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Επισκόπηση οικονομικών στοιχείων Λομβαρδίας-9μηνο 2020 

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του  2020, οι σημαντικότεροι οικονομικοί δείκτες στη Λομβαρδία 

κατέγραψαν  μείωση, η οποία οφείλεται στην πανδημία του covid-19 και στα μέτρα 

περιορισμού που πήρε η κυβέρνηση για να περιορίσει την εξάπλωση της. 

Στην υπό εξέταση περίοδο, η μεταποίηση, η παραγωγή και οι παραγγελίες μειώθηκαν 

σημαντικά, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται κατά το δεύτερο τρίμηνο. Επιπλέον,  

οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσίασαν απότομη μείωση.   

Κατά το εννεάμηνο του έτους σημειώθηκε ακόμη γενικευμένη επιδείνωση του κύκλου 
εργασιών, συνοδευόμενη παράλληλα, από μείωση των επενδυτικών δαπανών. 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη το ασταθές και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, προβλέπεται  ότι η 

ζήτηση θα παραμείνει αδύναμη κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και οι επενδύσεις θα 

παραμείνουν αμετάβλητες. 
 

 Ο κατασκευαστικός τομέας, μετά την αναστολή των εργασιών τον Μάρτιο και τον 

Απρίλιο,  επανεκκίνησε τον Μάιο και  αναμένεται να κλείσει το έτος με μείωση στην 

παραγωγή. Μείωση σημειώθηκε επίσης και στον αριθμό των πωλήσεων ακινήτων (τόσο 

κατοικιών όσο και επαγγελματικών ακινήτων)  
  

Στον τριτογενή τομέα, ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου παρουσίασε γενικευμένη 

μείωση , η οποία ήταν ιδιαίτερα έντονη στους τομείς των καταστημάτων μη-τροφίμων, της 

εστίασης και της φιλοξενίας. Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών στον 

τομέα των σούπερ μάρκετ. 
 

Η κερδοφορία των εταιρειών φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά από την υγειονομική 

κρίση. Η δανειοδότηση στον παραγωγικό τομέα αυξήθηκε λόγω αφενός της  χαμηλής 

ρευστότητας και αφετέρου της νομισματικής πολιτικής και των κυβερνητικών κινήτρων 

υπέρ της τραπεζικής δανειοδότησης. 
 

Η απασχόληση μειώθηκε, κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αφορούσε 

περισσότερο τους αυτοαπασχολούμενους και τους μισθωτούς με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου. Η μείωση της απασχόλησης όμως ήταν πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την μείωση 

της παραγωγής, λόγω των μέτρων στήριξης των εργαζομένων και της απαγόρευσης των 

απολύσεων. 

 

Τα δάνεια προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν από τον Μάρτιο και μετά, γεγονός που 

συνδέεται με την μειωμένη κατανάλωση, τη μείωση των αγοραπωλησιών ακινήτων και με 

το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας.  

Οι δείκτες πιστωτικής ποιότητας παρέμειναν σταθεροί, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για 

τον παραγωγικό τομέα, λόγω των μέτρων στήριξης.  
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Συγκεκριμένα:  
 

-Εξέλιξη  του ΑΕΠ 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας, το ΑΕΠ της Λομβαρδίας 

μειώθηκε κατά -12% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ακολουθώντας την γενικότερη 

τάση  του εθνικού ΑΕΠ.  Η ανάκαμψη της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2020 δεν 

κατάφερε να  αντισταθμίσει την σημαντική συρρίκνωση της οικονομίας που 

παρατηρήθηκε τα δύο πρώτα τρίμηνα και παρέμεινε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση 

με την προ covid-19 περίοδο. 

 

-Βιομηχανική παραγωγή. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Unioncamere Lombardia, κατά το  εννεάμηνο του 2020, η 

βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -12,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, 

όπου είχε παραμείνει στάσιμη. Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -

10,1% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

έτους, κατά -20,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και κατά -5,2% το τρίτο τρίμηνο του 

2020. 

Η μείωση της παραγωγής αφορούσε τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Οι τομείς στους 

οποίους σημειώθηκε η σημαντικότερη μείωση είναι: των υποδημάτων, ενδυμάτων, 

υφασμάτων, μέσων μεταφοράς και σιδηρουργίας. Αντίθετα, οι τομείς με την μικρότερη  

μείωση είναι: των τροφίμων, των χημικών και ο φαρμακευτικός.  

Επιπλέον, οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά -10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο 

του 2019, με τη σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται  στο δεύτερο τρίμηνο του έτους 

και κυρίως στις παραγγελίες στο εσωτερικό. Το τρίτο τρίμηνο του 2020 οι παραγγελίες 

σημείωσαν ανάκαμψη και η μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους κυμάνθηκε στο -4,2%. 
 

-Κατασκευαστικός τομέας 

 

Μετά από μια περίοδο κρίσης, ο τομέας των κατασκευών ενισχύθηκε σημαντικά από το 

2015 και μετά. Η ενίσχυση αυτή όμως αναχαιτίστηκε με την έλευση της πανδημίας του 

covid-19. H παραγωγή διακόπηκε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου και 

επανεκκίνησε τον Μάιο.   

 

Η αγορά ακινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε πτώση σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2019, καθώς  μειώθηκε ο συνολικός αριθμός πωλήσεων κατοικιών 

κατά -22,10% και επαγγελματικών ακινήτων κατά -26,8%. Οι τιμές των κατοικιών όμως 

σημείωσαν περαιτέρω αύξηση, λόγω της αργής ανταπόκρισης τους στις μακροοικονομικές 

εξελίξεις, που κατά ένα μέρος δικαιολογείται από συμβόλαια που είχαν οριστικοποιηθεί 

στην προ covid- 19 περίοδο.  

 

- Ιδιωτικές μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 
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Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Επιμελητηρίων Λομβαρδίας (UCR), κατά το  εννεάμηνο 

του 2020, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικής μειώθηκε κατά -7,3% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο σημειώθηκε ελαφρά 

μείωση  -7,2%,  και το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών των 

καταστημάτων τον Απρίλιο, σημειώθηκε περαιτέρω  μείωση - 13,9%. Το τρίτο τρίμηνο ο 

κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά -0,7%. Η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν σημαντική 

στα καταστήματα μη τροφίμων και μικρή στα εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων. 

Αντιθέτως, ο τομέας των σούπερ μάρκετ, την υπό εξέταση περίοδο, παρουσίασε σημαντική 

αύξηση των πωλήσεων. 

Σε άλλες υπηρεσίες, ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε κατά -13,6% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και αφορούσε όλους τους κύριους τομείς και 

όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο η μείωση έφτασε στο -9,6%,  διευρύνθηκε περαιτέρω 

το δεύτερο τρίμηνο  στο -23,5%, ενώ το τρίτο τρίμηνο κυμάνθηκε στο -7,3%. Ο τομέας 

των μεταφορών και οι τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας  ήταν εκείνοι που 

σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση  με ποσοστά -15,1% και  -34,5% αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Ινστιτούτου Polis Lombardia,  που δημοσίευσε η 

Κεντρική Τράπεζα Ιταλίας, ο τομέας του τουρισμού παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση. Τον 

Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 ο αριθμός των τουριστών που φιλοξενήθηκαν στα 

τουριστικά καταλύματα μειώθηκε κατά -81% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2019 (-90% στην επαρχία του Μιλάνου) ενώ το τρίτο τρίμηνο σημειώθηκε μείωση -15,1% 

για τον εγχώριο τουρισμό και -63 % για τον διεθνή τουρισμό αντίστοιχα. 

Τέλος, σύμφωνα με τα  στοιχεία της Ένωσης αεροδρομίων (Assaeroporti) ο αριθμός των 

επιβατών στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας μειώθηκε κατά -68,2% το πρώτο εξάμηνο του 

2020 ενώ ο όγκος των διακινούμενων εμπορευμάτων κατά -22,2%. Το τρίτο τρίμηνο του 

2020 η μείωση ήταν πολύ μικρότερη και κατά το εννεάμηνο η μείωση κυμάνθηκε στο -

20,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

 

 

-Διεθνείς Εκθέσεις 

 

Όλες οι διεθνείς εκθέσεις που ήταν προγραμματισμένες  την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου στη 

Λομβαρδία ακυρώθηκαν. Την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μερική 

ανάκαμψη, με τη διοργάνωση εκθέσεων  περιορισμένου  αριθμού εκθετών και  επισκεπτών 

και με σημαντική ψηφιακή υποστήριξη. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι εκθεσιακοί χώροι 

κάλυψαν επιφάνεια ίση περίπου με το 1/3 της επιφάνειας των εκθέσεων της αντίστοιχης 

περιόδου του 2019. Αντίστοιχα μικρότερος ήταν και ο αριθμός των επισκεπτών. 

 

- Αγορά εργασίας 

 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Λομβαρδίας 

επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας του covid – 19. Η απασχόληση ενώ παρέμεινε σταθερή 

το πρώτο τρίμηνο του έτους,  το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε σημαντικά. Στο πρώτο 

εξάμηνο του έτους παρουσίασε μείωση -1,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2019 και το ποσοστό απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 66,5%, από 68,5% το πρώτο 

εξάμηνο του 2019. Η μείωση περιορίστηκε λόγω της απαγόρευσης των απολύσεων που 

προέβλεπε το Π.Δ. 18/2020. Ωστόσο,  η μεγαλύτερη μείωση αφορούσε  στους 
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εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας. Ο μέσος όρος των μισθωτών με 

συμβάσεις αορίστου χρόνου παρέμεινε σταθερός,  ενώ ο αριθμός των μισθωτών με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου παρουσίασε μείωση -14,3% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019. Μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων. 

Οι κατά κεφαλήν ώρες εργασίας, το πρώτο εξάμηνο του 2020  κατέγραψαν μείωση -15,5% 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (-15,4% σε όλη την 

επικράτεια). 

Όσον αφορά στην απασχόληση στον ιδιωτικό, μη αγροτικό τομέα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Τράπεζας της Ιταλίας, το ισοζύγιο  μεταξύ της έναρξης νέων θέσεων εργασίας και των 

απολύσεων, ήταν αρνητικό κατά 38.500 θέσεις εργασίας περίπου (ήταν θετικό με 117.000 

θέσεις εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2019).  

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα της Banca d’ Italia (Κεντρική Τράπεζα Ιταλίας), η 

τηλεεργασία αυξήθηκε κατά +73% το 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Λομβαρδία το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε 

στο 4,4% (5,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2019), έναντι του 8,6% σε εθνικό επίπεδο. 

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση, για πρώτη φορά από το 2015, του ποσοστού αποχής από 

την αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο ποσοστό περιλαμβάνει εκτός από τους ανέργους και 

όσους δεν ψάχνουν ενεργά εργασία αλλά θα μπορούσαν να εργαστούν. 

 

-Εξωτερικό  Εμπόριο 
 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η αξία των εξαγωγών της Λομβαρδίας μειώθηκε κατά   -

15,3%, σε αντιστοιχία με την μείωση σε εθνικό επίπεδο. Ανάλογη ήταν και η μείωση των 

εισαγωγών. 

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά -3% το πρώτο τρίμηνο του 2020 και κατά -

26,9% το δεύτερο τρίμηνο. 

Η μείωση των εξαγωγών σημειώθηκε σε όλους τους τομείς της βιομηχανικής 

δραστηριότητας (εκτός του φαρμακευτικού και των τροφίμων), και κυρίως  στα 

μηχανήματα και τα μέταλλα (-20% και -20,5% αντίστοιχα)  που αποτελούν τους 

κυριότερους τομείς εξειδίκευσης της Λομβαρδίας. Αντίθετα, καταγράφηκε αύξηση στις 

εξαγωγές του φαρμακευτικού τομέα και των τροφίμων.  

Αναφορικά με τις γεωγραφικές περιοχές που κατευθύνθηκαν οι εξαγωγές σημειώνουμε τα 

ακόλουθα: από τον Μάρτιο και μετά μειώθηκαν σημαντικά  οι ροές  τόσο προς τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τις τρίτες χώρες. Από τον Ιούνιο και μετά οι ροές 

προς τις χώρες της Ε.Ε. παρουσίασαν αύξηση, ενώ αντιθέτως οι ροές προς τρίτες χώρες 

συνέχισαν να μειώνονται, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην σημαντική μείωση προς το 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία, τις Η.Π.Α. και την Ελβετία. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές υπηρεσιών το πρώτο εξάμηνο του 2020, μείωση παρατηρήθηκε 

στον τομέα των ταξιδιών και των μεταφορών και αύξηση στους τομείς των υπηρεσιών 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών  και συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

 

 

                                                                                                   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 

 

 


