θα η� ταν η διερευ� νηση δυνατοτη� των εκατε�ρωθεν συμμετοχη� ς  σε  εμπορικές
εκθέσεις με ευνοιAκου� ς/προτιμησιακου� ς ο� ρους.

5.4 Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου

Όπως προαναφε�ρθηκε, θα μπορου� σαν να αναληφθου� ν πρωτοβουλι�ες στην προστασι�α προιAο� ντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ και στη δικτυ� ωση και συνεργασι�α επιχειρη� σεων τεχνολογι�ας και καινοτομι�ας.
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6    ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 
ΙΤΑΛΙΑΣ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η ¨ανα� γνωση¨των διμερω� ν οικονομικω� ν σχε�σεων μας με την Ιταλι�α οριοθετει�ται απο�  την δια� σταση
της στρατηγικη� ς εταιρικη� ς σχε�σης 

Κομβικο�  και  αφετηριακο�  στοιχει�ο  στον πυρη� να των σχε�σεων μας συνιστα�  το αδιαμφισβη� τητο
προ� ταγμα της κα� λυψης της πρω� της θε�σης απο�  την  Ιταλι�α στις εξωτερικε�ς οικονομικο-εμπορικε�ς
συναλλαγε�ς μας. 

Το στρατηγικο�  βα� θος επιρρωνυ� εται απο�  την ισχυρη�  επενδυτικη�  παρουσι�α της Ιταλι�ας σε κρι�σιμους
τομει�ς της οικονομι�ας μας, ιδιαι�τερα δε ισχυροποιει�ται και ταυτοποιει�ται απο�  την συ� ζευξη μας στις
διαδρομε�ς  των ενεργειακω� ν οδευ� σεων - αγωγω� ν προς την Ευρω� πη.

Το κρι�σιμο στρατηγικο�  και γεωοικονομικο�  υπο� βαθρο σε α� ρρηκτη συνα� ρτηση με την διακριτη�  και
διαχρονικη�  εγγυ� τητα  μεταξυ�  των δυ� ο  λαω� ν  και  σε  συνδυασμο�  με  την προστιθε�μενη αξι�α  του
υψηλου�  τουριστικου�  ρευ� ματος των Ιταλω� ν προς την χω� ρα μας οριογραφου� ν το πεδι�ο αλλα�  και
υπαγορευ� ουν την ενα� σκηση της αδη� ριτης προτεραιο� τητας, στο πλαι�σιο ενο� ς δομημε�νου διαλο� γου
σε υψηλο�  πολιτικο�  επι�πεδο, για ανα� ληψη και υλοποι�ηση πρωτοβουλιω� ν με προφανη�  στο� χο τον
πολλαπλασιασμο� ,   εμβα� θυνση  των  διμερω� ν  συναλλαγω� ν  και  επενδυτικω� ν  projects,  σε
συντεταγμε�νο πλαι�σιο που θα σηματοδοτη� σει την αναβα� θμιση και  συναξιολο� γηση της μετεξε�λιξης
της οικονομικη� ς ¨ο� σμωσης ¨ μεταξυ�  των δυ� ο χωρω� ν. 

Πιστευ� ουμε  ο� τι  το  ειδικο�  βα� ρος  και  ο  κυριαρχικο� ς  ο� γκος  των  οικονομικω� ν  συναλλαγω� ν  μας
συντει�νουν στην αναγκαιο� τητα για αξιολο� γηση της προ� τασης μας για ενδεχο� μενη συμμετοχη�  της
Ιταλι�ας ως τιμω� μενης χω� ρας στην ΔΕΘ στο πλαι�σιο των προσεχω� ν οργανω� σεων, πρωτοβουλι�α
που πε�ραν  της ¨σημειολογι�ας¨ της απη� χησης του μηνυ� ματος στο επιχειρηματικο�  δυναμικο�  των δυ� ο
χωρω� ν  θα λειτουργη� σει  ως εφαλτη� ριο και  θα κινητοποιη� σει  τις  επιχειρηματικε�ς  κοινο� τητες σε
μεγε�θυνση της οικονομικη� ς συνεργασι�ας.

Η στρατηγικη�  δια� σταση αλλα�  και  το ευ� ρος της συνεργασι�ας  των επιχειρηματικω� ν κοινοτη� των,
αμφι�πλευρα,  ε�χει  εισε�λθει  σε  υψηλο�  στα� διο  συνεκτικη� ς  ωρι�μανσης   που  αναγκαιοποιει�  την
σκοπιμο� τητα διερευ� νησης συ� στασης ενο� ς Ανω� τατου Διμερου� ς Επιχειρηματικου�  Συμβουλι�ου με την
συμπερι�ληψη και του Ελληνοιταλικου�  Επιμελητηρι�ου, κατ΄ αναλογι�αν, προς τα αντι�στοιχα που ε�χει
θεσπι�σει η Ιταλι�α με τις σημαντικο� τερες χω� ρες-εται�ρους σε οικονομκο� -επιχειρηματικο�  επι�πεδο.  

Η προσθετικη�  δραστηριοποι�ηση του θα εγγρα� ψει , αναντι�ρρητα, με διαυ� γεια στις διμερει�ς σχε�σεις
μας το εξαιρετικα�  υψηλο�   ειδικο�  βα� ρος της οικονομικη� ς συνεργασι�ας, ως εγγενη� ς συνιστω� σα, στο
πεδι�ο της οικονομικη� ς διπλωματι�ας,  με δυνητικο�  και με χρη� σιμο αντανακλαστικο�  ¨αποτυ� πωμα¨ και
στις  πολιτικε�ς  σχε�σεις  μας  αλλα�  θα  λειτουργη� σει  κυρι�ως  ως  οδοδει�κτης  και  εκκολαπτη� ριο  με
πολλαπλασιαστικε�ς  συνε�πειες στο πεδι�ο της εμβα� θυνσης των οικονομικω� ν εμπορικω� ν σχε�σεων
μας.

Ιδιαι�τερα δε στο κρι�σιμο πεδι�ο της Αν. Μεσογει�ου, ο� που αντικειμενικα�  η βαρυ� νουσα θε�ση και ρο� λος
των  δυ� ο  χωρω� ν  ει�ναι  διακριτο� ς  και  αναγνωρι�σιμος  με  την  συμπερι�ληψη   του  ειδοποιου�
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γεωοικονομικου�  προση� μου  που  ανα� γεται  στην  γεωστρατηγικη�  χωροθεσι�α  και  σφαιρικη�
ενεργειακη�  συνεργασι�α τους.

Το πλαι�σιο αυτο�  προβα� λλει ως κατ΄ εξοχη� ν ευνοιAκο�  πεδι�ο για ενεργοποι�ηση με παρεμβα� σεις της
οικονομικη� ς διπλωματι�ας και στο� χο την επω� αση ευρυ� τερων επιχειρηματικω� ν συγκλι�σεων, ορατη�
προοπτικη�  που  επιβεβαιω� νεται  και  γονιμοποιει�ται  απο�  την  συμβατο� τητα  και
συμπληρωματικο� τητα  των  επιχειρηματικω� ν  στοχευ� σεων  και  δρα� σεων  των  δυ� ο  χωρω� ν  στον
οικονομικο�  χω� ρο της Αν. Μεσογει�ου και Β. Αφρικη� ς. 
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7 Παράρτημα

7.1 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία

Συ� νθεση Α.Ε.Π.
2014 2015 2016 2017 2018

Πρωτογενη� ς Τομε�ας (Γεωργι�α) 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1

Δευτερογενη� ς Τομε�ας (Βιομηχανι�α) 23,5 23,6 23,7 23,9 24,1

Τριτογενη� ς Τομε�ας (Υπηρεσι�ες) 74,3 74,2 74,1 74,0 73,8

Πηγη� : Επεξεργασι�α στοιχει�ων Istat απο�  Γραφει�ο Ο.Ε.Υ. Ρω� μης

Παραγωγή σημαντικότερων προϊόντων πρωτογενούς τομέα
Αξία ιταλικής

πρωτογενούς παραγωγής
% επί συνολικής

αξίας ιταλικής
πρωτογενούς

παραγωγής

% επί αξίας παραγωγής
ΕΕ συγκεκριμένου

προϊόντος

2016 2017 2018 2018 2018

Φρου� τα 4.667 4.371 4.600 9,8 15,6

Κρασι� 7.877 7.169 9.456 20,0 33,9

Ελαιο� λαδο 1.262 1.867 1.071 2,3 24,8

Ρυ� ζι 356 262 281 0,6 38,6

Σιτηρα� 4.034 3.498 3.695 7,8 7,6

Λαχανικα� 8.439 9.169 8.862 18,8 15,5

ΣΥΝΟΛΟ 44.665 45.537 47.090 100,0 11,8

Δις ευρώ
Πηγη�   EUROSTAT

Η πορεία της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας έχει ως ακολούθως:
2013 2014 2015 2016 2017 2018

-3,0 -0,7 +1,1 +1,6 +3,2 +0,6

Πηγη� : ISTAT, Eurostat

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ρώμης                                                                                                                           54



7.2 Χρήσιμες Διευθύνσεις

4. Ελληνικές Αρχές

Πρεσβεία Ρώμης Τηλ.:  +39 06 8537551

Φαξ   +39 06 8415927

http  ://  www  .  mfa  .  gr  /  rome  

gremb  .  rom  @  mfa  .  gr  

Προξενικό Γραφείο Ρώμης Τηλ.: +39 06 85375580

Φαξ   +39 06 80692298

grcon.rom@mfa.gr

Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης Τηλ. : +39 06 85375550

Φαξ   +39 06 8415927

http  ://  agora  .  mfa  .  gr  /  ta  -  grafeia  -  
oikonomikon  -  emporikon  -  
upotheseon  /  grafeia  -  ana  -  xora  /  
office  /843  \  

ecocom-rome@mfa.gr

Γραφείο Τύπου Τηλ.: +39 06 8546224

Φαξ   +39 06 85375569

press.rom@mfa.gr

Γραφείο Ακολούθου Αμύνης Τηλ.: +39 06 8553100

Φαξ   +39 06 85354014

defatt  _  it  @  hndgs  .  mil  .  gr  

Πρεσβεία στο Βατικανό (Αγία 
Έδρα)

Τηλ.: +39 06 8080340

 +39 06 8070786

Φαξ  +39 06 8079862 

gremb  .  vat  @  mfa  .  gr  

Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου Τηλ. :+39 02 72095543

Φαξ  +39 02 720105386

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/
office/842

ecocom  -  milano  @  mfa  .  gr  
Αρχές της Ελλάδας στην Ιταλία μπορούν να αρυσθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.mfa.gr/dimereis-sheseis-tis-ellados/italia/italia-stoixeiax.html
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5. Ιταλικές Αρχές - Υπουργεία

Presidenza del 
Consiglio dei 
Μinistri

(Προεδρία 
Υπουργικού 
Συμβουλίου)

Τηλ: +39 06 
67791

http://  www  .  governo  .  it  /  

Affari Esteri
(Υπουργείο 
Εξωτερικών)

Τηλ:  +39 06 
36911

http://  www  .  esteri  .  it  
ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Economia e delle 
Finanze

(Υπουργείο 
Οικονομίας και 
Οικονομικών)

Tηλ: +39 06 
47611

http  ://  www.mef.gov.it  

http  ://  www  .  tesoro  .  it  

urp.economiaefinanze@pec.mef.gov.it

Agenzia delle 
Entrate

(Υπηρεσία 
Εσόδων)

Tηλ: +39 06-
96668933

http  ://  www  .  agenziaentrate  .  gov  .  it  /  wps  /  portal  /  entrate  /  home  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/contatta

Agenzia delle 
Dogane

(Τελωνεία)

Tηλ:+39 
0650246060

 +39 06 
0650246058

 +39 06 
0650246059

https  ://  www  .  agenziadoganemonopoli  .  gov  .  it  /  portale  /  
monica.nardi@agenziadogane.it     

Sviluppo 
Economico

(Υπουργείο 
Οικονομικής 
Ανάπτυξης)

Tηλ: +39 06 
47054221

  +39 06 
420434000

Φαξ +39 06 
47052479

http  ://  www  .  sviluppoeconomico  .  gov  .  it  
cons  .  dip  @  mise  .  gov  .  it  

Politiche Agricole
Alimentari e 
Forestali
(Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων)

Tηλ:+39 06 
46651

http://  www  .  politicheagricole  .  gov  .  it  

gabinettoconsigliere  .  diplomatico  @  politicheagricole  .  it     
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Ambiente, del 
Territorio e del 
Mare
(Περιβάλλοντος και
Θαλάσσης)

Tηλ+39 06 57221 http  ://  www  .  minambiente  .  it  /  home  _  it  /  index  .  html  ?  lang  =  it  

http://www.minambiente.it/pagina/direzioni-generali

Infrastrutture e 
Trasporti
(Υπουργείο 
Υποδομών και 
Μεταφορών)

Tηλ:+39 06 
44121

http://  www  .  mit  .  gov  .  it  

aff.internazionali@mit.gov.it     

Salute
(Υγείας)

Tηλ:+39 06 
59941

http  ://  www  .  salute  .  gov  .  it  /  
http://www.salute.gov.it/portale/p5_0.jsp?lingua=italiano&id=58

Ιταλικά Υπουργεία μπορούν να αρυσθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.governo.it/i-ministeri-0

6. Τοπικοί Φορείς

Regione Lazio

(Περιφέρεια Λατίου)

Τηλ: +3906 69380623 http  ://  www  .  regione  .  lazio  .  it  /  

urp  @  regione  .  lazio  .  it  

Prefettura di Roma

(Νομαρχία Ρώμης)

Τηλ: +39 06 67294353

+39 06 67294571

http  ://  www  .  prefettura  .  it  /  roma  /  multidip  /  index  .  htm  

Comune di Roma

(Δήμος Ρώμης)

Τηλ: +39 06 0606

Φαξ  +39 06 67103590

http  ://  www  .  comune  .  roma  .  it  

https  ://  www  .  comune  .  roma  .  it  /  web  /  it  /  rubrica  -  pec  .  page  

Comune di Ancona

(Δήμος Αγκώνας)

Τηλ: +39 071 222 1 http  ://  www  .  comune  .  ancona  .  it  /  

i  nfo@comune.ancona.it     

Comune di Bari

(Δήμος Μπάρι)

Τηλ: +39 080 5771111 http://  www  .  comune  .  bari  .  it  /  

urp  @  comune  .  bari  .  it  

Comune di Bologna

(Δήμος Μπολώνια)

Τηλ: +39 051 203111 http://  www  .  comune  .  bologna  .  it  

URP@comune.bologna.it
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Comune di Cagliari

(Δήμος Κάλιαρι)

Τηλ: +39 070 6771 https  ://  www  .  comune  .  cagliari  .  it  /  portale  /  it  /  contatti  .  page  

protocollogenerale  @  comune  .  cagliari  .  legalmail  .  it     

Comune di Ferrara

(Δήμος Φερράρα)

Τηλ: +39 0532 419111 http  ://  www  .  comune  .  fe  .  it  /  

urp@comune.fe.it

Comune di Foggia

(Δήμος Φότζια)

Τηλ: +39 0881 792111 http://  www.comune.foggia.it  

Comune di Messina

(Δήμος Μεσσίνας)

Τηλ: +39 090 7721

Φαξ  +39 090 716251

http  ://  www  .  comunemessina  .  gov  .  it  /  

protocollo  @  pec  .  comune  .  messina  .  it  

Comune di Napoli

(Δήμος Νεάπολης)

Τηλ: +39 081 7951111

Φαξ  +39 081 7955002

http://  www  .  comune  .  napoli  .  it  

urp@comune.napoli.it

Comune di Padova

(Δήμος Πάδοβας)

Τηλ: +39 049 8205111

Φαξ  +39 049 8205399

http  ://  www  .  padovanet  .  it  

protocollo.generale@pec.comune.padova.it           

Comune di Palermo

(Δήμος Παλέρμου)

Τηλ: +39 091 7401111

Φαξ  +39 091 7402275

http://  www  .  comune  .  palermo  .  it  

urp  @  comune  .  palermo  .  it     

Comune di Perugia

(Δήμος Περούτζιας)

http://www.comune.perugia.it/

urp  @comune.perugia.it  

Comune di Reggio 
Calabria

(Δήμος Ρηγίου 
Καλαβρίας)

Τηλ: +39 0965 362111 http://  www  .  comune  .  reggio  -  calabria  .  it  

staffrete@comune.reggio-calabria.it 
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Comune di Rimini

(Δήμος Ρίμινι)

Τηλ: +39 0541 704111 http  ://  www  .  comune  .  rimini  .  it  /  

protocollo.generale@pec.comune.rimini.it 

Comune di Taranto

(Δήμος Τάραντα)

Τηλ: +39 099 4581819

+39 099 4581111

http://  www  .  comune  .  taranto  .  it  

c  omunicazione  .  urp  @  comune  .  taranto  .  it     

Comune di Trento

(Δήμος Τρέντο)

Τηλ: +39 0461 884111 http  ://  www  .  comune  .  trento  .  it  /  

comurp@comune.trento.it

Comune di Trieste

(Δήμος Τεργέστης)

Τηλ: +39 040-6751 http://  www  .  retecivica  .  trieste  .  it  

urp@comune.trieste.it

Comune di Venezia

(Δήμος Βενετίας)

Τηλ: +39 041 2748111

Φαξ  +39 041 5200782

http://  www  .  comune  .  venezia  .  it  

segretario.generale@pec.comune.venezia.it     

Comune di Verona

(Δήμος Βερόνας)

Τηλ: +39 045 807711 http  ://  portale  .  comune  .  verona  .  it  /  

giunta@comune.verona.it     

Λοιποί Δήμοι  στην Ιταλία και  σχετικές πληροφορίες  μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω 
σύνδεσμο:

http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_per_regione&menu=150

7. Κρατικοί Φορείς

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa

(Οργανισμός Προσέλκυσης 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης των 
Επιχειρήσεων)

Tηλ: +39 06 421601 http://  www  .  invitalia  .  it  
info  @  invitalia  .  it  
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ΙCE

Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese 
italiane

(Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών 
και εξωστρέφειας των ιταλικών 
επιχειρήσεων)

Τηλ: +39 06 59921 http://  www  .  ice  .  gov  .  it  
servizi.imprese@ice.it     

AGEA

Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura

(Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
των Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Tηλ:  +39 06.494991

Φαξ  +39 06 
4949907

http://  www  .  agea  .  gov  .  it  
direzione@agea.gov.it 

L'Autorità Per L'energia Elettrica E 
Il Gas

(Αρχή για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 
το Φυσικό Αέριο)

Tηλ: +39 02 655651

Φαξ  +39 02 
65565266

https  ://  www  .  arera  .  it  /  it  /  index  .  htm  
info  @  arera  .  it     

ISMEA

Istituto di servizi per il mercato 
Agricolo Alimentare

(Κέντρο Υπηρεσιών για την Αγορά 
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων)

Τηλ:  +39 06 855681

+39 06 
85568400

http  ://  www  .  ismea  .  it  
urp  @  ismea  .  it  

ENEA

Ente per le Nuove Tecnologie, l' 
Energia e l' Ambiente

(Οργανισμός για τις Νέες Τεχνολογίες 
για την Ενέργεια και το Περιβάλλον)

Τηλ.: +39 06-
36272713

   +39 06-
36272684

Φαξ  +39 06-
36272781

http  ://  www  .  enea  .  it  

rel  @  enea  .  it     

ISA

Istituto Sviluppo Agroalimentari Sp.A

(Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γεωργικών 
προϊόντων και Τροφίμων)

Τηλ: +39 0761 2771

Φαξ. +39 0761 
354050

http  ://  www  .  isa  .  it  
info  @  isa  .  it     
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SIMEST

Società Italiana per l' Imprese Miste 
all' Estero

(Οργανισμός με αρμοδιότητα την 
παροχή βοήθειας για δημιουργία 
μικτών επιχειρήσεων στο εξωτερικό 
και πραγματοποίησης επενδύσεων)

Τηλ:  +39 06 686351

Φαξ   +39 06 
68635220

http://  www  .  simest  .  it  
info  @  sacesimest  .  it     

SACE

Istituto per i Servizi Assicurativi del 
Commercio Estero

(Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων)

Τηλ: +39 06 67361

Φαξ  +39 06 
6736225

http://  www  .  sace  .  it  
info@sace.it

IREPA

Istituto di Ricerche Economiche per la 
Pesca e l’Acquacoltura

(Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών για 
την Αλιεία και τις  Υδατοκαλλιέργειες)

Τηλ: +39 089 
338978

Φαξ   +39 089 
330835

http://  www  .  irepa  .  org  

webmaster  @  irepa  .  org  

UNION

Ente Nazionale Italiano di unificazione

(Ιταλικός Οργανισμός Τυποποίησης)

Τηλ:   +39 02 
700241

Φαξ   +39 
0270024375

http://  www  .  uni  .  com  
uni  @  uni  .  com  

SINAB

Sistema d'informazione nazionale 
sull'Agricoltura Biologica

(Εθνικό Σύστημα Πληροφόρησης για 
τη Βιολογική Γεωργία)

Τηλ: +39 06 
46656182

Φαξ  +39 06 
46655138

http  ://  www  .  sinab  .  it  /  
sportelloinfo  @  sinab  .  it  

ENIT

Agenzia Nazionale del Turismo

(ΙταλικόςΟργανισμός Τουρισμού)

Τηλ: +39 06 49711

Φαξ   +39 06- 
4463379

 +39 06 
4469907

http  ://  www  .  enit  .  it  /  
presidenza  @  enit  .  it     
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ONT

Osservatorio Nazionale del Turismo

(Παρατηρητήριο Τουρισμού)

Τηλ: +39 06 
67792149

+39 06 2177

http  ://  www  .  ontit  .  it  /  
redazione.ontit@enit.it.  

AG COM

Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni 

(Ρυθμιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών)

Τηλ: +39 081 
750750

Φαξ   +39 
0817507616

http  ://  www  .  agcom  .  it  /  
info  @  agcom  .  it  

FSI                                             Fondo
Strategico Italiano Spa

(Tαμείο Στρατηγικών Επενδύσεων)

Τηλ: +39 02 
8904061
Φαξ  +39 02 
89040678

https://www.cdp.it/media/studi/quaderni-
cdp/crescere-per-competere-fondo-
strategico-italiano.kl

i  gianluca.basciu@cdp.it     
ACCREDIA 

Ente Italiano di Accreditamento       
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)

Τηλ: +39 06 
844099.1
Φαξ  +39 06 
8841199

http://www.accredia.it/
info@accredia.it

GSE                                         Gestore
Servizi Energetici (Διαχειριστής 
Υπηρεσιών Ενέργειας )

Τηλ: +39 06 
92928544-45

Φαξ  +39 06 
92912503

http://www.gse.it/
gsespa@pec.gse.it 

ISTAT 

Istituto nazionale di statistica
(Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών )

Τηλ: +06 39 06 
46731

http  ://  www  .  istat  .  it  /  
   comunica  @  istat  .  it  .   

8. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια

UNION CAMERE

(Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων)

Τηλ: +39 06 47041

  +39 06 4704256

Φαξ +39 06 4704240

http://  www.unioncamere.i  t  
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ASSOCAMERESTERO-
Associazione Camere di 
Commercio Italiane all’Estero) 

(Ένωση Εμπορικών  
Επιμελητηρίων Εξωτερικού)

Τηλ: +39 06 44231314 http  ://  www  .  assocamerestero  .  it  /  

info  @  assocamerestero  .  it  

Camera di Commercio di Roma 
- Ufficio internazionalizzazione 

(Επιμελητήριο Ρώμης)

Τηλ: +39 06 520821

+39 06 52082546

Φαξ + 39 06 522082547

http  ://  www  .  rm  .  camcom  .  it  

attivita  .  promozionali  @  rm  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Venezia – Ufficio Promozione e 
Internazionalizzazione

(Επιμελητήριο Βενετίας)

Τηλ: +39 041 2576602

Φαξ +39 041 2576632

http  ://  www  .  ve  .  camcom  .  it  

promozione  .  estero  @  ve  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Verona

(Επιμελητήριο Βερόνας)

Τηλ: +39-0458085762

+39 045 8085863

+39 045 8085852

+39045 8085860 

Φαξ  +39 045 8085861

http  ://  www  .  vr  .  camcom  .  it  

promo  @  vr  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Bologna - Ufficio Promozione 
Estera

(Επιμελητήριο Μπολώνιας)

Τηλ:+39 051.6093.202 

+39 051 6093287

+39 051 6093290

Φαξ +39 -051-6093211

http  ://  www  .  bo  .  camcom  .  it  

commercio  .  estero  @  bo  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di Napoli

(Επιμελητήριο Νεάπολης)

Τηλ: +39 081 7607111

  +39 081 7607327

Φαξ  +39 081 5526940

http  ://  www  .  na  .  camcom  .  it  

http  ://  www  .  com  -  tur  .  com  

segreteria@com-tur.it

Camera di Commercio di 
Pescara - Ufficio 
internazionalizzazione 

(Επιμελητήριο Πεσκάρας)

Τηλ: +39 085 4536228

+39 085 4536434

Φαξ  +39 085 690870

www  .  pe  .  camcom  .  it  

paolo  .  dilullo  @  pe  .  camcom  .  it  
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Camera di Commercio di Trento
- azienda speciale trentino sprint

(Επιμελητήριο Τρέντο)

Τηλ: +39 0461 887282

+39 0461 887288

Φαξ  +39 0461 983069

http  ://  www  .  tn  .  camcom  .  it  

sprint  @  trentinosprint  .  it  

Camera di Commercio di Trieste
-Azienda Speciale ARIES

(Επιμελητήριο Τεργέστης)

Τηλ: +39 040 6701404

Φαξ  +39 040 6701321

http  ://  www  .  ts  .  camcom  .  it  

info  @  ariestrieste  .   
paolo  .  marchese  @  ariestrieste  .  it   

Camera di Commercio di 
Perugia- azienda speciale 
Promocamera  

(Επιμελητήριο Περούτζιας)

Τηλ: +39 0854536

Φαξ  +39 085690870

http  ://  www  .  pg  .  camcom  .  it  

promocamera  @  pg  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Ancona - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Ancona 
Marchet

(Επιμελητήριο Ανγκώνας)

Τηλ: +39 071 2072913

Φαξ  +39 071 5898265

http  ://  www  .  an  .  camcom  .  it  

http  ://  www.marchet.it  

marchet  @  an  .  camcom  .  it  

stefano  .  fiorini  @  ancamcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Salerno - Azienda speciale della 
Camera di commercio di Salerno 

(Επιμελητήριο Σαλέρνο)

Τηλ: +39 089 2786111

Φαξ  +39 089 2786111

http  ://  www  .  sa  .  camcom  .  it  

http  ://  www  .  intertrade  .  sa  .  it  /  

info@intertrade.sa.it

Camera di Commercio di Bari - 
AICAI, Azienda speciale della 
Camera di commercio di Bari

(Επιμελητήριο Μπάρι)

Τηλ: +39 080 217.45.92

+39 080 2174591

Φαξ  +39-080 5537062

http  ://  www  .  ba  .  camcom  .  it  

http  ://  www.aicai.it  

aicai@ba.camcom.it

Camera di Commercio di 
Brindisi- Azienda speciale della 
Camera di commercio di Brindisi

(Επιμελητήριο Μπρίντιζι)

Τηλ: +39 0831562994 

Φαξ  +39 0831597059

http  ://  www  .  br  .  camcom  .  it  -
segreteria@promobrindisi.com

Camera di Commercio di Lecce-
Sportello per 
l’internazionalizzazione 
(Επιμελητήριο Λέτσε)

Τηλ: +39 0832 684218 http  ://  www  .  le  .  camcom  .  it  

internazionalizzazione@le.camcom.it
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Camera di Commercio di 
Taranto - Sportello per 
l'internazionalizzazione

(Επιμελητήριο Τάραντα)

Τηλ: +39 099 7783036

+39 099 7783074

Φαξ +39 099 7783046

http  ://  www  .  camcomtaranto  .  gov  .  it  

francesca  .  sanesi  @  ta  .  camcom  .  it  

marcella.forte@ta.camcom.it 

Camera di Commercio di 
Potenza - Sportello per 
l'internazionalizzazione

(Επιμελητήριο Ποτέντζας)

Τηλ: +39 0971 411357

+39 0971 412 2 75

Φαξ  +39 0971 410313

http  ://  www  .  pz  .  camcom  .  it  

http  ://  www  .  forimpz  .  it  

forimpz@legalmail.it

Camera di Commercio di 
Reggio Calabria - Sportello per 
l'internazionalizzazione

(Επιμελητήριο Ρηγίου Καλαβρίας)

Τηλ: +39 0965 384233

+39 0965 384267

Φαξ +39 0965 384200

http  ://  www  .  rc  .  camcom  .  it  

giulia  .  megna  @  rc  .  camcom  .  it  

anna.crea@rc.camcom.it

Camera di Commercio di 
Cagliari - Ufficio Promozione 

(Επιμελητήριο Κάλιαρι)

Τηλ: +39 070 60512387 

 +39 070 605121

Φαξ  +39 070 60512247

http  ://  www  .  ca  .  camcom  .  it  

giampiero  .  uccheddu  @  ca  .  camcom  .  it  

promozione  @  ca  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Catania

(Επιμελητήριο Κατάνιας)

Τηλ: +39 095 57361376

+39 0957361370-1

+39 0957361378

Φαξ  +39 095 7361378

http  ://  www  .  ct  .  camcom  .  it  

patrizia  .  mauro  @  ct  .  camcom  .  it  

gabriella  .  perciabosco  @  ct  .  camcom  .  it  

giuseppina  .  adonia  @  ct  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Palermo - Ufficio 
internazionalizzazione

(Επιμελητήριο Παλέρμου)

Τηλ: +39 091 6050401

+39 091 6050219

Φαξ  +39 091 582338

http  ://  www  .  pa  .  camcom  .  it  

http  ://  www.sprintsicilia.eu  

info@sprintsicilia.it 

rosalia  .  amato  @  pa  .  camcom  .  it   
concetta  .  amato  @  pa  .  camcom  .  it  
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Camera di Commercio di 
Messina - Ufficio 
interrnazionalizzazione

(Επιμελητήριο Μεσσίνα)

Τηλ: +39 090 7772233

Φαξ  +39 090 774414

www  .  me  .  camcom  .  it  

verdiglione  @  sprintsicilia  .  it  

Camera di Commercio di 
Sassari

(Επιμελητήριο Σάσσαρι)

Τηλ: +39 079 079 2638800
+39 079 2638815 

Φαξ  +39 079 2638810

http  ://  www  .  ss  .  camcom  .  it  

http  ://  www  .  promocamera  .  it  

luigi.chessa@ss.camcom.it

Camera di Commercio di Udine 
- Azienda Speciale Imprese e 
Territorio - I.TER

(Επιμελητήριο Ούντινε)

Τηλ: +39 0432 273230
+39 0432 273111

Φαξ  +39 0432 509469

http  ://  www  .  ud  .  camcom  .  it  

progetti  .  info  @  ud  .  camcom  .  it  

manuela  .  carraro  @  ud  .  camcom  .  it  

Camera di Commercio di 
Vicenza -

Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Vicenza

(Επιμελητήριο Βιτσέντζα)

Τηλ: +39 0444 994910
+39 0444 994750

Φαξ  +39 0444 994769

http  ://  www  .  vi  .  camcom  .  it  /  

http  ://  www  .  vicenzaqualita  .  org  /  

antonio  .  bellin  @  vi  .  camcom  .  it  

info@vicenzaqualita.org

9. Τράπεζες (μεγαλύτερες)

BANCA D'ITALIA

Τράπεζα Ιταλίας

Τηλ: +39 06 47921 http  ://  www  .  bancaditalia  .  it  

email  @  bancaditalia  .  it  

ABI

Associazione Bancaria Italiana

(Ένωση Ιταλικών Τραπεζών)

Τηλ:  +39 06 67671

Φαξ  +39 06 6767457

http://  www  .  abi  .  it  

abi  @  abi  .  it  

UniCredit Banca S.p.A. Τηλ:  +39 02 88 621 http://  www.unicredit.it  

Banca Nazionale del Lavoro 
Spa (BNL)

Τηλ:  +39  06 47021 http  ://  www.  bnl  .it  

redazionebnl  @  bnlmail  .  com  
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Intesa san Paolo Spa 

Intesa Bci

Τηλ:  +39 011 555 1 http  ://  www  .  intesasanpaolo  .  com  

info  @  intesasanpaolo  .  com  

UNIPOL Banca S.P.A.  

UGF Banca

Τηλ:  +39051 5076111

Φαξ +39 051 5076666

https  ://  www  .  unipolbanca  .  it  /  

info@unipolbanca.it

Banco di Sardegna S.p.A..

Gruppo B.P.E.R

Τηλ: +39 079 226000 http  ://  www  .  bancosardegna  .  it  

relazioniesterne  @  bancosardegna  .  it  

Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A.

Τηλ:+39 0577 294111 http  ://  www.  mps  .it  

info@banca.mps.it 

Banco popolare Τηλ:+39 045.867.5111 www.bancopopolare.it/

Gruppo Mediobanca Τηλ:+39 02 88291

Φαξ +39 02 8829367

http  ://  www.  mediobanca  .it  

investor.relations@mediobanca.com

Banca Popolare di Milano Τηλ:+39 02 77001 http://  www.bpm.it  

Deutsche Bank Τηλ:+39 02 4024.1 http://  www.db.com  

10. Διοργανωτές Εκθέσεων

FIERA DI ROMA SRL

Φορέας Διοργάνωσης Εκθέσεων 
στη Ρώμη

Τηλ: . +39 0665074501

Φαξ  +39 0665074475

http://  www  .  fieraroma  .  it  /  
presidenza  @fieraroma.it  

FIERA DI BOLOGNA

Φορέας Διοργάνωσης Εκθέσεων 
στη Μπολώνια

Τηλ: +39 051 282111

Φαξ +39 051 62374004

http://  www  .  bolognafiere  .  it  
segreteria  .  generale  @  bolognafiere  .  it  

MOSTRA D OLTREMARE

Φορέας Διοργάνωσης Εκθέσεων 
στη Νεάπολη

Τηλ: +39 081 7258000

Φαξ +39 081 7258009

http://  www  .  mostradoltremare  .  it  
info  @  mostradoltremare  .  it  
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ENTE AUTONOMO FIERA DEL 
LEVANTE

Φορέας Διοργάνωσης Εκθέσεων 
στο Μπάρι

Τηλ: +39 080 5366396

+39 080 5366398

Φαξ +39 080 5366492

+39 080 5366482

http://  www  .  fieradellevante  .  it  
estero  @  fieralevante  .  it  

FIERA DI VICENZA SPA

Διοργανωτές Εκθέσεων στην 
Βιτζέντσα

Τηλ: +39 -0444 969111

Φαξ +39 0444 969000

http://  www  .  vicenzafiera  .  it  
info  @  vicenzafiera  .  it  

FIERA DI VERONA

Ente Autonomo per le Fiere di 
Verona

Διοργανωτές Εκθέσεων Βερόνας

Τηλ: +39 045 8298111

Φαξ +39 045 8298288

http://  www  .  veronafiere  .  it  
info  @  veronafiere  .  it  

RIMINI FIERE SPA

Διοργανωτές Εκθέσεων στο Ρίμινι

Τηλ: +39 0541 744111

Φαξ  +39 0541 744200

http://  www  .  riminifiera  .  it  
segr  .  commerciale  @  riminifiera  .  it  

11. Επιχειρηματικοί Φορείς

A.I.D.EP.I.I

ASSOCIAZIONE DELLE 
INDUSTRIE DEL DOLCE E 
DELLA PASTA ITALIANE

(Ένωση Ιταλικών Βιομηχανιών 
Γλυκισμάτων και Ζυμαρικών)

Tηλ:. +39 06 8091071

Φαξ   +39 06 8073186

http  ://  www.aidepi.it  

aidepi  @  aidepi  .  it  

AIIPA - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA INDUSTRIE 
PRODOTTI

(Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ειδών 
Διατροφής)

Τηλ: +39 02 654184

Φαξ  +39 02 654822

http  ://  www.aiipa.it  

aiipa@aiipa.it

AIP

Associazione Italiana 
Pellicceria

(Ιταλική Ένωση Γούνας)

 Τηλ. +39 02.798115

Φαξ +39 02 76021349

http  ://  www.aip.it  

nazionale@aip.it

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Ρώμης                                                                                                                           68

http://www.aip.it/
mailto:aiipa@aiipa.it
http://www.aiipa.it/
mailto:aidepi@aidepi.it
mailto:aidepi@aidepi.it
mailto:aidepi@aidepi.it
mailto:aidepi@aidepi.it
mailto:aidepi@aidepi.it
http://www.aidepi.it/
http://www.aidepi.it/
http://www.aidepi.it/
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:segr.commerciale@riminifiera.it
mailto:info@veronafiere.it
mailto:info@veronafiere.it
mailto:info@veronafiere.it
mailto:info@veronafiere.it
mailto:info@veronafiere.it
http://www.veronafiere.it/
http://www.veronafiere.it/
http://www.veronafiere.it/
http://www.veronafiere.it/
http://www.veronafiere.it/
mailto:info@vicenzafiera.it
mailto:info@vicenzafiera.it
mailto:info@vicenzafiera.it
mailto:info@vicenzafiera.it
mailto:info@vicenzafiera.it
http://www.vicenzafiera.it/
http://www.vicenzafiera.it/
http://www.vicenzafiera.it/
http://www.vicenzafiera.it/
http://www.vicenzafiera.it/
mailto:estero@fieralevante.it
mailto:estero@fieralevante.it
mailto:estero@fieralevante.it
mailto:estero@fieralevante.it
mailto:estero@fieralevante.it
http://www.fieradellevante.it/
http://www.fieradellevante.it/
http://www.fieradellevante.it/
http://www.fieradellevante.it/
http://www.fieradellevante.it/


ANCE - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COSTRUTTORI 
EDILI

(Ένωση Κατασκευαστών 
Οικοδομικών Έργων)

Τηλ: +39 06 845671

Φαξ +39 06-84567550

http  ://  www.ance.it  
info@ance.it

ASSITOL

Associazione Italiana 
dell'Industria Olearia

(Ένωση Βιομηχανιών Ελαίων)

Τηλ.: +39 06 69940058

Φαξ: +39 06 69940118

http  ://  www  .  assitol  .  it  /  

assitol  @  assitol  .  it  

ASSOBIBE - ASSOCIAZIONE 
ITALIANA  DEGLI INDUSTRIALI
DELLE BEVANDE 
ANALCOOLICHE

(Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μη 
Αλκοολούχων Ποτών)

Τηλ:  +39 06 5918891

Φαξ  +39 06 5924751

http  ://  www.assobibe.it  

assobibe@assobibe.it

ASSOCOMUNICAZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DELLE IMPRESE DI 
COMUNICAZIONE

(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Επικοινωνιών - ΣΕΠΕ)

Τηλ: +39 02 58307450

+39 0658307426

Φαξ  +39 02 58307147

http  ://  www.assocomunicazione.it  

informazioni@assap.it

ASSOLATTE

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
LATTIERO CASEARIA

(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων)

Τηλ: +39 02 72021817

Φαξ  +39 02 72021838

http  ://  www.assolatte.it  

assolatte@assolatte.it

ASSOLTERM

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SOLARE TERMICo

(Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής 
Ενέργειας)

Τηλ : +39 06 44340537

Φαξ  +39 06 4440872

http://  www  .  assolterm  .  it  
segretariogenerale  @  assolterm  .  it  
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ASSOSOLARE

Associazione Nazionale 
dell'Industria Solare Fotovoltaica

(Εθνική Ένωση Βιομηχανιών 
Ηλιακής Ενέργειας και 
Φωτοβολταϊκών)

Τηλ.: +39 06 84241995

Φαξ: +39 06 84080457

www.assosolare.org

info@assosolare.org

ASTOI                    Associazione 
Tour Operator Italiani                    
(΄Ενωση ιταλικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων)

Τηλ. +39 06 5924206                
Φαξ: +39 06 5915076

http://www.astoi.com/

http  ://  www  .  astoi  .  com  /  contatti  .  html  

COLDIRETTI                                
(Συνομοσπονδία Παραγωγών 
Αγροτικών Προϊόντων)

Τηλ. +39  06 46821 - +39 06 
4682487             

Φαξ +39 06 4871199                 

r  elazioniesterne@coldiretti.it  

http  ://  www  .  coldiretti  .  it  /  Pagine  /  default  .  aspx  

C.N.O.

Consorzio Nazionale degli 
Olivicoltori

(Συνεταιριστική Ένωση 
Ελαιοπαραγωγών)

Τηλ: +39 06 83797234

Φαξ  +39 06 4462825

http  ://  www.cno.it  

info  @  cno  .  it  

CONFAGRICOLTURA

(Γενική Ομοσπονδία Γεωργικών 
Επιχειρήσεων)

Τηλ: +39 06 68521

Φαξ  +39 06 6861726

http  ://  www.confagricoltura.it  

info@confagricoltura.it

CONFCOMMERCIO

(Ομοσπονδία Ιταλών Εμπόρων)

Τηλ: +39 06 58661

Φαξ +39 06 5809425

http  ://  www  .  confcommercio  .  it  

confcommercio  @  confcommercio  .  it  

CONFCOOPERATIVE

Federagroalimentare

(Σύνδεσμος Αγροτικών 
Προϊόντων) 

Τηλ: +39 06 86398567
Φαξ  +39 06 86380677

http  ://  www.confcooperative.it  

roma  @  confcooperative  .  it  

CONFESERCENTI 
NAZIONALE(Ομοσπονδία 
Επιχειρήσεων)

Tηλ:  +39 06 47251

Φαξ +39 06 4746886

                                           

http  ://  www  .  confesercenti  .  it  /  

confes  @  confesercenti  .  it  
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CONFINDUSTRIA

(Ομοσπονδία Ιταλικών 
Βιομηχανιών)

Τηλ: +39 06 59031

Φαξ  +39 06 5919615

http  ://  www.confindustria.it  

confindustria@confindustria.it

CONFINDUSTRIA 
FEDERORAFI

(Εθνική Συνοσπονδία 
Αργυροχρυσοχόων)

Τηλ: +39 0258316111

Φαξ : +39 0258431625

http  ://  www.federorafi.it/  

web  @  federorafi  .  it  

FederBio

Federazione Italiana Agricoltura 
Biologica e Biodinamica

(Ομοσπονδία Βιολογικής και 
Βιοδυναμικής Γεωργίας)

Τηλ. +39 051-4210272

Φαξ +39  051-4228880              

http://www.federbio.it/

info@federbio.it/

 

 

F.I.F.O.                            
Federazione Italiana Fornitori 
Ospedalieri                           
(Ιταλική Ομοσπονδία 
Προμηθευτών Νοσοκομειακού 
Εξοπλισμού )

Τηλ. +39 051 4156060

Φαξ +39 051 4156061

                                               

http://www.fifo-italia.it/

segreteria@fifo-italia.it

   

F.N.A.A.R.C.

Federazione Nazionale 
Associazioni

Agenti e Rappresentanti di 
Commercio

(Εθνική Συνομοσπονδία 
Πρακτόρων και Εμπορικών 
Αντιπροσώπων)

Tηλ.: +39 06 41217144

+39 02 7645191

Φαξ  + 39 02 76008493

http  ://  www.fnaarc.it  

http  ://  www.networkagenti.it/  

fnaarc  @  agenti  .  it   -   info  @  networkagenti  .  it  

FARMINDUSTRIA

ASSOCIAZIONE DEGLI 
INDUSTRIALI DEL FARMACO

(Σύνδεσμος 
Φαρμακοβιομηχανιών)

Τηλ: +39 06 675801

Φαξ  +39 06 6786494

http://  www.farmindustria.it  

FEDERALBERGH

(Ομοσπονδία Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων)

Τηλ. +39 0642034610

Φαξ +39 0642034690

http  ://  www.federalberghi.it/  

info@federalberghi.it
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FEDERALIMENTARE

Federazione Italiana dell'Industria
Alimentare 

(Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Τροφίμων)

Τηλ: +39 06 5903380

  +39 06 5903534

Φαξ  +39 06 5903342

http  ://  www.federalimentare.it  

segreteria@federalimentare.it

FEDERAZIONE ITALIANA 
DISTRIBUTORI BEVANDE

(Ομοσπονδία Επιχειρήσεων 
διανομής ποτών και 
αναψυκτικών)

Τηλ. + 39 06 657487320

Φαξ  +39 06 657487301

http  ://www.italgrob.it  

dinodimartino@italgrob.it-
luisaprimiceri@italgrob.it

FEDERCHIMICA

FEDERAZIONE NAZIONALE 
DELL'INDUSTRIA CHIMICA

(Ομοσπονδία Χημικών 
Βιομηχανιών)

Τηλ: +39 02 345651

Φαξ  +39 02 34565310

http  ://  www.federchimica.it  

federchimica@federchimica.it

FEDEROLIO

Federazione Nazionale del 
Commercio Oleario

(Εθνική Συνομοσπονδία 
Επιχειρήσεων Εμπορίας Ελαίων)

Τηλ:. +39 06 5754201

Φαξ  +39 06 5781813

http  ://  www.federolio.it  

info@federolio.it

FEDEROP.IT

Federazione delle Organizzazioni
di Produttori della Pesca e 
dell’Acquacoltura Italiane

(Ομοσπονδία Οργανώσεων 
Ιταλών Παραγωγών Αλιείας και 
Ιχθυοκαλλιέργειας)

Τηλ. +39 06 8520831

Φαξ  +39 06 85352992

http  ://federop.it/  

mario.bello@federop.it

FEDERPESCA

Federazione nazionale delle 
imprese di pesca

(Ομοσπονδία αλιευτικών 
επιχειρήσεων)

Τηλ: +39 06 67481402

Φαξ  +39 06 69783728

http  ://  www.federazionedelmare.it  

segretariato@federazionedelmare.it
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FEDERVINI

Federazione Italiana Industriali 
Produttori Esportatori e 
Importatori di Vini

(Ομοσπονδία Βιομηχανιών, 
Παραγωγών, Εξαγωγέων και 
Εισαγωγέων Κρασιών, Λικέρ 
Όξους και Συναφών) 

Τηλ: +39 06 4941630

  +39 06 4469421

Φαξ  +39 06 4941566

http  ://  www.federvini.it  

federvini@federvini.it

FIAVET - Federazione Italiana 
Associazioni Imprese di Viaggi e 
Turismo                                         
(Ομοσπονδία     τουριστικών και 
ταξιδιωτικών   γραφείων )       

Τηλ. +39 06 588.31.01              
Φαξ +39 06/58.97.003 

                                  

http  ://  www  .  fiavet  .  it  /  

fiavet  .  nazionale  @  fiavet  .  it  

          

GIFI

Gruppo Imprese Fotovoltaiche 
Italiane

(Ένωση Ιταλικών 
Φωτοβολταϊκών Εταιρειών)

Τηλ.: +39 02 3264228

Φαξ: +39 02 3264217

http  ://  www.gifi-fv.it  

gifi  @  anie  .  it  

UNAPROL – CONSORZIO 
OLIVICOLO ITALIANO

(Ένωση Παραγωγών 
Ελαιολάδου)

Τηλ: +39 06 7846901

Φαξ  +39 06 78344373

http  ://  www.unaprol.it  

unaprol@unaprol.it

COSMETICA ITALIA                   
Αssociazione Nazionale Imprese 
Cosmetiche

(Ιταλική Ένωση Επιχειρήσεων 
Καλλυντικών)

Τηλ. +39 02 2817731

Φαξ +39 02 28177390               

cosmeticaitalia  @  cosmeticaitalia  .  it     

ttp  ://  www  .  cosmeticaitalia  .  it  /  

VINARIUS                                    
Associazione delle Enoteche 
Italiane                        

( Ένωση με κάβες)

   http://www.vinarius.it/  

info@vinarius.it                                          
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12. Διεθνείς Οργανισμοί - Περιφερειακές Συνεργασίες- Διπλωματικές Αποστολές

FAO

(Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τροφίμων)

Τηλ:  +39 0657051 http://  www.fao.org  
FAO-HQ@fao.org

IFAD

(Διεθνές Ταμείο Γεωργικής 
Ανάπτυξης)

Τηλ:  +39 06 54591

 Φαξ +39 06 5043463

http  ://  www  .  ifad  .  org  

ifad  @  ifad  .  org  

WFP Τηλ:  +39 06 65131

Φαξ:  +39 06 6590632

http://  www  .  wfp  .  org  

UNDP

(Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών)

Τηλ: +39 06 57056597 http  ://  www  .  undp  .  org  

tipsioc  @  tips  .  org  

Commissione Europea

(Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ρώμη)

Τηλ: +39-06-699991

Φαξ  +39-06-6793652

http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  italia  /  index  _  it  .  htm  

lucio  .  battistotti  @  ec  .  europa  .  eu  

European Investment Bank

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων)

Τηλ: +39 06 47191 http://  www.eib.org  
info@bei.org

Adriatic and Ionian Initiative (AII)

(Πρωτοβουλία Αδριατικής- Ιονίου)

Τηλ:  +39 071 2073715
Φαξ  +39 071 2076976

http://  www.aii-ps.org  
aii-ps@aii-ps.org

AIC - Forum of the Adriatic and 
Ionian Chambers of Commerce

(Φόρουμ των Επιμελητηρίων 
Αδριατικής και Ιονίου)

Τηλ: +39 071 5898249
+39 071 5898266

http://  www.forumaic.org  
segreteria.forum@an.camcom.it

Επιπλέον Διεθνείς Οργανισμοί στην Ιταλία μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω σύνδεσμο:
http://www.esteri.it/mae/doc/LDOI.pdf
Ξένες Διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές στην Ιταλία μπορούν να αναζητηθούν στον κατωτέρω 
σύνδεσμο:
http://www.esteri.it/mae/doc/LDA.pdf
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13. Ξενοδοχεία (ενδεικτικός κατάλογος)

Hotel Aldrovandi Τηλ: +39 06 3223993 http://www.  aldrovandi  .com  

Hotel Aleph Τηλ: +39 06 48938090

+39 06 48977

+39 06 48978

+39 06 48014

http://www.boscolohotels.com/

Hotel Alexandra Τηλ: +39 06 4881943 http://www.  hotelalexandra  roma.com  

Grand Hotel Ambasciatori Palace Τηλ: +39 06 47493 http://www.  ambasciatoripalace  .com  

Hotel Ambra Palace Τηλ: +39 06 492330 http://www.  ambrapalacehotel  .com  

Hotel Athena Τηλ: +39 06 44232217

+39 06 44237379

http://www.  hotelathena  .it  

Hotel Barberini Τηλ: +39 06 4814993 http://www.  hotelbarberini  .com  

Hotel Bernini Bristol Τηλ: +39 06 488931 http://www.  berninibristol  .com  

Grand Hotel Beverly Hills Τηλ: +39 06 4542141 http://www.  beverlyhotel  rome.it  

Hotel Claridge Τηλ: +39 06 845441 http://www.  hotelclaridge  rome.com  

Hotel Colonna Palace Τηλ: +39 06 39 675191 http://www.  hotel  colonna  palace  .com  

Hotel Condotti Τηλ: +39 06 6794661 http://www.  condotti  palace.com  

Hotel De la Ville (Intercontinental) Τηλ: +39 06 67331 http://www.ic  hotel  sgroup.com  

Hotel de le Minerve Τηλ: +39 06 695201 http://www.grand  hotel  dela  minerve  .com  

Hotel De Russie Τηλ: +39 06 328881 http://www.  hotel  de  russie  .it  

Hotel Eden Τηλ: +39 06 478121 http://www.starwood  hotel  s.com  

Hotel Embassy Τηλ: +39 06 4881402 http://www  .  hotel  -  embassy  .  com  

Hotel Excelsior Τηλ: +39 06 47081 http://www  .  excelsior  .  hotelinroma  .  com  

Hotel Flavia Τηλ: +39 06 4883037 http://www.  hotelflavia  .it  

Rome Marriott Grand Hotel Flora Τηλ: +39 06 489929

+39 06 489981

http://http  ://  www  .  hotelfloraroma  .  com  /  

Hotel Forty Seven Τηλ: +39 06 6787816 http://www.47  hotel  .com  

Hotel Genova Τηλ: +39 06 476951 http://www  .  hotel  -  genova  -  rome  .  com  

Hotel Hassler (Villa Medici) Τηλ: +39 06 699340 http://www.  hotelhassler  .com  

Λοιπά ξενοδοχεία μπορούν να αναζητηθούν στο site: http://www.alberghi-in-italia.it/
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Προϊστάμενος
Παναγιώτης Ζάραγκας
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Τζανέτος Καραντζής 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Χριστίνα Αργυροπούλου
Σύμβουλος ΟΕΥ Β’

Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου

Προϊσταμένη
Παρασκευή Καμπούρογλου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Αντωνία Παππαχριστούδη
Επιστημονική Συνεργάτης
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