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→ Οικονομία- Οικονομική πολιτική 
 
Βιομηχανική παραγωγή 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής, η βιομηχανική παραγωγή το 
πρώτο τρίμηνο 2018 παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο 2017, αλλά 
αυξημένη κατά 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2017. Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2018  το 
μέγεθος κατέγραψε αύξηση 1,2% μετά από αρνητικές επιδόσεις τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
Σημειώνεται ότι η βιομηχανική παραγωγή (calendar adjusted) καθ’ όλο το 2017 σημείωσε αύξηση 
3% σε σχέση με το 2016. 
 
Δημόσιο χρέος  
Σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας της Ιταλίας τον Μάρτιο 2018 το δημόσιο χρέος της χώρας 
αυξήθηκε κατά 15,9 δις ευρώ και έφθασε σε απόλυτους αριθμούς σε νέο επίπεδο ρεκόρ, 2,302 
τρις ευρώ. Στο τέλος του 2017 το δημόσιο χρέος της Ιταλίας ήταν 132,1% του ΑΕΠ. 
 
Τραπεζικός τομέας 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας Monte dei Paschi Siena, κατά το πρώτο τρίμηνο 2018 η 
τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 188 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 169 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017. Μάλιστα η MPS ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων 
δανείων συνολικού ύψους 24 δις ευρώ, ενώ σχεδιάζει εντός του έτους να απαλλαγεί από 
παρόμοια δάνεια ύψους 4,5 δις ευρώ. 
 



 
 
 
Διεθνείς εμπορικές σχέσεις Ιταλίας 2017 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ιταλικής Στατιστικής Αρχής ISTAT, το συνολικό εξωτερικό 
εμπόριο της Ιταλίας παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα για το  2017, σε σχέση με το 2016. 
  2016 2017 % μεταβολή 
Εξαγωγές 414,9 445,5 +7,4 
Εισαγωγές 367,2 399,8 +8,9 
Ισοζύγιο +47,7 +45,7 -4,2 
Δις ευρώ 
Είναι εμφανές ότι η αύξηση των εξαγωγών της Ιταλίας είναι εντυπωσιακή. Όμως η ακόμα 
μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών της χώρας, κυρίως λόγω της οικονομικής ανάκαμψης και της 
βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, είχε ως αποτέλεσμα την περιστολή του, σε κάθε 
περίπτωση θετικού, εμπορικού ισοζυγίου. 
 Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ιταλίας είναι οι εξής 

  2016 2017 
  Εισαγ. Εξαγ. Εισαγ. % Εξαγ. % Ισοζύγιο 
Γερμανία 59,9 52,7 63,3 15,8 55,9 12,5 -7,4 
Γαλλία 32,7 44,0 35,2 8,8 46,1 10,3 +10,9 
ΗΠΑ 13,9 36,9 15,0 3,7 40,5 9,1 +25,5 
Ισπανία 19,8 21,1 21,7 5,4 23,2 5,2 +1,5 
Ην. Βασίλειο 11,3 22,4 11,4 2,9 23,1 5,2 +11,7 
Κίνα 27,3 11,1 28,4 7,1 13,5 3,0 -14,9 
Δις ευρώ 
Από τον ανωτέρω πίνακα συγκρατείται η θέση των ΗΠΑ, οι οποίες απορροφούν το 9,1% των 
ιταλικών εξαγωγών. 
 Οι σημαντικότερες εξαγωγές και εισαγωγές της Ιταλίας για το 2017 είναι: 
Εξαγωγές Εισαγωγές 
ΚΣΟ αξία Μερίδιο% ΚΣΟ αξία Μερίδιο% 
3004 Φάρμακα 16,2 3,6 8703 Αυτοκίνητα 27,6 6,9 
8703 Αυτοκίνητα 16,0 3,6 2709 Αποστάγματα φυσικού 

αερίου 
23,1 5,8 

2710 Λάδια πετρελαίου 12,9 2,9 2711 Φυσικό αέριο 13,8 3,4 
8708 Μέρη εξαρτήματα 
αυτοκινήτων 

12,1 2,7 3004 Φάρμακα 13,4 3,3 

6403 Υποδήματα 6,8 1,5 8708 Μέρη εξαρτήματα 
αυτοκινήτων 

7,6 1,9 

8481 Είδη κρουνοποίας και 
σωληνώσεων 

6,7 1,5 8517 Συσκευές τηλεφωνίας 7,5 1,9 

4202 Βαλίτσες τσάντες 6,6 1,5 2710 Λάδια πετρελαίου 6,8 1,7 
9403 Έπιπλα 6,4 1,4 3002 Αίμα, οροί, εμβόλια 6,1 1,5 
7113 Κοσμήματα 6,2 1,4 8471 Η/Υ 4,4 1,1 
2204 Κρασιά 6,0 1,3 7403 Χαλκός και κράματα 3,6 1,0 
Δις ευρώ 
 
 
 
 



 
 
→  Κλάδοι- Επιχειρήσεις 
 
 
Φαρμακευτικά 
Σύμφωνα με στοιχεία δημοσιευμένα στην Corriere (20/4) o κλάδος των φαρμακευτικών στην 
Ιταλία υπολογίζεται σε 24,5 δις ευρώ. Από αυτά το 9,8 δις αφορούν σε ΟΤC (συμπληρώματα, 
παραφαρμακευτικά, κρέμες, καλλυντικά). Σύμφωνα με το άρθρο σημαντική αύξηση παρατηρείται 
στα προϊόντα «nutraceuticals». Όσον αφορά στα κανάλια διανομής κυρίαρχα είναι τα φαρμακεία 
(18.447) , τα καταστήματα παραφαρμακευτικών είναι 4.251 και οι «γωνίες» στα καταστήματα 
οργανωμένης διανομής είναι μόλις 360.  Σύμφωνα με το άρθρο αύξηση αναμένεται στα επόμενα 
έτη στις πωλήσεις καλλυντικών. Με την υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό 
(Ν124) για τα φαρμακεία εκτιμάται ότι μεγάλες αλυσίδες θα προχωρήσουν σε εξαγορές τοπικών 
εταιρειών του κλάδου.  
 
 
Vinitaly 
Ολοκληρώθηκε το διάστημα 13-16 Απριλίου 2018 η 52η έκθεση οίνου Vinitaly , η μεγαλύτερη 
έκθεση του κλάδου στην Ιταλία, που πραγματοποιείται ετησίως στη Βερόνα. Από τα στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν προκύπτει ότι σε αυτή συμμετείχαν 4389 εταιρείες στην πλειοψηφία τους Ιταλικές 
(4067). Από τα στοιχεία παρατηρείται ότι  οι χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία στην φετινή 
εκδήλωση του 2018 ήταν η Αργεντινή με 51 εταιρείες, η Γαλλία με 78 , η Ισπανία με 30 και η 
Σλοβενία με 23.  
 
 
Seeds and Chips Food Innovation Summit 
Το διάστημα 7-10 Μαϊου 2018 διοργανώθηκε στο Μιλάνο η εκδήλωση “Seeds and Chips- The 
Global Food Innovation Summit”, η διοργάνωση αυτή αποτελεί ένα συνδυασμό συνεδρίου, 
σεμιναρίων και έκθεσης με θεματολογία επικεντρωμένη στην αγροτική τεχνολογία και τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano 
City. Το έτος 2017 είχε οργανωθεί παράλληλα με την έκθεση τροφίμων Tuttofood, όπως 
σχεδιάζεται και για το 2019. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων ημερών της διοργάνωσης 
πραγματοποιήθηκαν περί τις 50 ομιλίες, παρουσιάσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις. Στον 
χώρο της έκθεσης παρουσίαζαν τα καινοτόμα προϊόντα τους περί τις 150 start up και άλλες 
εταιρείες από την Ιταλία και άλλες χώρες (π.χ. Ισραήλ, Βέλγιο, Ολλανδία, Καναδά, ΗΠΑ, Γερμανία, 
Ελλάδα) σε μικρά ομοιόμορφα stands. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού ως το 2050 σε 10 δις, 
η εκτιμωμένη αύξηση 50% των αναγκών σε τρόφιμα, η  αλλαγή καταναλωτικών προτύπων σε 
χώρες όπως η Κίνα, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι μερικά από τα θέματα που αναδείχθηκαν στις ομιλίες 
σε συνάρτηση με την αγροτική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων. Η ψηφιακή τεχνολογία, η 
χρήση πρακτικών regenerating farming,  η αξιοποίηση και ελαχιστοποίηση των απορριμάτων 
τροφίμων «food waste», η ιχνηλασιμότητα (traceability) είναι μεταξύ των τάσεων που φαίνεται ότι 
θα αναδειχθούν ως κυρίαρχες .  
 
 
Κατανάλωση φρούτων λαχανικών 
Αύξηση καταγράφηκε το 2017 στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ιταλία, που ανήλθε 
σε 8,52 δις κιλά, αυξανόμενη κατά 2,2 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και καταγράφοντας την 
υψηλότερη τιμή της δεκαετίας.  Το φρούτο με τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι τα μήλα και 



ακολουθούν τα πορτοκάλια ενώ λαχανικά προτίμησης είναι οι πατάτες, οι ντομάτες και οι σαλάτες. 
Σημαντική τάση χαρακτηρίζεται η αύξηση στις προτιμήσεις των νέων. Τα φρούτα και λαχανικά 
αποτελούν σημαντικό ποσοστό (102,33 ευρώ ανά οικογένεια) των μηνιαίων εξόδων των Ιταλών 
(23%) . Σημαντική φαίνεται να είναι για τους Ιταλούς καταναλωτές η παράμετρος της προέλευσης 
και τείνουν να προτιμούν τοπικά προϊόντα.  Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο οι ιταλικές εξαγωγές 
φρούτων και λαχανικών το 2017 ανήλθαν σε €5,2δις και οι εισαγωγές σε €4,7 δις.  (Πηγή: 
foodweb.it ) 
 
 
 
→ Διμερή- Παρουσία ελληνικών εταιρειών 
 
Ελληνικές εξαγωγές καλλυντικών 
Σε συνέχεια επικαιροποίησης προηγούμενης έρευνας για την αγορά καλλυντικών της Ιταλίας 
(Μάρτιο 2016), όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr, κατωτέρω καταγράφεται 
η εξέλιξη των κυριότερων εξαγωγών σε αξία προϊόντων του κλάδου από την Ελλάδα στην Ιταλία:  

ΔΚ 3304 

Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ)  παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, αντιηλιακά . Παρασκευάσματα για την 
περιποίηση των νυχιών 

 Αξίες σε € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα 5.785.209 5.510.503 4.635.873 9.458.956 6.109.705 4.512.553 
Συνολικές 
εισαγωγές 
Ιταλίας 

741.874.3
94 761.055.342 775.360.348 860.426.941 951.905.751 1.002.277.288 

Πηγή: Istat, επεξεργασία ΟΕΥ Μιλάνο 
Θέση για τα ελληνικά προϊόντα ΔΚ3304 το 2014 13η, το 2017 17η .  
Κύριοι  προμηθευτές της Ιταλίας το 2017: Γαλλία (518 εκ., 51% του συνόλου των εισαγωγών), 
Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Κίνα, Αγγλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο  

ΔΚ 3307 
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, για λουτρά, 
προϊόντα καλλωπισμού  και άλλα καλλυντικά Αποσμητικά χώρων.  

 Αξίες σε € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα 4.632.942 4.052.280 1.731.883 2.685.195 6.076.437 5.608.770 
Συνολικές 
εισαγωγές 
Ιταλίας 211.658.752 207.767.289 202.149.742 214.787.491 229.804.270 229.525.342 

Πηγή: Istat, επεξεργασία ΟΕΥ Μιλάνο 
Θέση για τα ελληνικά προϊόντα ΔΚ3307 το 2014 14η, το 2017 12η .  
Κύριοι προμηθευτές 2017: Γερμανία (39 εκ., 17%  του συνόλου),  Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, 
Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία, Αυστρία, Κίνα, ΗΠΑ.  

ΔΚ  
3401 

Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση 

 Αξίες σε € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα 5.775.418 5.916.387 4.810.441 3.593.764 4.383.925 4.842.325 
Συνολικές 
εισαγωγές 
Ιταλίας 138.933.596 134.353.312 153.219.337 152.660.431  155.824.103 158.490.252 

Πηγή: Istat, επεξεργασία ΟΕΥ Μιλάνο 

Θέση για τα ελληνικά προϊόντα ΔΚ3401 το 2014 11η , το 2017 10η .  

http://www.agora.mfa.gr,


Κύριοι προμηθευτές το 2017: Γερμανία (50,3 εκ., 31%), Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, 
Πολωνία, Σλοβενία, Τουρκία, Ελλάδα.  
 
 
 
Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία σύγκριση 2016-2017  
 

ΚΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ 2016 % ΑΞΙΑ 2017 % 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια).  511.924.652 18,2 716.453.975 23,6 

1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του. 384.292.667 13,6 266.018.690 8,8 
0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη . 233.019.680 8,3 226.337.125 7,4 

8471' 

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες 
αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές 
εγγραφής των δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη 
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, 
π.δ.κ.α. 

205.317.908 7,3 220.000.136 7,2 

7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 183.432.760 6,5 217.018.367 7,1 

3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη 
αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς. 

64.844.019 2,3 76.331.483 2,5 

7411' Σωλήνες από χαλκό 37.204.677 1,3 65.603.360 2,2 

0403' 
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, 
κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί 
ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα. 

53.744.206 1,9 61.276.750 2,0 

7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm 
(εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 45.850.976 1,6 48.037.554 1,6 

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο. 33.222.395 1,2 44.475.529 1,5 
0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 37.891.865 1,3 41.234.279 1,4 

1207' 
Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα (εκτός 
από βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, ελιές, κουκιά σόγιας, 
αράπικα φυστίκια, κοπρά, σπέρματα λιναριού, σπέρματα 
αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης και σπέρματα ηλιοτρόπιου) 

28.963.033 1,0 32.504.714 1,1 

7612' 
Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια 
δοχεία (ό. συμπ. οι σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), 
από αργίλιο. 

24.836.930 0,9 29.953.850 1,0 

2005' 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός 
από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

21.574.076 0,8 27.705.682 0,9 

3902' Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές 
μορφές 21.146.943 0,8 25.304.406 0,8 

0810' 
Φράουλες, ακτινίδια, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 
κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα 
βρώσιμα, νωπά . 

9.153.790 0,3 25.288.548 0,8 

8507' 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή 
είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και 
εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή 
από υφαντικές ύλες) 

21.363.068 0,8 22.921.874 0,8 

99SS
' λοιπά προϊόντα 25.959.762 0,9 22.608.416 0,7 

2818' Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του 
αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου 24.926.629 0,9 21.516.297 0,7 

9619' Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια 
είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό 23.776.922 0,8 20.059.591 0,7 

3907' Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε 
αρχικές μορφές.  11.805.438 0,4 16.040.848 0,5 

   71,1  73,3 

 
Από την ανωτέρω παράθεση των ανά προϊόν στοιχείων συνάγονται τα εξής: 
-Η θετική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών προς την Ιταλία οφείλεται πρωτίστως στην εντυπωσιακή 
αύξηση (περίπου 40%) των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση είναι 



μόλις 0,7%. Εάν όμως δεν συνυπολογισθεί και η έτερη μεγάλη και με έντονες διακυμάνσεις 
κατηγορία του ελαιολάδου, τότε οι εξαγωγές μας παρουσιάζουν αύξηση 7%. Με άλλα λόγια, η 
μείωση των εξαγωγών ελαιολάδου εν πολλοίς αντισταθμίσθηκε από την αύξηση των εξαγωγών 
πετρελαιοειδών, ενώ οι τα υπόλοιπα προϊόντα της εξαγωγικής μας παλέτας παρουσίασαν 
εξαιρετική πορεία το 2017. 
-Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιταλία εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλο, και 
διευρυνόμενο, βαθμό συγκέντρωσης, αφού τα 5 σημαντικότερα προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 
54,1% του συνόλου των εξαγωγών, έναντι 53,9% το 2016. Απεναντίας οι ιταλικές εξαγωγές προς 
την χώρα μας διακρίνονται για την έντονη διαφοροποίησή τους. 
-Τα λιπαντικά/πετρελαιοειδή, το ακατέργαστο αλουμίνιο, τα φάρμακα, οι φράουλες, τα ακτινίδια 
και οι σωλήνες χαλκού, αύξησαν σημαντικά το μερίδιό τους στην εξαγωγική παλέτα της Ελλάδος 
προς την Ιταλία, ενώ το ελαιόλαδο έχει απολέσει, κατά την υπό εξέταση περίοδο, σημαντικό 
μερίδιο, κυρίως λόγω της μείωσης των φυτο-υγειονομικών προβλημάτων των ιταλικών 
ελαιόδενδρων, και ευρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας. 
-Σημαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη των εξαγωγών μας προς την Ιταλία είναι η εξέλιξη του ΑΕΠ 
της χώρας και συναφώς της αγοραστικής δύναμης του μέσου ιταλού καταναλωτή, αλλά και η 
πορεία του κλάδου των κατασκευών. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία το ΑΕΠ της Ιταλίας το 2017 
αυξήθηκε 1,6%, το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου ιταλού αυξήθηκε 1,8% και η οικοδομική 
δραστηριότητα παρουσίασε ανάπτυξη, αφού εκτιμάται ότι οι νέες κατοικίες αυξήθηκαν το τρίτο 
τρίμηνο του 2017 κατά 16% περίπου σε σχέση με ην αντίστοιχη περίοδο 2016 και οι λοιποί μη 
οικιακοί χώροι κατά 35%. 
 
 
Συνέδριο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα 
Την 12η Απριλίου 2018 το Italian Trade Agency πραγματοποίησε στο Μιλάνο εκδήλωση για την 
παρουσίαση σε ιταλικές επιχειρήσεις του επενδυτικού κλίματος και των επενδυτικών ευκαιριών 
στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Enterprise Greece. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πρόσφατες 
εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας και πληροφορίες για τομείς  ενδιαφέροντος ενώ μεγάλες 
ιταλικές εταιρείες με παρουσία στη χώρα μας παρουσίασαν την εμπειρία τους από την ελληνική 
αγορά.  
 
 
Salone del Mobile 2018 
Το διάστημα 17-20 Απριλίου 2018  διοργανώθηκε η Διεθνής έκθεση επίπλου και design Salone del 
Mobile. Στην έκθεση που τη φετινή χρονιά συμπεριελάμβανε και την Eurocucina, Εuroluce και 
Eurobagno συμμετείχαν 2000 εκθέτες και δέχθηκε άνω των 300.000 επισκέπτες. Από την Ελλάδα 
συμμετείχαν 17 εταιρείες επίπλου.  
 
 
Cibus 2018 
Ολοκληρώθηκε η έκθεση ιταλικών τροφίμων Cibus 2018, η οποία πραγματοποιείται ανά διετία 
στην Πάρμα. Συμμετείχαν 6 ελληνικές εταιρείες, η πλειοψηφία των οποίων στον τομέα των 
γαλακτοκομικών.  
 


